Wprowadzenie
Od dłuższego czasu wszyscy jesteśmy całkowicie zalani danymi. To wychodzi z każdego komputera,
każdego urządzenia mobilnego, każdego aparatu i każdego czujnika - a teraz nawet wychodzi z
zegarków i innych technologii noszonych. Jest generowany w każdej interakcji, jaką wykonujemy w
mediach społecznościowych, w każdym zapisywanym pliku, w każdym wykonywanym przez nas
zdjęciu, w każdym przesyłanym zapytaniu; jest nawet generowany, gdy robimy coś tak prostego, jak
uzyskanie wskazówek od Google do najbliższej lodziarni.
Chociaż zanurzenie danych nie jest niczym nowym, być może zauważyłeś, że zjawisko to przyspiesza.
Jeziora, kałuże i rzeki danych zmieniły się w powodzie i istne tsunami ustrukturyzowanych, częściowo
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, które są przesyłane strumieniowo z niemal
każdej aktywności, która ma miejsce zarówno w świecie cyfrowym, jak i fizycznym. Witamy w świecie
dużych zbiorów danych!
Jeśli jesteś podobny do mnie, być może zastanawiasz się: „Jaki jest sens wszystkich tych danych? Po co
wykorzystywać cenne zasoby do ich generowania i gromadzenia? ” Chociaż jeszcze dziesięć lat temu
nikt nie był w stanie w pełni wykorzystać większości generowanych danych, dzisiejsze fale
zdecydowanie się zmieniły. Specjaliści znani jako inżynierowie danych nieustannie znajdują
innowacyjne i potężne nowe sposoby przechwytywania, zestawiania i kondensowania niewyobrażalnie
ogromnych ilości danych, a inni specjaliści znani jako naukowcy danych wprowadzają zmiany, czerpiąc
cenne i przydatne informacje z tych danych. W swojej najprawdziwszej formie analiza danych
reprezentuje optymalizację procesów i zasobów. Analiza danych zapewnia wgląd w dane - wgląd, dzięki
któremu możesz zrozumieć i ulepszyć swój biznes, swoje inwestycje, zdrowie, a nawet styl życia i życie
towarzyskie. Korzystanie z nauki danych jest jak widzenie w ciemności. Dla każdego celu lub celu, jaki
możesz sobie wyobrazić, możesz znaleźć metody analizy danych, które pomogą Ci poznać i przewidzieć
najbardziej bezpośrednią trasę z miejsca, w którym chcesz się znaleźć - i przewidzieć każdy otwór na
drodze między nimi.
Zobacz, kto może skorzystać z Data Science
Terminy „nauka o danych” i „inżynieria danych” są często nadużywane i mylone, więc zacznę od
wyjaśnienia, że te dwie dziedziny są w rzeczywistości odrębnymi i odrębnymi dziedzinami wiedzy
specjalistycznej. Analiza danych to praktyka polegająca na stosowaniu metod obliczeniowych w celu
uzyskania cennych i przydatnych informacji z surowych zestawów danych. Z drugiej strony inżynieria
danych to dziedzina inżynierii poświęcona przezwyciężaniu wąskich gardeł przetwarzania danych i
problemom z przetwarzaniem danych w aplikacjach, które wykorzystują duże ilości, różnorodność i
prędkości danych. Zarówno w dziedzinie analizy danych, jak i inżynierii danych, powszechna jest praca
z trzema następującymi odmianami danych:
✓ Dane strukturalne: dane przechowywane, przetwarzane i przetwarzane w tradycyjnym systemie
zarządzania relacyjnymi bazami danych.
✓ Nieustrukturyzowane dane: dane, które są zwykle generowane z działalności człowieka i które nie
pasują do formatu ustrukturyzowanej bazy danych.
✓ Dane częściowo ustrukturyzowane: dane, które nie pasują do ustrukturyzowanego systemu bazy
danych, ale mimo to są uporządkowane według znaczników, które są przydatne do tworzenia formy
uporządkowania i hierarchii danych.
Wiele osób uważa, że tylko duże organizacje, które mają ogromne fundusze, wdrażają metodologie
analizy danych w celu optymalizacji i udoskonalenia swojej działalności, ale tak nie jest.

Rozpowszechnianie danych stworzyło zapotrzebowanie na wgląd, a to żądanie jest osadzone w wielu
aspektach naszej współczesnej kultury. Dane i potrzeba wglądu w dane są wszechobecne. Ponieważ
organizacje różnej wielkości zaczynają dostrzegać, że są zanurzone w zatopionym lub pływającym,
opartym na danych, konkurencyjnym środowisku, wiedza na temat danych staje się podstawową i
niezbędną funkcją w prawie każdej branży. Co to oznacza dla codziennej osoby? Po pierwsze, oznacza
to, że nasza kultura się zmieniła i trzeba nadążać. Nie oznacza to jednak, że musisz wrócić do szkoły i
ukończyć studia w dziedzinie statystyki, informatyki lub informatyki. Pod tym względem rewolucja
danych nie różni się tak bardzo od innych zmian, które miały miejsce w branży w przeszłości. Faktem
jest, że aby pozostać aktualnym, wystarczy poświęcić czas i wysiłek, aby zdobyć umiejętności, dzięki
którym będziesz na bieżąco. Jeśli chodzi o naukę przetwarzania danych, możesz wziąć udział w kursach,
kształcić się za pomocą zasobów internetowych, czytać książki i brać udział w wydarzeniach, w których
możesz dowiedzieć się, czego potrzebujesz aby wiedzieć, aby pozostać na szczycie gry. Kto może
korzystać z Data Science? Możesz. Twoja organizacja może. Twój pracodawca może. Każdy, kto ma
trochę zrozumienia i przeszkolenia, może zacząć korzystać z wglądu w dane, aby poprawić swoje życie,
karierę i dobrobyt swoich firm. Analiza danych stanowi zmianę w podejściu do świata. Ludzie działali i
mieli nadzieję na wynik, ale wgląd w dane zapewnia wizję, której potrzebują ludzie, aby wprowadzać
zmiany i sprawiać, by coś się działo. Korzystając ze statystyk danych, możesz wprowadzić następujące
typy zmian:
✓ Zoptymalizuj systemy biznesowe i zwrot z inwestycji (te kluczowe ROI) pod kątem wszelkich
mierzalnych działań.
✓ Zwiększ skuteczność inicjatyw sprzedażowych i marketingowych - niezależnie od tego, czy stanowią
one część kampanii marketingowej organizacji, czy po prostu osobisty wysiłek w celu zapewnienia
sobie lepszych możliwości zatrudnienia.
✓ Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami na każdej arenie.
✓ Dbaj o bezpieczeństwo społeczności.
✓ Pomóż uczynić świat lepszym miejscem dla tych, którzy mają mniej szczęścia.
Patrząc na kawałki układanki Data Science Puzzle
Aby ćwiczyć naukę danych, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, potrzebujesz analitycznej wiedzy
matematycznej i statystycznej, umiejętności kodowania niezbędnych do pracy z danymi oraz
specjalistycznej wiedzy merytorycznej. Bez wiedzy merytorycznej równie dobrze możesz nazwać się
matematykiem lub statystykiem. Podobnie programistę bez specjalistycznej wiedzy merytorycznej i
wiedzy analitycznej można lepiej uznać za inżyniera oprogramowania lub programistę, ale nie za
naukowca danych. Ponieważ zapotrzebowanie na wgląd w dane rośnie wykładniczo, każdy obszar jest
zmuszony do przyjęcia danych. Jako takie pojawiły się różne smaki danych naukowych. Poniżej znajduje
się tylko kilka tytułów, pod którymi eksperci z każdej dyscypliny korzystają z Data Science - Ad Tech
Data Scientist, Dyrektor Bankowości, Analityk Cyfrowy, Data Clinical, Geo-Engineer Data Scientist,
Geospatial Analytics Data Scientist, Retail Personalization Data Scientist, oraz Analityk Informatyki
Klinicznej w Farmakometrii. Biorąc pod uwagę fakt, że często wydaje się, że nie można śledzić, kto jest
naukowcem danych bez karty wyników, w poniższych sekcjach poświęcam czas na wyjaśnienie
kluczowych elementów, które byłyby częścią jakiejkolwiek roli naukowej. Zbieranie, wysyłanie zapytań
i konsumowanie danych Inżynierowie danych mają za zadanie przechwytywać i zestawiać duże ilości
ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych dużych danych danych, które przekraczają możliwości przetwarzania konwencjonalnych systemów baz danych,
ponieważ są zbyt duże, poruszają się zbyt szybko, lub nie spełnia wymagań strukturalnych tradycyjnych

architektur baz danych. Ponownie, zadania inżynierii danych są niezależne od prac wykonywanych w
analizie danych, która koncentruje się bardziej na analizie, prognozowaniu i wizualizacji. Pomimo tego
rozróżnienia, gdy specjalista ds. Danych zbiera, pyta i zużywa dane podczas procesu analizy, wykonuje
pracę bardzo podobną do pracy inżyniera danych. Chociaż z jednego źródła danych można uzyskać
cenne spostrzeżenia, często połączenie kilku odpowiednich źródeł dostarcza informacji kontekstowych
niezbędnych do podejmowania lepszych decyzji opartych na danych. Analityk danych może pracować
z kilkoma zestawami danych przechowywanymi w jednej bazie danych, a nawet w kilku różnych
hurtowniach danych. W innych przypadkach dane źródłowe są przechowywane i przetwarzane
platforma oparta na chmurze opracowana przez inżynierów oprogramowania i danych. Bez względu
na to, jak dane są łączone lub gdzie są przechowywane, jeśli zajmujesz się analizą danych, prawie
zawsze musisz zapytać o dane - innymi słowy, pisz polecenia, aby wyodrębnić odpowiednie zestawy
danych z systemu przechowywania danych. W większości przypadków do kwerendowania danych
używasz języka SQL (Structured Query Language). Niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji, czy
wykonujesz niestandardowe analizy przy użyciu języka programowania, takiego jak R lub Python,
możesz wybrać wiele powszechnie akceptowanych formatów plików. Te formaty obejmują
✓ Pliki z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV): Prawie każda marka komputerowej i
internetowej aplikacji analitycznej akceptuje ten typ pliku, podobnie jak powszechnie używane języki
skryptowe, takie jak Python i R.
✓ Skrypty: większość badaczy danych wie, jak używać języków programowania Python i R do
analizowania i wizualizacji danych. Te pliki skryptów kończą się odpowiednio rozszerzeniem .py i .r.
✓ Pliki aplikacji: Excel jest przydatny do szybkich i łatwych analiz kontrolnych na małych i średnich
zestawach danych. Te pliki aplikacji mają rozszerzenie .xls lub .xlsx. Aplikacje do analizy
geoprzestrzennej, takie jak ArcGIS i QGIS, zapisują własne własne formaty plików (rozszerzenie .mxd
dla ArcGIS i rozszerzenie .qgs dla QGIS).
✓ Pliki do programowania: jeśli tworzysz niestandardowe internetowe wizualizacje danych, być może
pracujesz w D3.js - lub Dokumentach opartych na danych - bibliotece JavaScript do wizualnej analizy
danych
Wykorzystanie matematyki i statystyki
Analiza danych w dużej mierze opiera się na matematyce i umiejętnościach statystycznych właśnie
dlatego, że są to umiejętności potrzebne do zrozumienia twoich danych i ich znaczenia. Umiejętności
te są również cenne w informatyce, ponieważ można ich używać do przeprowadzania prognozowania,
modelowania decyzji i testowania hipotez. Przed rozpoczęciem bardziej szczegółowych dyskusji na
temat metod matematycznych i statystycznych ważne jest, aby zatrzymać się tutaj i jasno wyjaśnić
różnicę między dziedzinami matematyki i statystyki. Matematyka używa deterministycznych metod
numerycznych i wnioskowania dedukcyjnego, aby stworzyć ilościowy opis świata, podczas gdy
statystyka jest formą nauki wywodzącą się z matematyki, ale która koncentruje się na zastosowaniu
podejścia stochastycznego - podejścia opartego na prawdopodobieństwach - i rozumowania
indukcyjnego w celu utworzenia ilościowy opis świata.
Zastosowanie modelowania matematycznego do zadań związanych z nauką danych
Badacze danych używają metod matematycznych do budowania modeli decyzyjnych, generowania
przybliżeń i prognozowania przyszłości. Później przedstawimy niektóre złożone zastosowane podejścia
matematyczne, które są przydatne podczas pracy w informatyce. Zakładamy, że masz dość solidne
umiejętności w zakresie podstawowej matematyki .Zdaję sobie sprawę, że możesz pracować w oparciu

o ograniczoną wiedzę matematyczną (zaawansowana algebra lub rachunek różniczkowy), więc
próbowałem przekazać zaawansowane koncepcje matematyczne przy użyciu prostego języka, który
jest łatwy do zrozumienia dla wszystkich.
Korzystanie z metod statystycznych w celu uzyskania wglądu
W dziedzinie analizy danych metody statystyczne są przydatne do lepszego zrozumienia znaczenia
danych, do weryfikacji hipotez, do symulacji scenariuszy i do prognozowania przyszłych zdarzeń.
Zaawansowane umiejętności statystyczne są dość rzadkie, nawet wśród analityków ilościowych,
inżynierów i naukowców. Jeśli jednak chcesz zająć miejsca w nauce o danych, poświęć trochę czasu na
zapoznanie się z kilkoma podstawowymi metodami statystycznymi, takimi jak regresja liniowa, regresja
zwykłych najmniejszych kwadratów, symulacje Monte Carlo i analiza szeregów czasowych. Każda z tych
technik jest zdefiniowana i opisana później, w części na temat prawdopodobieństwa i statystyki.
Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz wiedzieć wszystkiego - to nie tak, że musisz iść i uzyskać tytuł
magistra statystyki, aby robić analizy danych. Aby rozwiązać problemy, musisz znać tylko kilka
podstawowych pojęć i podejść ze statystyki.
Kodowanie, kodowanie, kodowanie ... to tylko część gry
Kodowania nie da się uniknąć, jeśli pracujesz w branży danych. Musisz umieć pisać kod, abyś mógł
poinstruować komputer, w jaki sposób ma manipulować, analizować i wizualizować dane. Języki
programowania, takie jak Python i R, są ważne przy pisaniu skryptów do manipulacji danymi, ich analizy
i wizualizacji, a SQL jest przydatny przy wyszukiwaniu danych. Biblioteka JavaScript D3.js to nowa,
gorąca opcja do tworzenia naprawdę fajnych, niestandardowych interaktywnych wizualizacji danych
w Internecie. Chociaż kodowanie jest wymogiem dla nauki danych, tak naprawdę nie musi to być taka
straszna rzecz, którą ludzie sobie wymyślili. Twoje kodowanie może być tak fantazyjne i złożone, jak
chcesz, ale możesz też przyjąć dość proste podejście. Chociaż umiejętności te są kluczowe dla sukcesu,
można dość łatwo nauczyć się wystarczającego kodowania, aby ćwiczyć naukę danych na wysokim
poziomie.
Statystycy wykazywali pewną dozę uporu, jeśli chodzi o uznanie znaczenia nauki o danych. Wielu
statystyków krzyczało: „Nauka o danych nie jest niczym nowym! To tylko inna nazwa tego, co robiliśmy
przez cały czas”. Chociaż mogę poprzeć ich perspektywę, jestem zmuszony stanąć w obozie
naukowców zajmujących się danymi, którzy wyraźnie deklarują, że nauka danych jest odrębna i
zdecydowanie różni się od metod statystycznych, które ją obejmują. Moje stanowisko w sprawie
wyjątkowej natury nauki o danych opiera się w pewnym stopniu na fakcie, że naukowcy danych często
używają języków komputerowych nieużywanych w tradycyjnej statystyce i stosują podejścia
wywodzące się z dziedziny matematyki. Ale głównym punktem rozróżnienia między statystyką a nauką
o danych jest potrzeba specjalistycznej wiedzy merytorycznej .
Z uwagi na fakt, że statystycy mają zwykle jedynie ograniczoną wiedzę specjalistyczną w dziedzinach
poza statystyką, prawie zawsze są zmuszeni do skonsultowania się z ekspertem merytorycznym, aby
dokładnie sprawdzić, co oznaczają ich ustalenia, i zdecydować, w jakim kierunku kontynuować. Z
drugiej strony naukowcy od danych muszą posiadać dużą wiedzę merytoryczną w dziedzinie, w której
pracują. Naukowcy zajmujący się danymi generują szczegółowe informacje, a następnie wykorzystują
swoją specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, aby dokładnie zrozumieć, co te informacje oznaczają
w odniesieniu do obszaru, w którym pracują. Poniższa lista pokazuje kilka sposobów wykorzystania
danych przez ekspertów tematycznych w celu zwiększenia wydajności w swoich branżach:
✓ Inżynierowie wykorzystują uczenie maszynowe do optymalizacji efektywności energetycznej w
nowoczesnym projektowaniu budynków.

✓ Naukowcy zajmujący się danymi klinicznymi pracują nad personalizacją planów leczenia i
wykorzystują informatykę opieki zdrowotnej do przewidywania i zapobiegania przyszłym problemom
zdrowotnym u zagrożonych pacjentów.
✓ Naukowcy zajmujący się danymi marketingowymi wykorzystują regresję logistyczną do
przewidywania i zapobiegania odejściu klientów (utrata lub odejście klientów z twojego produktu lub
usługi, innymi słowy od utraty przez konkurenta) - więcej na temat zmniejszania odejść klientów
znajduje się w Rozdziale 3 i Rozdziale 20 .
✓ Dziennikarze danych zbierają strony internetowe w poszukiwaniu świeżych danych, aby odkryć i
opublikować najnowsze wiadomości z ostatniej chwili .
✓ Badacze danych w analizie przestępczości wykorzystują przestrzenne modelowanie predykcyjne aby
przewidywać, zapobiegać i zapobiegać działalności przestępczej.
✓ Osoby dokonujące weryfikacji danych wykorzystują uczenie maszynowe do klasyfikowania i
zgłaszania istotnych informacji o społecznościach dotkniętych klęskami żywiołowymi w celu wspierania
decyzji w czasie rzeczywistym w reakcji humanitarnej.
Przekazywanie informacji o danych
Kolejny zestaw umiejętności ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naukowca danych (i może nie być
od razu oczywisty): Jako naukowiec danych musisz mieć dobre umiejętności komunikacji ustnej i
pisemnej. Jeśli specjalista ds. Danych nie będzie w stanie się komunikować, cała wiedza i wgląd w świat
nie zrobią nic dla Twojej organizacji. Badacze danych muszą być w stanie wyjaśnić spostrzeżenia
dotyczące danych w sposób zrozumiały dla pracowników. Ponadto muszą być w stanie tworzyć jasne i
znaczące wizualizacje danych oraz pisemne narracje. Przez większość czasu ludzie muszą coś zobaczyć,
aby zrozumieć. Badacze danych muszą być kreatywni i pragmatyczni w swoich środkach i metodach
komunikacji.
Uzyskiwanie podstawowego ukształtowania krajobrazu nauki o danych
Organizacje i ich liderzy wciąż zmagają się z tym, jak najlepiej korzystać z Big Data i Data Science.
Większość z nich wie, że zaawansowana analityka jest w stanie zapewnić ogromną przewagę
konkurencyjną swojej organizacji, ale bardzo niewielu ma pojęcie o dostępnych opcjach lub
dokładnych korzyściach, jakie może zapewnić nauka danych. W poniższych sekcjach przedstawiam
główne alternatywy dla rozwiązań do analizy danych oraz korzyści wynikające z ich wdrożenia jakie
może dostarczyć.
Badanie alternatywnych rozwiązań w zakresie analizy danych
Przy wdrażaniu analizy danych w organizacji, a nawet w całym dziale, dostępne są trzy główne
podejścia: możesz zbudować wewnętrzny zespół ds. snalizy danych, zlecić pracę zewnętrznym
naukowcom danych lub użyć rozwiązania chmurowego, które może zapewnić moc analizy danych
profesjonalistom, którzy mają jedynie niewielki poziom umiejętności korzystania z danych. Budowanie
własnego zespołu wewnętrznego. Istnieją trzy opcje budowy wewnętrznego zespołu ds. danych:
✓ Przeszkolić istniejących pracowników. Jest to tańsza alternatywa. Jeśli chcesz wyposażyć swoją
organizację w moc nauki danych i analityka, a następnie szkolenie z zakresu analizy danych może
przekształcić istniejącego personelu w wykwalifikowanych i wysoce wyspecjalizowanych ekspertów
merytorycznych dla własnego zespołu.

✓ Przeszkol obecnych pracowników i zatrudnij ekspertów. Inną dobrą opcją jest przeszkolenie
istniejących pracowników w zakresie wykonywania zadań związanych z analizą danych na wysokim
poziomie, a także zatrudnienie kilku nowych pracowników w celu spełnienia bardziej zaawansowanych
wymagań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z analizą danych i strategii.
✓ Zatrudnij ekspertów. Niektóre organizacje starają się spełnić swoje wymagania, zatrudniając
zaawansowanych naukowców zajmujących się danymi lub świeżo upieczonych absolwentów
posiadających stopnie naukowe. Problem z tym podejściem polega na tym, że nie ma wystarczającej
liczby tych osób, aby się przemieszczać, a jeśli znajdziesz kogoś, kto zechce wejść na pokład, będzie on
miał bardzo wysokie wymagania dotyczące wynagrodzenia. Pamiętaj, że oprócz wymagań
matematycznych, statystycznych i kodowania, naukowcy danych muszą mieć także wysoki poziom
wiedzy merytorycznej w konkretnej dziedzinie, w której pracują. Dlatego niezwykle trudno jest znaleźć
te osoby. Dopóki uniwersytety nie uczynią umiejętności korzystania z danych integralną częścią
każdego programu edukacyjnego, znalezienie wysoce wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych
badaczy danych spełnienie wymagań organizacyjnych będzie prawie niemożliwe.
Wymagania dotyczące outsourcingu dla prywatnych konsultantów ds. Analizy danych Wiele organizacji
woli zlecić outsourcing wymagań w zakresie analizy danych i analiz zewnętrznemu ekspertowi. Istnieją
dwie ogólne drogi: outsourcing w celu opracowania kompleksowej strategii analizy danych, która służy
całej organizacji, lub outsourcing w zakresie fragmentarycznych, indywidualnych rozwiązań analizy
danych w celu rozwiązania konkretnych problemów, które powstają lub powstały w organizacji.
Outsourcing do kompleksowego opracowania strategii nauki danych
Jeśli chcesz zbudować zaawansowaną implementację nauki danych dla swojej organizacji, możesz
zatrudnić prywatnego konsultanta, który pomoże Ci w kompleksowym opracowaniu strategii. Tego
rodzaju usługa prawdopodobnie będzie cię kosztować, ale w zamian możesz otrzymać niezwykle cenne
informacje. Strateg będzie wiedział o dostępnych opcjach spełniających Twoje wymagania, a także o
zaletach i wadach każdego z nich. Dysponując dostępną strategią i dostępnym ekspertem na telefon,
możesz znacznie łatwiej nawigować po zadaniu budowania wewnętrznego zespołu.
Outsourcing rozwiązań z zakresu analizy danych dla konkretnych problemów
Jeśli nie jesteś przygotowany na dość zaangażowany proces kompleksowego projektowania i
wdrażania strategii, możesz zlecić mniejsze części pracy prywatnemu konsultantowi ds. Analizy danych.
Takie podejście do punktowego przetwarzania danych może nadal zapewniać korzyści z analizy danych
bez konieczności reorganizacji struktury i finansów całej organizacji.
Wykorzystanie rozwiązań opartych na chmurze
Niektórzy widzieli eksplozję dużych zbiorów danych i danych naukowych z daleka. Mimo że dla
większości wciąż jest to nowość, specjaliści i organizacje pracują szybko i wściekle, by się przygotować.
Kilka organizacji poświęciło wiele wysiłku i wydatków na opracowanie rozwiązań do analizy danych,
które są dostępne dla wszystkich. Aplikacje chmurowe, takie jak IBM Watson Analytics, oferują
użytkownikom wolne od kodu, zautomatyzowane usługi danych - od czyszczenia i modelowania
statystycznego po analizę i wizualizację danych. Chociaż nadal musisz zrozumieć statystyczną,
matematyczną i merytoryczną istotność danych, aplikacje takie jak Watson Analytics mogą dawać
potężne wyniki bez wymagania od użytkowników, jak pisać kod lub skrypty. Jeśli zdecydujesz się użyć
rozwiązań opartych na chmurze, aby pomóc swojej organizacji w osiągnięciu celów związanych z nauką
danych, pamiętaj, że nadal potrzebujesz wewnętrznego personelu, który jest przeszkolony i posiada
umiejętności projektowania, uruchamiania i interpretowania wyników ilościowych z tych platform.

Platforma nie wyeliminuje potrzeby wewnętrznych szkoleń i wiedzy specjalistycznej w zakresie danych
- po prostu ulepszy Twoją organizację, aby łatwiej mogła osiągnąć swoje cele.
Identyfikacja oczywistych wygranych
Mam nadzieję, że pokażę ci moc nauki danych i jak możesz wykorzystać tę moc, aby szybciej osiągnąć
swoje osobiste i zawodowe cele. Bez względu na branżę, w której pracujesz, zdobycie umiejętności w
zakresie analizy danych może przekształcić cię w bardziej profesjonalnego sprzedawcę. Poniżej
znajduje się tylko niewielka lista korzyści, jakie analizy danych i analizy zapewniają w kluczowych
sektorach przemysłu:
✓ Korzyści dla korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz firm zajmujących się handlem
elektronicznym: optymalizacja kosztów produkcji, maksymalizacja sprzedaży, zwiększenie ROI
marketingu, optymalizacja wydajności pracowników, redukcja odejść klientów, wzrost wartości życia
klienta, zapasy wymagania i prognozy sprzedaży, optymalizacja modelu cenowego, wykrywanie
oszustw i usprawnienia logistyczne
✓ Korzyści dla rządów: proces biznesowy i wydajność pracowników optymalizacja, ulepszenia
wspomagania decyzji zarządczych, prognozowanie finansów i budżetu, śledzenie i optymalizacja
wydatków oraz wykrywanie oszustw
✓ Korzyści dla środowisk akademickich: usprawnienia alokacji zasobów, ulepszenia zarządzania
wydajnością studentów, ograniczenia porzucania nauki, optymalizacja procesów biznesowych,
prognozowanie finansów i budżetu oraz wzrost ROI rekrutacji

Badanie potoków i infrastruktury inżynierii danych
W dzisiejszych czasach jest duży szum wokół dużych zbiorów danych, ale większość ludzi tak naprawdę
nie wie ani nie rozumie, co to jest ani w jaki sposób mogą je wykorzystać, aby poprawić swoje życie i
środki do życia. W tej części zdefiniowano pojęcie dużych zbiorów danych, wyjaśniono, skąd się biorą
i jak je wykorzystano, a także przedstawiono role, jakie odgrywają inżynierowie danych i naukowcy
danych w ekosystemie dużych zbiorów danych. W tym rozdziale przedstawiam podstawowe koncepcje
dużych zbiorów danych, których potrzebujesz, aby zacząć generować własne pomysły i plany dotyczące
wykorzystania dużych zbiorów danych i nauki danych w celu poprawy życia i pracy.
Definiowanie Big Data przez jego cztery wersje
Big Data to dane, które przekraczają możliwości przetwarzania konwencjonalnych systemów baz
danych, ponieważ są zbyt duże, poruszają się zbyt szybko lub nie spełniają wymagań strukturalnych
tradycyjnych architektur baz danych. Niezależnie od tego, czy woluminy danych są klasyfikowane w
skali terabajtowej, czy petabajtowej, rozwiązania inżynierii danych muszą być zaprojektowane tak, aby
spełniały wymagania dotyczące docelowego miejsca docelowego i wykorzystania danych. Kiedy
mówisz o zwykłych danych, prawdopodobnie usłyszysz słowa kilobajt lub gigabajt - odpowiednio 103 i
109 bajtów. Natomiast w przypadku dużych zbiorów danych wyrzucane są słowa takie jak terabajt i
petabajt - odpowiednio 1012 i 1015 bajtów. Bajt to 8-bitowa jednostka danych. Cztery cechy (cztery V)
definiują duże dane: volume (objętość), velocity (prędkość), variety(różnorodność) i value (wartość).
Ponieważ cztery V Big Data stale rosną, coraz więcej , innowacyjne technologie danych muszą być stale
rozwijane w celu zarządzania problemami z dużymi danymi. W razie wątpliwości skorzystaj z kryteriów
4 V, aby ustalić, czy masz problem z dużymi danymi czy zwykłymi danymi.
Mocowanie z ilością danych
Dolne limity ilości dużych zbiorów danych wynoszą od kilku terabajtów do dziesiątek petabajtów
rocznie. Liczby woluminów, według których definiowany jest duży zestaw danych, nie mają górnego
limitu. W rzeczywistości wolumen większości dużych zbiorów danych rośnie wykładniczo z roku na rok.
Obsługa prędkości danych
Zautomatyzowane maszyny i czujniki stale generują dane o wysokiej prędkości. Z technicznego punktu
widzenia prędkość danych to objętość danych na jednostkę czasu. Prędkości dużych zbiorów danych
wynoszą od 30 kilobajtów (K) na sekundę do nawet 30 gigabajtów (GB) na sekundę. Szybkie strumienie
danych w czasie rzeczywistym stanowią przeszkodę w podejmowaniu decyzji na czas. Możliwości
technologii przetwarzania i przetwarzania danych często ograniczają prędkości danych.
Radzenie sobie z różnorodnością danych
Duże zbiory danych komplikują wszystko, dodając nieustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane
dane do zestawów danych. Nazywa się to danymi o dużej różnorodności. Źródła danych o dużej
różnorodności mogą pochodzić ze strumieni danych generowanych z sieci społecznościowych lub ze
zautomatyzowanych maszyn. Dane strukturalne to dane, które można przechowywać, przetwarzać i
przetwarzać w tradycyjnym systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dane te mogą być
generowane przez ludzi lub maszyny i pochodzą z różnego rodzaju źródeł, od strumieni kliknięć i
formularzy internetowych do transakcji w punktach sprzedaży i czujników. Nieustrukturyzowane dane
są całkowicie nieustrukturyzowane - są zwykle generowane z działalności człowieka i nie mieszczą się
w formacie ustrukturyzowanej bazy danych. Takie dane mogą pochodzić z postów na blogu,
wiadomości e-mail i dokumentów Word. Semistrukturalne dane to dane, które nie pasują do

ustrukturyzowanego systemu bazy danych, ale mimo to są uporządkowane według znaczników, które
są przydatne do tworzenia formy uporządkowania i hierarchii danych. Częściowo ustrukturyzowane
dane są powszechnie spotykane w bazach danych i systemach plików. Może być przechowywany jako
pliki dziennika, pliki XML lub pliki danych JSON.
Tworzenie wartości danych
W swojej surowej postaci większość dużych danych ma niską wartość - innymi słowy, stosunek ilości
do wartości danych jest niski w surowych dużych danych. Big data składa się z ogromnej liczby bardzo
małych transakcji, które występują w różnych formatach. Te przyrostowe składniki dużych zbiorów
danych dają prawdziwą wartość dopiero po ich zebraniu i przeanalizowaniu. Inżynierowie danych mają
zadanie go rozwinąć, a naukowcy danych mają zadanie go przeanalizować.
Identyfikacja źródeł dużych zbiorów danych
Wszędzie, w sposób ciągły, duże dane są generowane przez ludzi, maszyny i czujniki. Niektóre typowe
źródła obejmują dane z mediów społecznościowych, transakcji finansowych, dokumentacji medycznej,
strumieni kliknięć, plików dziennika i Internetu rzeczy - sieć połączeń cyfrowych, która łączy stale
rosnącą gamę urządzeń elektronicznych, z których korzystamy w życiu codziennym .
Uchwycenie różnicy między Data Science a Data Engineering
Analiza danych i inżynieria danych to dwie różne gałęzie w ramach paradygmatu dużych zbiorów
danych - podejście, w którym ogromne prędkości, odmiany i ilości danych ustrukturyzowanych,
nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych są rejestrowane, przetwarzane,
przechowywane i analizowane przy użyciu zestawu technik oraz technologie, które są całkowicie nowe
w porównaniu do tych, które były używane w dziesięcioleciach. Oba są przydatne do uzyskiwania
wiedzy i praktycznych informacji z surowych danych. Oba są niezbędnymi elementami każdego
kompleksowego systemu wspomagania decyzji i oba są niezwykle pomocne przy formułowaniu
solidnych strategii dla przyszłego zarządzania i rozwoju firmy. Chociaż terminy nauka o danych a
inżynieria danych jest często stosowana zamiennie, to zdecydowanie odrębne dziedziny wiedzy. W
poniższych sekcjach przedstawiam koncepcje, które są fundamentalne dla nauki o danych i inżynierii
danych, a następnie pokazuję różnice między funkcjonowaniem tych dwóch ról w systemie
przetwarzania danych organizacji.
Definiowanie nauki o danych
Jeśli nauka jest systematyczną metodą, za pomocą której ludzie badają i wyjaśniają zjawiska
specyficzne dla danej dziedziny, które występują w świecie przyrody, można uznać naukę o danych za
dziedzinę naukową poświęconą odkrywaniu wiedzy za pomocą analizy danych. W odniesieniu do nauki
o danych termin „specyficzny dla domeny” odnosi się do sektora przemysłu lub dziedziny, w której
badane są metody analizy danych. Badacze danych używają technik matematycznych i podejść
algorytmicznych, aby znaleźć rozwiązania złożonych problemów biznesowych i naukowych. Specjaliści
zajmujący się analizą danych używają jej metod do uzyskiwania informacji, które w innym przypadku
byłyby nieosiągalne. Zarówno w biznesie, jak i nauce, metody analizy danych mogą zapewnić bardziej
niezawodne możliwości podejmowania decyzji. W biznesie celem analizy danych jest zapewnienie
przedsiębiorstwom i organizacjom informacji potrzebnych do optymalizacji procesów organizacyjnych
w celu uzyskania maksymalnej wydajności i generowania przychodów. W nauce metody analizy danych
są wykorzystywane do uzyskiwania wyników i opracowywania protokołów do osiągnięcia określonego
celu naukowego

Analiza danych jest rozległą i interdyscyplinarną dziedziną. Aby naprawdę nazwać się naukowcem
danych, musisz mieć specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki i statystyki, programowania
komputerowego oraz swoich własnych tematów. Korzystając z umiejętności analizy danych, możesz
robić takie rzeczy jak
*Wykorzystaj uczenie maszynowe do optymalizacji zużycia energii i zmniejszenia śladu węglowego
przedsiębiorstw.
* Zoptymalizuj strategie taktyczne, aby osiągnąć cele w biznesie i nauce.
* Przewiduj nieznane poziomy zanieczyszczeń z rzadkiego środowiska zestawu danych.
* Projektowanie automatycznych systemów zapobiegania kradzieży i oszustwom w celu wykrywania
anomalii i wyzwalania alarmów w oparciu o wyniki algorytmiczne.
* Twórz silniki rekomendacji witryn do użytku w nabywaniu gruntów i rozwoju nieruchomości.
* Wdrożenie i interpretacja technik prognozowania i prognozowania w celu zwiększenia wartości
netto.
Badacze danych muszą mieć szeroką i zróżnicowaną wiedzę ilościową, aby móc rozwiązać tego rodzaju
problemy. Zarabianie na maszynie to praktyka polegająca na stosowaniu algorytmów do uczenia się i
automatycznego prognozowania danych.
Definiowanie inżynierii danych
Jeśli inżynieria to praktyka polegająca na wykorzystywaniu nauki i technologii do projektowania i
budowania systemów rozwiązujących problemy, możesz pomyśleć o inżynierii jako o dziedzinie
inżynierii poświęconej przezwyciężaniu wąskich gardeł przetwarzania danych i problemów z
przetwarzaniem danych w aplikacjach wykorzystujących duże zbiory danych. Inżynierowie danych
wykorzystują umiejętności z zakresu informatyki i inżynierii oprogramowania do projektowania
systemów i rozwiązywania problemów z zestawami danych, ich obsługi i manipulowania nimi.
Inżynierowie danych mają doświadczenie w pracy i projektowaniu ram przetwarzania w czasie
rzeczywistym i platform przetwarzania masowo równoległego (MPP), a także systemów zarządzania
relacyjnymi bazami danych. Zazwyczaj kodują w Javie, C ++ i Python. Wiedzą, jak wdrożyć Hadoop lub
MapReduce do obsługi, przetwarzania i udoskonalania dużych zbiorów danych w zestawach danych o
łatwiejszym zarządzaniu. Mówiąc prosto, w odniesieniu do nauki o danych, celem inżynierii danych jest
inżynieria rozwiązań dla dużych zbiorów danych poprzez budowę spójnych, modułowych i
skalowalnych platform przetwarzania danych, z których następnie naukowcy danych mogą czerpać
wiedzę . Większość zaprojektowanych systemów to systemy zbudowane - systemy zbudowane lub
wyprodukowane w świecie fizycznym. Inżynieria danych jest jednak inna. Obejmuje projektowanie,
tworzenie i wdrażanie rozwiązań programowych dla problemów w świecie danych - świecie, który
może wydawać się dość abstrakcyjny w porównaniu z rzeczywistością fizyczną mostu Golden Gate lub
tamy Aswan. Korzystając z umiejętności inżynierii danych, możesz robić takie rzeczy jak
* Tworzenie aplikacji na dużą skalę jako usługa (SaaS).
* Tworzenie i dostosowanie aplikacji Hadoop i MapReduce.
* Projektować i buować relacyjne bazy danych oraz wysoce skalowane architektury rozproszone do
przetwarzania dużych zbiorów danych.
* Wyodrębnić, przekształcić i załadować dane (ETL) z jednej bazy danych do innej.

Inżynierowie danych potrzebują solidnych umiejętności informatycznych, projektowania baz danych i
inżynierii oprogramowania, aby móc wykonywać tego rodzaju prace. Oprogramowanie jako usługa
(SaaS) to termin opisujący usługi oprogramowania hostowanego w chmurze, które są udostępniane
użytkownikom przez Internet.
Porównywanie naukowców i inżynierów danych
Role naukowca danych i inżyniera danych są często całkowicie pomieszane i powiązane ze sobą przez
menedżerów ds. zatrudnienia. Jeśli rozejrzysz się za większością opisów stanowisk dla firm, które
zatrudniają, często nie zgadzają się one z tytułami i rolami lub po prostu oczekują, że wnioskodawcy
zajmą się zarówno analizą danych, jak i inżynierią danych. Jeśli zatrudniasz kogoś, kto pomoże ci
zrozumieć twoje dane, upewnij się, że określiłeś swoje wymagania bardzo wyraźnie przed napisaniem
opisu stanowiska.
Ponieważ specjalista ds. danych musi również posiadać wiedzę merytoryczną w konkretnym obszarze,
w którym pracuje, wymóg ten zasadniczo wyklucza, aby specjalista ds. danych miał także
specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii danych (chociaż niektórzy badacze danych mają
doświadczenie w korzystaniu z platform inżynierii danych). A jeśli zatrudnisz inżyniera danych, który
ma umiejętności w zakresie danych, na ogół nie będzie on miał specjalistycznej wiedzy merytorycznej
poza domeną danych. Przygotuj się na wezwanie eksperta merytorycznego, aby mu pomógł. Ponieważ
tak wiele organizacji łączy i mylą role w swoich projektach danych, naukowcy danych czasami utknęli
w pracy na stanowisku inżyniera danych i odwrotnie. Aby uzyskać produkt pracy najwyższej jakości w
jak najkrótszym czasie, zatrudnij inżyniera danych, który przetworzy Twoje dane, oraz specjalistę ds.
Danych, aby znalazł dla Ciebie sens. Na koniec należy pamiętać, że inżynierowie danych i naukowcy
danych to tylko dwie małe role w ramach większej struktury organizacyjnej. Menedżerowie,
pracownicy średniego szczebla i liderzy organizacyjni również odgrywają ogromną rolę w sukcesie
każdej inicjatywy opartej na danych. Podstawową korzyścią z zastosowania analizy danych i inżynierii
danych w projektach jest wykorzystanie danych zewnętrznych i wewnętrznych w celu wzmocnienia
zdolności organizacji do wspierania decyzji.
Sprowadzanie danych za pomocą MapReduce i Hadoop
Ponieważ cztery wartości V dużych zbiorów danych (wielkość, prędkość, różnorodność i wartość) nie
pozwalają na przetwarzanie dużych zbiorów danych przy użyciu tradycyjnych systemów zarządzania
relacyjnymi bazami danych, inżynierowie danych musieli wprowadzić innowacje. Aby obejść
ograniczenia systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, inżynierowie danych wykorzystują
platformę przetwarzania danych Hadoop (wraz z jej paradygmatem programowania MapReduce), aby
sprowadzić duże dane do mniejszych zbiorów danych, które są łatwiejsze do analizy dla analityków
danych. Jako rozproszona platforma przetwarzania równoległego MapReduce zapewnia błyskawiczne
prędkości przetwarzania danych w porównaniu z prędkościami dostępnymi tradycyjnymi metodami.
W poniższych sekcjach przedstawię ci paradygmat MapReduce, platformy przetwarzania danych
Hadoop oraz składniki, które składają się na Hadoop. Przedstawiam także języki programowania,
których można używać do tworzenia aplikacji w tych ramach.
Zagłębianie się w MapReduce
MapReduce to paradygmat programowania, który został zaprojektowany, aby umożliwić równoległe
rozproszone przetwarzanie dużych zestawów danych, przekształcając je w zestawy krotek, a następnie
łącząc i redukując te krotki w mniejsze zestawy krotek. Mówiąc w skrócie, MapReduce został
zaprojektowany do pobierania dużych zbiorów danych i korzystania z równoległego przetwarzania
rozproszonego w celu przekształcania dużych zbiorów danych w małe lub regularne dane. Równoległe

przetwarzanie rozproszone odnosi się do potężnego środowiska, w którym masowe ilości danych są
przetwarzane bardzo szybko poprzez dystrybucję zadań przetwarzania w klastrach serwerów
towarowych. W odniesieniu do MapReduce krotki odnoszą się do par klucz-wartość, według których
dane są grupowane, sortowane i przetwarzane
Zadania MapReduce działają poprzez map i reduce sekwencje operacji procesowych na rozproszonym
zestawie serwerów. W zadaniu mapy delegujesz swoje dane do par klucz-wartość, przekształcasz je i
filtrujesz. Następnie przypisujesz dane do węzłów do przetwarzania. W zadaniu reduce agregujesz te
dane do mniejszych zbiorów danych. Dane z kroku zmniejszania są przekształcane do standardowego
formatu wartości klucza - gdzie klucz działa jako identyfikator rekordu, a wartość jest wartością
identyfikowaną przez klucz. Węzły obliczeniowe klastrów przetwarzają mapę i redukują zadania
zdefiniowane przez użytkownika. Ta praca jest wykonana zgodnie z następującymi dwoma krokami:
1. Mapuj dane. Przychodzące dane muszą najpierw zostać przekazane na pary klucz-wartość i
podzielone na fragmenty, które są następnie przypisywane do zadań mapowania. Do każdego klastra
obliczeniowego - grupy węzłów, które są ze sobą połączone i wykonują wspólne zadanie obliczeniowe
- przypisana jest pewna liczba zadań mapowania, które są następnie rozdzielane między jego węzły. Po
przetworzeniu par klucz-wartość generowane są pośrednie pary klucz-wartość. Pośrednie pary kluczwartość są sortowane według ich wartości klucza, a ta lista jest podzielona na nowy zestaw
fragmentów. Bez względu na liczbę nowych fragmentów będzie to taka sama liczba zadań redukcji.
2. Redukuj dane. Każde zadanie redukcji ma przypisany fragment. Zadanie redukcji po prostu
przetwarza fragment i tworzy wynik, który jest również parą klucz-wartość. Zadania ograniczające są
również rozdzielane między różne węzły klastra. Po zakończeniu zadania końcowe dane wyjściowe są
zapisywane w systemie plików. Krótko mówiąc, możesz szybko i sprawnie sprowadzić się i zacząć
odczuwać ogromną objętość, prędkość i różnorodność danych, używając mapy i zmniejszając zadania,
aby oznaczyć dane parami (klucz, wartość), a następnie zredukować te pary do mniejsze zestawy
danych poprzez operacje agregacji - operacje, które łączą wiele wartości z zestawu danych w jedną
wartość. Schemat architektury MapReduce można znaleźć na rysunku poniżej. Jeśli Twoje dane nie
mogą być oznaczane i przetwarzane za pomocą kluczy, wartości i agregacji, wówczas mapowanie i
zmniejszanie ogólnie nie jest odpowiednie dla twoich potrzeb. Jeśli korzystasz z MapReduce jako części
rozwiązania Hadoop, ostateczne dane wyjściowe są zapisywane w rozproszonym systemie plików
Hadoop (HDFS). HDFS to system plików, który obejmuje klastry serwerów towarowych używanych do
przechowywania dużych zbiorów danych. HDFS sprawia, że obsługa dużych zbiorów danych i ich
magazynowanie jest wykonalne finansowo poprzez dystrybucję zadań pamięci masowej w klastrach
tanich serwerów towarowych.
Zrozumienie Hadoop
Hadoop to narzędzie do przetwarzania danych typu open source opracowane przez Apache Software
Foundation. Hadoop jest obecnie podstawowym programem do obsługi ogromnych ilości i
różnorodności danych, ponieważ został zaprojektowany, aby przetwarzanie na dużą skalę było bardziej
przystępne i elastyczne. Wraz z pojawieniem się Hadoop wprowadzono masowe przetwarzanie danych
dla znacznie większej liczby osób i większej liczby organizacji. Hadoop oferuje doskonałe rozwiązanie
do obsługi, przetwarzania i grupowania strumieni masowych danych strukturalnych, półstrukturalnych
i nieustrukturyzowanych. Konfigurując i wdrażając Hadoop, możesz w stosunkowo przystępny sposób
rozpocząć korzystanie z danych organizacji i czerpać z nich informacje, zamiast polegać wyłącznie na
tym zestawie danych transakcyjnych, w którym siedzisz gdzieś w starej hurtowni danych. Hadoop jest
jednym z najpopularniejszych programów dostępnych dla dużych wymagań obliczeniowych. Hadoop
zapewnia warstwę mapowania i zmniejszania, która jest w stanie obsłużyć wymagania przetwarzania

danych większości projektów dużych zbiorów danych. Czasami dane stają się zbyt duże i szybkie, aby
obsłużyć nawet Hadoop. W takich przypadkach organizacje zwracają się zamiast tego do
alternatywnych, bardziej spersonalizowanych wdrożeń MapReduce. Hadoop wykorzystuje klastry
towarowego sprzętu do przechowywania danych. Sprzęt w każdym klastrze jest połączony, a ten sprzęt
składa się z serwerów towarowych - tanich, mało wydajnych serwerów ogólnych, które oferują potężne
możliwości obliczeniowe, gdy są równoległe w klastrze współdzielonym. Te serwery towarowe są
również nazywane węzłami. Informatyka skodyfikowana znacznie zmniejsza koszty związane z obsługą
i przechowywaniem dużych zbiorów danych. Hadoop składa się z dwóch następujących elementów:
* Rozproszone środowisko przetwarzania: Hadoop używa Hadoop MapReduce jako rozproszonego
środowiska przetwarzania. Ponownie, rozproszona struktura przetwarzania jest potężną strukturą, w
której zadania przetwarzania są rozdzielane między klastry węzłów, dzięki czemu duże ilości danych
mogą być przetwarzane bardzo szybko w całym systemie.
* Rozproszony system plików: Hadoop korzysta z rozproszonego pliku Hadoop
System (HDFS) jako rozproszony system plików.
Obciążenia aplikacjami działającymi na Hadoop są dzielone między węzły klastra Hadoop, a następnie
dane wyjściowe są przechowywane na HDFS. Klaster Hadoop może składać się z tysięcy węzłów. Aby
obniżyć koszty procesów wejścia / wyjścia (I / O), zadania Hadoop MapReduce są wykonywane jak
najbliżej danych. Oznacza to, że procesory zadań zmniejszających są ustawione jak najbliżej
wychodzących danych zadań mapy, które muszą zostać przetworzone. Ten projekt ułatwia
współdzielenie wymagań obliczeniowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Hadoop obsługuje
również hierarchiczną organizację. Niektóre z jego węzłów są klasyfikowane jako węzły główne, a inne
są klasyfikowane jako niewolnicy. Usługa główna, znana jako JobTracker, została zaprojektowana do
sterowania kilkoma usługami podrzędnymi. Usługi podrzędne (zwane również TaskTrackers) są
dystrybuowane po jednym do każdego węzła. JobTracker kontroluje TaskTrackers i przypisuje zadania
Hadoop MapReduce do nich. W nowszej wersji Hadoop, znanej jako Hadoop 2, dodano menedżera
zasobów o nazwie Hadoop YARN. W odniesieniu do MapReduce w Hadoop, YARN działa jako
zintegrowany system, który wykonuje funkcje zarządzania zasobami i planowania. Hadoop przetwarza
dane wsadowo. W związku z tym, jeśli pracujesz z danymi przesyłanymi strumieniowo w czasie
rzeczywistym, nie będziesz mógł używać Hadoop do rozwiązywania problemów z dużymi danymi. To
powiedziawszy, jest to bardzo przydatne do rozwiązywania wielu innych rodzajów problemów z
dużymi danymi.
Sprawdzanie, gdzie Java, C ++ i Python pasują do twoich planów dużych zbiorów danych
Możesz programować Hadoop za pomocą Java lub Python. Hadoop obsługuje programy napisane przy
użyciu małego (API) w jednym z tych języków. Aby uruchamiać skrypty i pliki binarne w węzłach
klastrów w Hadoop, musisz użyć specyficznej dla Hadoop konwencji ciągów we / wy. Ponadto Hadoop
pozwala używać abstrakcyjnych form map i zmniejszać. Możesz zaprogramować te funkcje w Python i
Lisp
Identyfikacja alternatywnych rozwiązań Big Data
Patrząc za Hadoop, na horyzoncie widać alternatywne rozwiązania Big Data. Rozwiązania te
umożliwiają pracę z dużymi danymi w czasie rzeczywistym lub wykorzystanie alternatywnych
technologii baz danych do ich obsługi i przetwarzania. W poniższych sekcjach przedstawię najpierw
ramy przetwarzania w czasie rzeczywistym, następnie platformy masowego przetwarzania
równoległego (MPP), a na koniec bazy danych NoSQL, które umożliwiają pracę z dużymi danymi poza

środowiskiem Hadoop. Powinieneś zdawać sobie sprawę z czegoś, co określa się jako zgodność z ACID,
skrót od Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Atomowość, Spójność, Izolacja, Zgodność z
trwałością). Zgodność z ACID to standard, dzięki któremu gwarantowane są dokładne i niezawodne
transakcje w bazie danych. W rozwiązaniach Big Data większość systemów baz danych nie jest zgodna
z ACID, ale nie musi to stanowić poważnego problemu.
Wynika to z faktu, że większość systemów dużych zbiorów danych korzysta z systemów wspomagania
decyzji (DSS), które grupowo przetwarzają dane przed ich odczytaniem. DSS to systemy informacyjne
służące do wspierania decyzji organizacji. Nietransakcyjny DSS nie wykazuje rzeczywistych wymagań
zgodności z ACID.
Wprowadzenie ram przetwarzania w czasie rzeczywistym
Pamiętasz, że Hadoop jest procesorem wsadowym i nie może przetwarzać danych strumieniowych w
czasie rzeczywistym? Czasami może być konieczne zapytanie o strumienie dużych zbiorów danych w
czasie rzeczywistym. . . i po prostu nie możesz tego robić za pomocą Hadoop. W takich przypadkach
użyj zamiast tego struktury przetwarzania w czasie rzeczywistym. Struktura przetwarzania w czasie
rzeczywistym jest - jak sama nazwa wskazuje - strukturą, która jest w stanie przetwarzać dane w czasie
rzeczywistym (lub prawie w czasie rzeczywistym), gdy dane przesyłane są strumieniowo do systemu.
Zasadniczo frameworki przetwarzania w czasie rzeczywistym są przeciwieństwem ram przetwarzania
wsadowego, które widzisz wdrożone w Hadoop. Ramy przetwarzania w czasie rzeczywistym można
podzielić na następujące dwie kategorie:
* Ramy, które zmniejszają obciążenie zadań MapReduce w celu zwiększenia ogólnej wydajności
systemu w czasie: Rozwiązania w tej kategorii obejmują Apache Storm i Apache Spark do przetwarzania
strumienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
* Ramy, które wdrażają innowacyjne metody zapytań w celu ułatwienia zapytania dużych zbiorów
danych w czasie rzeczywistym: Niektóre rozwiązania z tej kategorii obejmują Google Dremel, Apache
Drill, Shark for Apache Hive i Cloudera Impala
Struktury przetwarzania strumieniowego w czasie rzeczywistym są bardzo przydatne w wielu branżach
- od analiz rynku akcji i rynków finansowych po optymalizacje handlu elektronicznego oraz od
wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym po zoptymalizowaną logistykę zamówień. Bez względu na
branżę, w której pracujesz, jeśli na Twoją firmę wpływają strumienie danych w czasie rzeczywistym
generowane przez ludzi, maszyny lub czujniki, wówczas ramy przetwarzania w czasie rzeczywistym
byłyby pomocne w optymalizacji i generowaniu wartości dla Twojej organizacji.
Przedstawiamy platformy masowego przetwarzania równoległego (MPP)
Zamiast MapReduce można zastosować platformy masowo równoległego przetwarzania (MPP) jako
alternatywne podejście do rozproszonego przetwarzania danych. Jeśli Twoim celem jest wdrożenie
przetwarzania równoległego w tradycyjnej hurtowni danych, MPP może być idealnym rozwiązaniem.
Aby zrozumieć, jak MPP wypada w porównaniu ze standardową równoległą ramą przetwarzania
MapReduce, rozważ następujące kwestie. MPP wykonuje zadania obliczeń równoległych na
kosztownym, niestandardowym sprzęcie, a MapReduce działa na tanich serwerach towarowych. W
związku z tym możliwości przetwarzania MPP są kosztowne. To powiedziawszy, MPP jest szybszy i
łatwiejszy w użyciu niż standardowe zadania MapReduce. Wynika to z tego, że MPP można
przeszukiwać za pomocą Structured Query Language (SQL), ale natywne zadania MapReduce są
kontrolowane przez bardziej skomplikowany język programowania Java. Do znanych dostawców i

produktów MPP należą old-schoolowa platforma Teradata), a także nowsze rozwiązania, takie jak
Greenplum DCA EMC2, HP Vertica , IBM Netezza oraz Exadata Oracle
Przedstawiamy bazy danych NoSQL
Tradycyjne systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) nie są przystosowane do obsługi
dużych zbiorów danych. Dzieje się tak, ponieważ tradycyjne relacyjne bazy danych są zaprojektowane
do obsługi tylko zbudowanych relacyjnych zestawów danych, dane przechowywane w czystych
wierszach i kolumnach, dzięki czemu można uzyskiwać zapytania za pomocą Structured Query
Language (SQL). Systemy RDBM nie są w stanie obsługiwać nieustrukturyzowanych i częściowo
ustrukturyzowanych danych. Co więcej, systemy RDBM po prostu nie mają możliwości przetwarzania i
obsługi, które są potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących dużej pojemności i prędkości dużych
zbiorów danych. W tym miejscu pojawia się NoSQL. Bazy danych NoSQL, takie jak MongoDB, są
nierelacyjnymi, rozproszonymi systemami baz danych zaprojektowanymi tak, aby sprostać wyzwaniu
dużych zbiorów danych. Bazy danych NoSQL wyprzedzają tradycyjną architekturę relacyjnych baz
danych i oferują znacznie bardziej skalowalne, wydajne rozwiązanie. Systemy NoSQL ułatwiają
zapytania w języku innym niż SQL dla danych nierelacyjnych lub niefabrycznych, częściowo
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. W ten sposób bazy danych NoSQL są w stanie
obsługiwać strukturalne, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane źródła danych, które są
powszechne w systemach dużych zbiorów danych.
NoSQL oferuje cztery kategorie nierelacyjnych baz danych - bazy danych wykresów, bazy danych
dokumentów, magazyny kluczy-wartości i sklepy rodziny kolumn. Ponieważ NoSQL oferuje natywną
funkcjonalność dla każdego z tych oddzielnych typów struktur danych, oferuje bardzo wydajną funkcję
przechowywania i wyszukiwania dla większości typów danych nierelacyjnych. Ta zdolność
dostosowywania i wydajność sprawia, że NoSQL jest coraz bardziej popularnym wyborem do obsługi
dużych zbiorów danych i pokonywania związanych z nimi wyzwań związanych z przetwarzaniem. Trwa
debata na temat znaczenia nazwy NoSQL. Niektórzy twierdzą, że NoSQL oznacza nie tylko SQL, podczas
gdy inni twierdzą, że akronim reprezentuje bazy danych inne niż SQL.
Argument jest dość złożony i nie ma prawdziwej odpowiedzi „wytnij i wytnij”. Aby uprościć sprawę,
pomyśl o NoSQL jako o klasie nierelacyjnych systemów zarządzania bazami danych, które nie mieszczą
się w spektrum systemów RDBM odpytywanych za pomocą SQL.
Inżynieria danych w działaniu - studium przypadku
Firma telekomunikacyjna z listy Fortune 100 miała duże zbiory danych, które rezydowały w osobnych
silosach danych - repozytoriach danych, które są odłączone i odizolowane od innych systemów
przechowywania danych używanych w całej organizacji. W celu uzyskania wglądu w dane, które
prowadzą do wzrostu przychodów, firma zdecydowała się połączyć wszystkie swoje silosy danych, a
następnie zintegrować to wspólne źródło z innymi kontekstowymi, zewnętrznymi źródłami danych
niebędącymi przedsiębiorstwami.
Określenie wyzwania biznesowego
Firma była zaopatrzona we wszystkie tradycyjne systemy dla przedsiębiorstw - ERP, ECM, CRM, jak to
nazywacie. Powoli, przez wiele lat, systemy te rozwijały się i segregowały w osobne silosy informacyjne
. Z powodu izolowanej struktury ich systemów danych, w przeciwnym razie przydatne dane zostały
utracone i zakopane głęboko w bałaganie oddzielnych, wyciszonych systemów pamięci. Nawet gdyby
firma wiedziała, jakie dane posiadają, byłoby to jak wyciąganie zębów, aby uzyskać do nich dostęp,
integrację i wykorzystanie. Firma słusznie uważała, że to ograniczenie ogranicza rozwój ich działalności.

Aby zoptymalizować zwrot z inwestycji i zwrot z inwestycji, firma chciała zintegrować zewnętrzne,
otwarte zbiory danych i odpowiednie źródła danych społecznościowych, które zapewniłyby głębszy
wgląd w aktualnych i potencjalnych klientów. Ale aby zbudować taki 360-stopniowy widok rynku
docelowego i bazy klientów, firma musiała opracować dość wyrafinowaną platformę, na której dane
mogłyby być integrowane, wydobywane i analizowane. Firma miała na uwadze następujące trzy cele
projektu:
* Zarządzaj wartością i wyodrębniaj ją z różnych, izolowanych zestawów danych.
* Skorzystaj z informacji z zewnętrznych, niekomercyjnych lub społecznych źródeł danych, aby
zapewnić nowe, ekscytujące i przydatne usługi, które tworzą wartość.
* Zidentyfikuj określone trendy i problemy w działalności konkurentów, ofertach produktów,
segmentach klientów przemysłowych i profilach członków zespołu sprzedaży.
Rozwiązywanie problemów biznesowych z inżynierią danych
Aby zrealizować cele firmy, inżynierowie danych przenieśli zestawy danych firmy do klastrów Hadoop.
Jeden klaster hostował dane dotyczące sprzedaży, inny hostował dane dotyczące zasobów ludzkich, a
jeszcze inny hostował dane dotyczące zarządzania talentami. Inżynierowie danych modelowali
następnie dane przy użyciu połączonego formatu danych - formatu, który ułatwia łączenie różnych
zestawów danych w klastrach Hadoop. Po wdrożeniu architektury platformy dużych zbiorów danych
zapytania, które tradycyjnie zajęłyby kilka godzin, mogły zostać wykonane w ciągu kilku minut. Po
zbudowaniu platformy wygenerowano nowe zapytania, które również zwróciły wydajne wyniki w ciągu
kilku minut.
Szczycąc się korzyściami
Oto niektóre z korzyści, które firma telekomunikacyjna ma teraz dzięki nowej platformie Big Data:
* Łatwość skalowania: Skalowanie jest o wiele łatwiejsze i tańsze przy użyciu Hadoop niż w starym
systemie. Zamiast zwiększać nakłady inwestycyjne i operacyjne, kupując więcej najnowszej generacji
drogich komputerów, serwerów i pojemności pamięci, firma zdecydowała się na poszerzenie. Mogli
kupić więcej sprzętu i dodać nowe serwery towarowe w ciągu kilku godzin, a nie dni.
* Wydajność: dzięki rozproszonym możliwościom przetwarzania i przechowywania klastry Hadoop
zapewniają szybszy wgląd i lepszy wgląd w dane przy niższych kosztach.
* Wysoka dostępność i niezawodność: Firma stwierdziła, że Platforma Hadoop zapewnia im ochronę
danych i wysoką dostępność, podczas gdy klastry stają się coraz większe. Ponadto klastry Hadoop mają
zwiększoną niezawodność systemu ze względu na ich automatyczną konfigurację przełączania
awaryjnego - konfigurację, która ułatwia automatyczne przełączanie na nadmiarowe, zapasowe
systemy obsługi danych w przypadkach, w których może wystąpić awaria systemu podstawowego.

Zastosowanie Data Science do biznesu i przemysłu
Dla geeków i maniaków, nauka danych jest interesująca sama w sobie, ale dla większości ludzi jest
interesująca tylko ze względu na korzyści, jakie może wygenerować. Większość menedżerów
biznesowych i liderów organizacyjnych nie przejmuje się kodowaniem i złożonymi algorytmami
statystycznymi. Z drugiej strony są bardzo zainteresowani znalezieniem nowych sposobów na
zwiększenie zysków biznesowych poprzez zwiększenie stawek sprzedaży i zmniejszenie
nieefektywności. W tej części przedstawiam koncepcję nauki skoncentrowanej na biznesie, omawiam,
czym różni się ona od tradycyjnej analizy biznesowej, i mówię o tym, w jaki sposób można wykorzystać
spostrzeżenia biznesowe oparte na danych w celu zwiększenia zysków firmy.
Włączanie w proces biznesowy analiz opartych na danych
Współczesny świat biznesu jest całkowicie zalany danymi. Wynika to z faktu, że każda linia działalności,
każdy system elektroniczny, każdy komputer stacjonarny, każdy laptop, każdy telefon komórkowy
będący własnością firmy i każdy pracownik nieustannie tworzy nowe dane związane z biznesem jako
naturalny i organiczny efekt ich pracy. Dane te są ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane, niektóre
z nich są duże, a niektóre są małe, szybkie lub wolne; może są to dane tabelaryczne, dane wideo, dane
przestrzenne lub dane, których nikt jeszcze nie wymyślił. Ale chociaż istnieje wiele odmian i odmian
między rodzajami tworzonych zestawów danych, wyzwanie jest tylko jedno - wyodrębnić wgląd w
dane, który stanowi wartość dodaną dla organizacji, gdy się na nie zareaguje. W następnych częściach
dowiesz się o wyzwaniach związanych z uzyskiwaniem wartości z praktycznych spostrzeżeń, które są
generowane z surowych danych biznesowych.
Korzyści z skoncentrowanej na biznesie nauki o danych
Biznes jest złożony. Analiza danych jest złożona. Czasami łatwo jest się tak złapać, patrząc na drzewa,
że zapomina się szukać wyjścia z lasu. Dlatego we wszystkich obszarach działalności niezwykle ważna
jest koncentracja na celu końcowym. Ostatecznie, bez względu na rodzaj działalności, prawdziwa
północ jest zawsze taka sama - wzrost zysków biznesowych. Niezależnie od tego, czy osiągniesz to
poprzez zwiększenie wydajności, czy zwiększenie stawek sprzedaży i lojalności klientów, ostatecznym
celem jest stworzenie bardziej stabilnej, stałej stopy wzrostu zysków dla Twojej firmy. Poniżej znajduje
się lista niektórych sposobów, w jakie możesz pomóc w skoncentrowaniu się na analizie danych i
analizie biznesowej
Aby zwiększyć zyski:
✓ Zmniejsz ryzyko finansowe. Analityk danych zorientowany na biznes może zmniejszyć ryzyko
finansowe w branży e-commerce, stosując metody wykrywania anomalii szeregów czasowych do
wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym - w celu zmniejszenia oszustw związanych z brakiem karty
i zmniejszenia liczby przypadków przejęcia konta, na przykład dwa przykłady.
✓ Zwiększ wydajność systemów i procesów. Jest to funkcja optymalizacji systemów biznesowych
wykonywana zarówno przez naukowca zajmującego się danymi, jak i analityka biznesowego. Obie
wykorzystują analitykę do optymalizacji procesów biznesowych, struktur i systemów, ale ich metody i
źródła danych różnią się. Ostatecznym celem powinno być zmniejszenie niepotrzebnych wydatków na
zasoby i zwiększenie zwrotu z inwestycji w przypadku uzasadnionych wydatków.
✓ Zwiększ stopy sprzedaży. Aby zwiększyć stawki sprzedaży dla swoich ofert, możesz zatrudnić
specjalistę ds. Danych zorientowanego na biznes, który pomoże Ci znaleźć najlepsze sposoby sprzedaży
i sprzedaży krzyżowej, zwiększyć lojalność klientów, zwiększyć konwersje w każdej warstwie ścieżki i
precyzyjnie kierować reklamy i rabaty. Jest prawdopodobne, że Twoja firma stosuje już wiele z tych

taktyk, ale specjalista ds. Danych zorientowany na biznes może spojrzeć na wszystkie dane związane z
biznesem i na tej podstawie uzyskać informacje, które przełożą te wysiłki.
Wdrażanie analiz i przekłamywanie danych w celu przekształcenia surowych danych w przydatne
informacje
Przekształcanie nieprzetworzonych danych w przydatne informacje to pierwszy krok na drodze od
zebranych danych do czegoś, co faktycznie przynosi korzyści. Naukowcy zorientowani na biznes
wykorzystują analizy danych do generowania wglądu w surowe dane.
Identyfikacja rodzajów analiz
Poniżej wymienione są cztery rodzaje analiz danych, które najprawdopodobniej napotkasz, w
kolejności rosnącej złożoności:
✓ Analizy opisowe: ten rodzaj analityki odpowiada na pytanie, "Co się stało?" Analizy opisowe opierają
się na danych historycznych i bieżących. Analityk biznesowy lub naukowiec zorientowany na biznes
opiera współczesne analizy biznesowe na analizie opisowej.
✓ Analityka diagnostyczna: używasz tego rodzaju analityki, aby znaleźć odpowiedzi na pytanie:
„dlaczego tak się stało?” albo co poszło źle?" Analizy diagnostyczne są przydatne do wnioskowania i
wnioskowania o sukcesie lub niepowodzeniu podskładników każdej inicjatywy opartej na danych.
✓ Analityka predykcyjna: chociaż tego rodzaju analityka opiera się na danych historycznych i bieżących,
analityka predykcyjna idzie o krok dalej niż analityka opisowa. Analizy predykcyjne obejmują złożone
budowanie modeli i analizę w celu przewidywania przyszłego zdarzenia lub trendu. W kontekście
biznesowym analizy te zostałyby wykonane przez specjalistę od danych biznesowych.
✓ Analizy preskryptywne: ten rodzaj analityki ma na celu optymalizację procesów, struktur i systemów
poprzez świadome działania oparte na analityce predykcyjnej - w zasadzie informujące o tym, co należy
zrobić na podstawie świadomej oceny tego, co się wydarzy. Zarówno analitycy biznesowi, jak i analitycy
danych biznesowych mogą generować analizy nakazowe, ale ich metody i źródła danych są różne.
Idealnie byłoby, gdyby firma angażowała się we wszystkie cztery typy analizy danych, ale analiza
nakazowa jest najbardziej bezpośrednim i skutecznym sposobem generowania wartości z wglądu w
dane.
Identyfikacja typowych wyzwań w analityce
Analizy zwykle stanowią co najmniej dwa wyzwania w przedsiębiorstwie. Po pierwsze, organizacjom
często bardzo trudno jest znaleźć nowych pracowników z określonymi zestawami umiejętności, które
obejmują analizy. Po drugie, nawet wykwalifikowani analitycy często mają trudności z przekazywaniem
złożonych informacji w sposób zrozumiały dla decydentów. Aby sprostać tym wyzwaniom, organizacja
musi stworzyć i pielęgnować kulturę, która ceni i akceptuje produkty analityczne. Firma musi działać
na rzecz edukacji na wszystkich poziomach organizacji, tak aby kierownictwo miało podstawową
koncepcję analityki i sukces, jaki można osiągnąć poprzez ich wdrożenie. I odwrotnie, naukowcy
zorientowani na biznes muszą mieć bardzo solidną wiedzę praktyczną na temat biznesu w ogóle, a w
szczególności solidne zrozumienie danego biznesu. Dobra znajomość biznesu jest jednym z trzech
głównych wymagań każdego naukowca zajmującego się danymi biznesowymi - pozostałe dwa to duża
umiejętność kodowania i duże umiejętności analizy ilościowej za pomocą matematyki i modelowania
statystycznego.
Wprowadzanie surowych danych do praktycznych informacji

Przenikanie danych to kolejna ważna część pracy, która jest wymagana do przekształcenia danych w
dane. Aby zbudować analitykę na podstawie surowych danych, prawie zawsze będziesz musiał użyć
przekształcenie danych - procesów i procedur, których używasz do czyszczenia i konwertowania
danych z jednego formatu i struktury na inny, aby dane były dokładne, a narzędzia do analizy formatu
i skrypty wymagają konsumpcji. Poniższa lista przedstawia kilka praktyk i problemów, które uważam
za najistotniejsze w przypadku przekłamywania danych:
✓ Ekstrakcja danych: Specjalista ds. Danych zorientowany na biznes musi najpierw określić, które
zbiory danych są istotne dla danego problemu, a następnie wyodrębnić wystarczającą ilość danych,
które są wymagane do rozwiązania problemu. (Ten proces ekstrakcji jest powszechnie nazywany
eksploracją danych).
✓ Munging danych: munging danych polega na oczyszczeniu surowych danych wyodrębnionych przez
eksplorację danych, a następnie przekształceniu ich do formatu, który pozwala na wygodniejsze
wykorzystanie danych. (Mung rozpoczął życie jako proces destrukcyjny, w którym zamieniłbyś coś
rozpoznawalnego w coś, co było nierozpoznawalne, a więc zwrot Mash Until No Good lub MUNG.)
✓ Zarządzanie danymi: standardy zarządzania danymi to standardy stosowane jako środek kontroli
jakości w celu zapewnienia zgodności ręcznych i automatycznych źródeł danych ze standardami danych
danego modelu. Należy zastosować standardy zarządzania danymi, aby dane miały odpowiednią
szczegółowość, gdy są przechowywane i gotowe do użycia. Szczegółowość jest miarą poziomu
szczegółowości zestawu danych. Szczegółowość danych zależy od względnego rozmiaru podgrup, na
które dane są podzielone.
✓ Architektura danych: architektura IT ma kluczowe znaczenie. Jeśli dane są izolowane w oddzielnych,
stałych repozytoriach, są one dostępne tylko dla kilku osób w ramach danej branży. Wyciszone
struktury danych skutkują scenariuszami, w których większość danych organizacji jest po prostu
niedostępna do wykorzystania przez całą organizację. (Nie trzeba dodawać, że wyciszone struktury
danych są niezwykle marnotrawne i nieefektywne).
✓ Architektura danych: architektura IT ma kluczowe znaczenie. Jeśli dane są izolowane w oddzielnych,
stałych repozytoriach, są one dostępne tylko dla kilku osób w ramach danej branży. Wyciszone
struktury danych skutkują scenariuszami, w których większość danych organizacji jest po prostu
niedostępna do wykorzystania przez całą organizację. (Nie trzeba dodawać, że wyciszone struktury
danych są niezwykle marnotrawne i nieefektywne).
Jeśli Twoim celem jest uzyskanie jak największej wartości i wgląd w dane biznesowe organizacji,
powinieneś upewnić się, że dane są przechowywane w centralnej hurtowni danych, a nie w osobnych
silosach.
Podejmowanie działań w zakresie informacji biznesowych
Po sprowadzeniu danych do spostrzeżeń, które można wykonać, drugim krokiem od przejścia od
surowych danych do wartości dodanej jest podjęcie zdecydowanych działań na podstawie tych
spostrzeżeń. W biznesie jedynym uzasadnionym celem spędzania czasu na uzyskiwaniu wglądu w
surowe dane jest to, że działania powinny prowadzić do wzrostu zysków biznesowych. Niepodjęcie
działań w oparciu o dane oparte na danych powoduje całkowitą i całkowitą utratę zasobów, które
zostały wydane na ich uzyskanie, bez żadnej korzyści dla organizacji. Organizacja absolutnie musi bądź
przygotowany i przygotowany do zmiany, ewolucji i postępu, gdy pojawią się nowe informacje
biznesowe. To, co lubię nazywać procesem wglądu w działanie - proces podejmowania zdecydowanych
działań w oparciu o wgląd w dane - należy sformalizować w pisemnym planie działania, a następnie

rygorystycznie przećwiczyć, aby wpłynąć na ciągłe i iteracyjne usprawnienia organizacji - iteracyjne,
ponieważ te ulepszenia obejmują kolejną rundę wdrożeń i testów w celu optymalizacji wszystkich
obszarów firmy na podstawie praktycznych spostrzeżeń generowanych na podstawie danych
organizacyjnych. Ten plan działania nie jest czymś, co należy po prostu rozwiązać luźno po stronie
organizacji, a następnie nigdy więcej na niego nie spojrzeć. Aby jak najlepiej przygotować swoją
organizację do działania na podstawie danych uzyskanych z danych biznesowych, upewnij się, że masz
następujące osoby i systemy gotowe i gotowe:
✓ Właściwe dane, właściwy czas, właściwe miejsce: Ta część nie jest skomplikowana: wystarczy mieć
właściwe dane, gromadzone i udostępniane we właściwych miejscach i we właściwym czasie, kiedy są
najbardziej potrzebne.
✓ Zorientowani na biznes badacze danych i analitycy biznesowi: Przygotuj skoncentrowanych na
danych naukowców i analityków biznesowych, gotowych do rozwiązywania problemów, gdy się
pojawią.
✓ Wykształcone i entuzjastyczne zarządzanie: Edukuj i zachęcaj liderów swojej organizacji, abyś miał
zespół zarządzający, który rozumie, ceni i skutecznie wykorzystuje spostrzeżenia biznesowe zebrane z
analiz.
✓ Świadoma i entuzjastyczna kultura organizacyjna: jeśli kultura Twojej organizacji odzwierciedla
naiwność lub brak zrozumienia wartości danych, zacznij promować kulturę korporacyjną, która ceni
sobie wgląd w dane i analizy. Rozważ skorzystanie ze szkoleń, warsztatów i wydarzeń.
✓ Procedury pisemne z jasno określonymi łańcuchami odpowiedzialności: Mają udokumentowane
procesy i wplecione w organizację, aby w odpowiednim czasie organizacja była gotowa odpowiedzieć.
Cały czas generowane są nowe spostrzeżenia, ale wzrost jest osiągany tylko dzięki iteracyjnym
dostosowaniom i działaniom opartym na stale zmieniających się spostrzeżeniach dotyczących danych.
Organizacja musi mieć jasno określone procedury gotowe do uwzględnienia tych zmian w razie
potrzeby.
✓ Postęp w technologii: Twoje przedsiębiorstwo absolutnie musi być na bieżąco z szybko zmieniającym
się rozwojem technologicznym. Przestrzeń analityczna zmienia się szybko - bardzo szybko! Istnieje
wiele sposobów aby nadążać. Jeśli utrzymujesz wewnętrznych ekspertów, możesz przypisać im bieżącą
odpowiedzialność za monitorowanie postępów w branży, a następnie sugerowanie zmian niezbędnych
do utrzymania aktualności organizacji. Alternatywnym sposobem na utrzymanie aktualności jest zakup
subskrypcji w chmurze Software-asa-Service (SaaS), a następnie poleganie na aktualizacjach platformy
SaaS, aby być na bieżąco z najbardziej innowacyjnymi i najnowocześniejszymi technologiami.
Korzystając z platform SaaS, aby być na bieżąco, skaczesz z przekonania, że sprzedawca ciężko pracuje,
aby nadążać za postępami w branży, a nie tylko pozwolić, aby sprawy się potoczyły. Upewnij się, że
sprzedawca ma długą historię utrzymywania aktualnych i niezawodnych usług w miarę upływu czasu.
Chociaż możesz próbować śledzić branżę, a następnie sprawdzić z dostawcą aktualizacje dotyczące
pojawiających się nowych technologii, jest to dla ciebie duże obciążenie. O ile nie jesteś ekspertem w
dziedzinie technologii danych i masz dużo wolnego czasu na badania i zapytania o postępy w zakresie
standardów branżowych, lepiej jest po prostu wybrać niezawodnego dostawcę, który ma doskonałą
reputację w dostarczaniu najnowszych, najnowszych technologii do klientów.
Wyróżnienie Business Intelligence i Data Science

Zorientowani na biznes naukowcy i analitycy biznesowi zajmujący się wywiadem biznesowym są jak
kuzyni. Oba wykorzystują dane do pracy nad tym samym celem biznesowym, ale ich podejście,
technologia i funkcja różnią się mierzalnymi stopniami. W poniższych sekcjach definiuję, porównuję i
rozróżniam inteligencję biznesową od naukowej analizy danych.
Definiowanie inteligencji biznesowej
Celem analizy biznesowej jest przekształcenie nieprzetworzonych danych w informacje biznesowe, z
których mogą korzystać liderzy i menedżerowie, podejmując decyzje oparte na danych. Analitycy
biznesowi używają narzędzi Business Intelligence do tworzenia produktów wspomagających
podejmowanie decyzji w celu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Jeśli
chcesz budować pulpity nawigacyjne wspomagające podejmowanie decyzji, wizualizacje lub raporty z
kompletnych średnich zestawów ustrukturyzowanych danych biznesowych, możesz skorzystać z
narzędzi i metod analizy biznesowej, które ci pomogą. Business Intelligence (BI) składa się z
✓ Przeważnie wewnętrznego zestawu danych: Przez wewnętrzne rozumiem dane biznesowe i
informacje dostarczone przez kierowników Twojej organizacji i interesariuszy.
✓ Narzędzia, technologie i zestawy umiejętności: Przykłady obejmują przetwarzanie analityczne
online, ETL (ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych z jednej bazy danych do drugiej), hurtownie
danych i technologie informacyjne dla aplikacji biznesowych.
<b>Analiza rodzajów danych wykorzystywanych w inteligencji biznesowej</b>
Informacje generowane w analizie biznesowej (BI) pochodzą ze standardowych zestawów danych
biznesowych o standardowych rozmiarach. Rozwiązania BI składają się głównie z danych
transakcyjnych - danych generowanych w trakcie zdarzenia transakcyjnego, takich jak dane
generowane podczas sprzedaży lub na przykład podczas przelewu pieniężnego między kontami
bankowymi. Dane transakcyjne są naturalnym produktem ubocznym działań biznesowych
zachodzących w organizacji i można z nich wyciągać wszelkiego rodzaju wnioski. Za pomocą BI można
uzyskać następujące typy informacji:
✓ Dane obsługi klienta: Być może odpowiadając na pytanie „jakie obszary działalności powodują
największy czas oczekiwania klienta?”
✓ Dane dotyczące sprzedaży i marketingu: Ewentualnie odpowiedź na pytanie: „które taktyki
marketingowe są najbardziej skuteczne i dlaczego?”
✓ Dane operacyjne: Ewentualnie odpowiadając na pytania: „jak skutecznie działa dział pomocy
technicznej? Czy są jakieś natychmiastowe działania, które należy podjąć, aby rozwiązać problem? ”
✓ Dane dotyczące wydajności pracowników: prawdopodobnie odpowiadając na pytania: „którzy
pracownicy są najbardziej produktywni? Które są najmniejsze?
Patrząc na technologie i zestawy umiejętności przydatne w inteligencji biznesowej
Aby usprawnić funkcje BI, upewnij się, że twoje dane są zorganizowane dla optymalnej łatwości
dostępu i prezentacji. Możesz użyć wielowymiarowych baz danych, aby Ci pomóc. W przeciwieństwie
do relacyjnych lub płaskich baz danych, wielowymiarowe bazy danych organizują dane w kostki, które
są przechowywane jako tablice wielowymiarowe. Jeśli chcesz, aby Twój personel BI mógł pracować z
danymi źródłowymi tak szybko i łatwo, jak to możliwe, możesz użyć wielowymiarowych baz danych do
przechowywania danych w kostce, zamiast przechowywać dane w kilku relacyjnych bazach danych,
które mogą lub mogą nie być ze sobą kompatybilne. Ta sześcienna struktura danych umożliwia Online

Analytical Processing (OLAP) - technologia, dzięki której można szybko i łatwo uzyskać dostęp do
danych i korzystać z nich do różnego rodzaju operacji i analiz. Aby zilustrować koncepcję OLAP, wyobraź
sobie, że masz sześcian danych sprzedaży, który ma trzy wymiary - czas, region i jednostkę biznesową.
Możesz pokroić dane, aby wyświetlić tylko jeden prostokąt - na przykład, aby wyświetlić jeden region
sprzedaży. Dane można pokroić w kostkę, aby wyświetlić mniejszą kostkę złożoną z określonego
podzbioru czasu, regionu(ów) i jednostek biznesowych. Możesz przejść w dół lub w górę, aby
wyświetlić odpowiednio szczegółowe lub bardzo podsumowane dane. Możesz też zrolować lub
zsumować liczby wzdłuż jednego wymiaru - na przykład, aby zsumować liczby jednostek biznesowych
lub wyświetlić sprzedaż tylko w czasie i regionie. OLAP to tylko jeden rodzaj systemu hurtowni danych
- scentralizowane repozytorium danych, którego można używać do przechowywania i uzyskiwania
dostępu do danych. Bardziej tradycyjnym systemem hurtowni danych powszechnie stosowanym w
rozwiązaniach Business Intelligence jest data mart - system przechowywania danych, którego można
użyć do przechowywania jednego szczególnego obszaru danych, należącego tylko do jednej linii
biznesowej w przedsiębiorstwie. Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie (ETL) to proces, którego
należy użyć do wyodrębnienia danych, przekształcenia ich i załadowania do bazy danych lub hurtowni
danych. Analitycy biznesowi mają na ogół solidne doświadczenie i szkolenie w zakresie biznesu i
technologii informatycznych. Jako dyscyplina BI opiera się na tradycyjnych technologiach i
umiejętnościach informatycznych.
Definiowanie zorientowanej na biznes nauki o danych
W przedsiębiorstwie analiza danych służy temu samemu celowi, co Business Intelligence przekształcaniu surowych danych w spostrzeżenia biznesowe, których liderzy i menedżerowie
biznesowi mogą używać do podejmowania decyzji opartych na danych. Jeśli masz duże zestawy
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych, które mogą, ale nie muszą być
kompletne, i chcesz przekonwertować te źródła na cenne informacje dla wsparcia decyzji w całym
przedsiębiorstwie, wezwij specjalistę ds. danych. Analiza danych zorientowana na biznes jest
interdyscyplinarna i obejmuje następujące elementy:
✓ Analiza ilościowa: Może mieć postać modelowania matematycznego, wielowymiarowej analizy
statystycznej, prognozowania i / lub symulacji. Termin wielowymiarowy odnosi się do więcej niż jednej
zmiennej. Wielowymiarowa analiza statystyczna to jednoczesna analiza statystyczna więcej niż jednej
zmiennej na raz.
✓ Umiejętności programowania: Potrzebujesz umiejętności programowania zarówno do analizy
surowych danych, jak i do udostępniania tych danych użytkownikom biznesowym.
✓ Wiedza biznesowa: potrzebujesz wiedzy o firmie i jej otoczeniu, aby lepiej zrozumieć trafność swoich
ustaleń.
Nauka o danych jest pionierską dyscypliną. Badacze danych często stosują naukową metodę eksploracji
danych, formułowania hipotez i testowania hipotez (poprzez symulację i modelowanie statystyczne).
Zorientowani na biznes naukowcy zajmujący się danymi generują cenne dane, często badając wzorce i
anomalie w danych biznesowych. Nauka danych w kontekście biznesowym składa się zwykle z
✓ Wewnętrznych i zewnętrznych zbiorów danych: Analiza danych jest elastyczna. Możesz dość łatwo
tworzyć mash-upy danych biznesowych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. (Mash-up danych to połączenie dwóch lub więcej źródeł
danych, które są następnie analizowane razem, aby zapewnić użytkownikom pełniejszy obraz sytuacji).

✓ Narzędzia, technologie i zestawy umiejętności: przykłady mogą obejmować wykorzystanie platform
chmurowych, programowanie statystyczne i matematyczne, uczenie maszynowe, analizę danych za
pomocą Pythona i R oraz zaawansowaną wizualizację danych.
Podobnie jak analitycy biznesowi, naukowcy zorientowani na biznes tworzą produkty wspomagające
podejmowanie decyzji dla menedżerów biznesowych i liderów organizacyjnych. Produkty te obejmują
pulpity analityczne i wizualizacje danych, ale generalnie nie są tabelarycznymi raportami danych i
tabelami.
Patrząc na rodzaje danych, które są przydatne w zorientowanym na biznes analizie danych
Za pomocą analizy danych można uzyskać informacje biznesowe na podstawie standardowych
zestawów ustrukturyzowanych danych biznesowych (podobnie jak BI) lub na podstawie
ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zestawów dużych
danych. Rozwiązania do analizy danych nie ograniczają się do danych transakcyjnych znajdujących się
w relacyjnej bazie danych; możesz użyć analizy danych, aby uzyskać cenne informacje ze wszystkich
dostępnych źródeł danych. Te źródła danych obejmują
✓ Transakcyjne dane biznesowe: Wypróbowane i prawdziwe źródło danych, transakcyjne dane
biznesowe to rodzaj danych strukturalnych wykorzystywanych w tradycyjnym BI i obejmują dane
zarządzania, dane obsługi klienta, dane dotyczące sprzedaży i marketingu, dane operacyjne i dane
dotyczące wydajności pracowników.
✓ Dane społecznościowe związane z marką lub biznesem: Nowszym zjawiskiem, dane objęte tą rubryką
obejmują nieustrukturyzowane dane generowane za pośrednictwem wiadomości e-mail,
komunikatorów i sieci społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest i Instagram.
✓ Dane maszynowe z operacji biznesowych: Maszyny automatycznie generują te nieustrukturyzowane
dane, takie jak dane SCADA, dane maszynowe lub dane czujnika. Skrót SCADA odnosi się do
Supervisory Control and Data Acquisition. Systemy SCADA służą do zdalnego sterowania działającymi
systemami i urządzeniami mechanicznymi. Generują dane, które służą do monitorowania pracy
maszyn i urządzeń.
✓ Dane plików audio, wideo, obrazów i plików PDF: Te dobrze ustalone formaty są źródłami
nieuporządkowanych danych.
Patrząc na technologie i umiejętności przydatne w zorientowanym na biznes informatyce
Ponieważ produkty data science są często generowane z dużych zbiorów danych, oparte na chmurze
rozwiązania platformy danych są powszechne w tej dziedzinie. Dane wykorzystywane w analizie
danych są często uzyskiwane z inżynieryjnych rozwiązań Big Data, takich jak Hadoop, MapReduce i
Massively Parallel Processing. Badacze danych to innowacyjni myśliciele przyszłości, którzy często
muszą myśleć nieszablonowo, aby znaleźć rozwiązania problemów, które rozwiązują. Wielu badaczy
danych dąży do rozwiązań typu open source, jeśli są dostępne. Z punktu widzenia kosztów takie
podejście przynosi korzyści organizacjom zatrudniającym tych naukowców. Zorientowani na biznes
badacze danych mogą wykorzystywać techniki uczenia maszynowego do znajdowania wzorców w
ogromnych zestawach danych (i czerpać z nich spostrzeżenia), które są związane z linią biznesową lub
całym biznesem. Mają umiejętności matematyczne, statystyczne, i programowania, a czasem
wykorzystują te umiejętności do generowania modeli predykcyjnych. Na ogół wiedzą, jak
programować w Pythonie lub R. Większość z nich umie używać SQL do wyszukiwania odpowiednich
danych ze strukturalnych baz danych. Zazwyczaj są oni wykwalifikowani w przekazywaniu informacji o

danych użytkownikom końcowym - w zorientowanym na biznes analizie danych użytkownicy końcowi
są menedżerami biznesowymi i liderami organizacyjnymi. Badacze danych muszą umiejętnie
posługiwać się słownymi, ustnymi i wizualnymi środkami do przekazywania cennych danych. Chociaż
analitycy danych zorientowani na biznes pełnią rolę wspierającą podejmowanie decyzji w
przedsiębiorstwie, różnią się od analityka biznesowego tym, że zazwyczaj mają silne wykształcenie
akademickie i zawodowe w matematyce, naukach ścisłych, inżynierii lub we wszystkich powyższych.
To powiedziawszy, naukowcy zorientowani na biznes mają również silną wiedzę merytoryczną na
temat zarządzania przedsiębiorstwem.
Podsumowując główne różnice między BI a koncentracją na biznesie Data Science
Podobieństwa między BI a nauką opartą na danych biznesowych są rażąco oczywiste; to różnice, które
większość ludzi ma trudności z dostrzeżeniem. Celem zarówno BI, jak i zorientowanej na biznes analizy
danych jest przekształcenie surowych danych w praktyczne informacje, które menedżerowie i liderzy
mogą wykorzystać do wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
BI i nauka zorientowana na biznes różnią się pod względem podejścia. Chociaż BI może korzystać z
metod prognozujących, takich jak prognozowanie, metody te są generowane przez proste
wnioskowanie na podstawie danych historycznych lub bieżących. W ten sposób BI dokonuje
ekstrapolacji z przeszłości i teraźniejszości, aby wyciągać prognozy dotyczące przyszłości. Wygląda na
obecne lub przeszłe dane w celu uzyskania odpowiednich informacji, które pomogą monitorować
operacje biznesowe i pomóc menedżerom w podejmowaniu decyzji w perspektywie krótko- i
średnioterminowej. Z kolei skoncentrowani na biznesie specjaliści w dziedzinie analizy danych starają
się dokonywać nowych odkryć przy użyciu zaawansowanych metod matematycznych lub
statystycznych do analizy i generowania prognoz na podstawie ogromnej ilości danych biznesowych.
Te prognostyczne spostrzeżenia są zasadniczo istotne dla długoterminowej przyszłości firmy.
Zorientowany na biznes analityk danych próbuje odkryć nowe paradygmaty i nowe sposoby patrzenia
na dane, aby zapewnić nowe spojrzenie na organizację, jej działalność i relacje z klientami, dostawcami
i konkurentami. Dlatego naukowiec zajmujący się danymi musi znać biznes i jego środowisko. Musi
mieć wiedzę biznesową, aby ustalić, w jaki sposób odkrycie jest istotne dla branży lub całej organizacji.
Inne główne różnice między BI a nauką opartą na danych biznesowych to
✓ Źródła danych: BI wykorzystuje tylko ustrukturyzowane dane z relacyjnych baz danych, podczas gdy
skoncentrowane na biznesie dane mogą wykorzystywać dane ustrukturyzowane i
nieustrukturyzowane, takie jak te generowane przez maszyny lub w rozmowach w mediach
społecznościowych.
✓ Rezultaty: produkty BI obejmują raporty, tabele danych i pulpity nawigacyjne wspomagające
podejmowanie decyzji, podczas gdy zorientowane na biznes produkty do analizy danych obejmują
analizę pulpitów nawigacyjnych lub inny rodzaj zaawansowanej wizualizacji danych, ale rzadko raporty
tabelaryczne. Badacze danych na ogół przekazują swoje odkrycia za pomocą wizualizacji słów lub
danych, ale nie tabel i raportów. Wynika to z faktu, że źródłowe zestawy danych, z których pracują
naukowcy danych, są na ogół bardziej złożone niż typowy menedżer biznesowy byłby w stanie
zrozumieć.
✓ Technologia: BI opiera się na relacyjnych bazach danych, hurtowniach danych, technologiach OLAP
i ETL, podczas gdy zorientowane na biznes analizy danych często uciekają od danych z systemów
inżynierii danych wykorzystujących Hadoop, MapReduce lub Massively Parallel Processing.

✓ Specjalizacja: BI opiera się w dużej mierze na wiedzy IT i technologii biznesowej, podczas gdy
skoncentrowana na biznesie nauka danych opiera się na wiedzy statystycznej, matematycznej,
programistycznej i biznesowej
Wiedzieć, do kogo zadzwonić, aby dobrze wykonać pracę
Ponieważ większość menedżerów biznesowych nie wie, jak samodzielnie wykonywać zaawansowane
operacje na danych, zdecydowanie warto wiedzieć, jaki rodzaj problemów najlepiej nadaje się dla
analityka biznesowego i jakie problemy powinien rozwiązać zamiast tego naukowiec. Jeśli chcesz
skorzystać z danych korporacyjnych, aby usprawnić swoją działalność, aby procesy działały wydajniej i
wydajniej, zwróć się do analityka biznesowego. Organizacje zatrudniają analityków biznesowych, aby
mieli kogoś do powierzenia obowiązków związanych z zarządzaniem wymaganiami, analizą procesów
biznesowych i planowaniem usprawnień procesów biznesowych, systemów informatycznych, struktur
organizacyjnych i strategii biznesowych. Analitycy biznesowi analizują dane przedsiębiorstwa i
określają, które procesy wymagają poprawy. Następnie tworzą pisemne specyfikacje, które dokładnie
opisują, jakie zmiany należy wprowadzić, aby uzyskać lepsze wyniki. Tworzą interaktywne pulpity
nawigacyjne i raporty danych tabelarycznych, aby uzupełnić swoje rekomendacje i pomóc
menedżerom biznesowym lepiej zrozumieć, co dzieje się w firmie. Ostatecznie analitycy biznesowi
wykorzystują dane biznesowe do realizacji strategicznych celów organizacji i wspierania ich w
zapewnianiu wskazówek dotyczących wszelkich usprawnień proceduralnych, które należy wprowadzić.
Natomiast jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania na temat swoich danych i
możesz uzyskać te odpowiedzi tylko poprzez zaawansowaną analizę i modelowanie danych
biznesowych, a następnie sprowadź naukowca zorientowanego na biznes. Wielokrotnie specjalista ds.
Danych może wspierać pracę analityka biznesowego. W takich przypadkach specjalista ds. Danych
może zostać poproszony o przeanalizowanie bardzo konkretnych problemów związanych z danymi, a
następnie o przekazanie wyników analitykowi biznesowemu w celu wsparcia go w formułowaniu
zaleceń. Analitycy biznesowi mogą wykorzystać wyniki badań skoncentrowanych na danych
biznesowych, aby pomóc im w określeniu najlepszego sposobu spełnienia wymagań lub zbudowania
rozwiązania biznesowego.
Odkrywanie nauki o danych w biznesie: historia sukcesu biznesowego opartego na danych
Firma telekomunikacyjna Southeast traciła wielu klientów z powodu rezygnacji klientów - klienci po
prostu przenosili się do innych dostawców usług telekomunikacyjnych. Ponieważ pozyskanie nowych
klientów jest znacznie droższe niż utrzymanie obecnych klientów, kierownictwo Southeast chciało
znaleźć sposób na zmniejszenie współczynnika rezygnacji. Tak więc firma Southeast
Telecommunications zaangażowała firmę Analytic Solutions, Inc. (ASI), firmę do analizy biznesowej. ASI
przeprowadziło wywiady z pracownikami, kierownikami regionalnymi, przełożonymi, pracownikami
pierwszej linii i pracownikami działu pomocy technicznej z Southeast. Po konsultacjach z personelem,
zebrali dane biznesowe, które były istotne dla utrzymania klientów. ASI zaczęło analizować dane z kilku
lat z danych klientów Southeast, aby lepiej zrozumieć zachowania klientów i dlaczego niektórzy ludzie
odeszli po latach lojalności, a inni nadal trwali. Zestawy danych klientów zawierały rekordy dotyczące
tego, ile razy klient skontaktował się z działem pomocy technicznej Southeast, liczby skarg klientów
oraz liczby minut i megabajtów danych, z których korzysta każdy klient miesięcznie. ASI posiadała
również dane demograficzne i osobowe (na przykład zdolność kredytową, wiek i region), które były
kontekstowo istotne dla oceny. Analizując dane tego klienta, ASI odkryło następujące spostrzeżenia.
W okresie rocznym przed zmianą dostawcy usług
✓ Osiemdziesiąt cztery procent klientów, którzy opuścili Southeast, wysłało dwa lub więcej połączeń
do działu pomocy w ciągu dziewięciu miesięcy przed zmianą dostawcy.

✓ Czterdzieści cztery procent klientów, którzy dokonali zmiany, złożyło co najmniej jedną skargę na
Southeast w ciągu sześciu miesięcy przed zmianą. (Dane wykazały znaczne nakładanie się tych klientów
i tych, którzy zadzwonili do działu pomocy technicznej).
Na podstawie tych wyników ASI dopasował model regresji logistycznej do danych historycznych, aby
zidentyfikować klientów, którzy najprawdopodobniej odejdą. Za pomocą tego modelu Southeast
mogła zidentyfikować i skierować starania o utrzymanie klientów, które najprawdopodobniej stracą.
Wysiłki te pomogły Southeast ulepszyć usługi, identyfikując źródła niezadowolenia; zwiększyć zwrot z
inwestycji, ograniczając wysiłki związane z zatrzymaniem tylko do klientów zagrożonych odejściem (a
nie wszystkich klientów); i co najważniejsze, zmniejsz ogólną rezygnację klientów, zachowując w ten
sposób rentowność biznesu w ogóle. Co więcej, południowy wschód nie uczynił tych działań
retencyjnych jednorazowym: firma uwzględniła analizę odejść w swoich regularnych procedurach
operacyjnych. Do końca tego roku i od tamtej pory zaobserwowali radykalną redukcję ogólnej liczby
odejść klientów.

Przedstawiamy prawdopodobieństwo i statystykę
Metody statystyczne nie są wielkimi i przerażającymi rzeczami, jakimi wielu ludzi stara się postrzegać.
W informatyce potrzeba metod statystycznych jest po prostu faktem, ale nie należy się zbytnio
niepokoić. Chociaż musisz opanować tyle statystyk, ile potrzebujesz, aby rozwiązać dany problem, nie
musisz wychodzić i zdobyć dyplomu w tej dziedzinie. W przeciwieństwie do tego, w co wielu czystych
statystyków chciałoby wierzyć, dziedzina danych nie jest tym samym, co dziedzina statystyki. Analityk
danych to ktoś, kto ma wiedzę merytoryczną na temat jednej lub kilku dziedzin, i wykorzystuje
statystyki, matematykę, kodowanie i silne umiejętności komunikacyjne, aby pomóc jej odkryć,
zrozumieć i przekazać wgląd w dane zawarte w surowych zbiorach danych związanych z jej
specjalizacją. Statystyka jest istotnym składnikiem tej formuły, ale nie bardziej istotne niż inne. W tym
rozdziale przedstawiam podstawowe pojęcia dotyczące prawdopodobieństwa, regresji, symulacji
Monte Carlo i analizy szeregów czasowych.
Przedstawiamy podstawowe pojęcia prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo jest jednym z najbardziej podstawowych i podstawowych pojęć w statystyce.
Aby nawet zacząć rozumieć dane za pomocą statystyk, musisz być w stanie zidentyfikować coś tak
podstawowego, jak to, czy patrzysz na statystyki opisowe czy wnioskowania. Co więcej, musisz dobrze
poznać podstawy losowych zmiennych, oczekiwań i rozkładów prawdopodobieństwa. Poniższe sekcje
obejmują wszystkie te pojęcia.
Badanie związku między prawdopodobieństwem a wnioskami statystycznymi
Statystyka to wynik uzyskany z wykonania operacji matematycznej na danych liczbowych. Ogólnie przy
podejmowaniu decyzji używasz statystyk. Masz również tendencję do spotykania statystyk dwóch
różnych smaków:
*Statystyki opisowe: Jak sama nazwa wskazuje, statystyki opisowe skupiają się na dostarczeniu opisu,
który rozjaśnia niektóre cechy zestawu danych liczbowych.
*Statystyki wnioskowania: Zamiast skupiać się na odpowiednich opisach z twojego zbioru danych,
statystyki wnioskowania wykreślają mniejszą część zbiór danych i próbuj wydedukować coś znaczącego
o większym zestawie danych.
Skorzystaj z tego rodzaju statystyk, aby uzyskać informacje na temat niektórych miar rzeczywistych,
którymi jesteś zainteresowany.
To prawda, że statystyki opisowe opisują cechy liczbowego zestawu danych, ale tak naprawdę nie
mówią zbyt wiele o tym, dlaczego powinieneś dbać o te dane. W rzeczywistości większość naukowców
zajmujących się danymi interesuje się statystykami opisowymi tylko z powodu tego, co ujawniają na
temat opisywanych miar w świecie rzeczywistym. Na przykład statystyka opisowa jest często kojarzona
z pewnym stopniem dokładności, wskazując wartość statystyki jako oszacowanie rzeczywistej miary.
Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, wyobraź sobie, że właściciel firmy chce oszacować zyski z
nadchodzącego kwartału. Może wykorzystać zyski z ostatnich kilku kwartałów do oszacowania, ile
zarobi w następnym kwartale. Ale jeśli zyski z poprzednich kwartałów były bardzo zróżnicowane,
opisowa statystyka, która oszacowała zmienność tej przewidywanej wartości zysku (kwoty, o którą
szacunek dolara może różnić się od faktycznych zysków, które osiągnie), wskazywałaby, jak daleko od
przewidywanej wartości mogłaby być z rzeczywistego. (Nie jest to zła informacja.) Podobnie jak
statystyki opisowe, statystyki wnioskowania również ujawniają coś, co Cię interesuje w świecie
rzeczywistym. Jednak w przeciwieństwie do statystyk opisowych, statystyki wnioskowania dostarczają
informacji o niewielkim wyborze danych, dzięki czemu można użyć tych informacji, aby wywnioskować

coś o większym zestawie danych, z którego zostały pobrane. W statystyce ten mniejszy wybór danych
jest znany jako próbka, a większy, kompletny zestaw danych, z którego pobierana jest próbka,
nazywany jest populacją. Jeśli Twój zestaw danych jest zbyt duży, aby go analizować w całości, pobierz
mniejszą próbkę tego zestawu danych, przeanalizuj go, a następnie wyciągnij wnioski na temat całego
zestawu danych na podstawie tego, czego nauczyłeś się z analizy próbki. Możesz także użyć statystyk
wnioskowania w sytuacjach, w których po prostu nie możesz sobie pozwolić na zbieranie danych dla
całej populacji. W takim przypadku wystarczy użyć danych, aby wyciągnąć wnioski na temat całej
populacji. Innym razem możesz znaleźć się w sytuacjach, w których pełne informacje dla populacji po
prostu nie są dostępne. W takich przypadkach można użyć statystyki wnioskowania, aby oszacować
wartości brakujących danych na podstawie tego, czego się uczysz na podstawie analizy dostępnych
danych.
Statystyki opisowe opisują cechy zestawu danych numerycznych, natomiast statystyki wnioskowania
służą do wnioskowania na podstawie podzbiorów danych, dzięki czemu można lepiej zrozumieć
większe zbiory danych, z których wzięto podzbiór. Aby lepiej zrozumieć to rozróżnienie, wyobraź sobie,
że masz zbiór danych społeczno-ekonomicznych opisujący kobiety w wieku od 18 do 34 lat mieszkające
w Filadelfii w Pensylwanii. Statystyki opisowe pozwoliłyby zrozumieć cechy populacji kobiet, która
obejmuje ten podzbiór. Można również użyć statystyk wnioskowania z tym zestawem danych, aby
wyciągnąć wnioski na temat większej populacji kobiet, które mają od 18 do 34 lat, ale mieszkają we
wszystkich miastach w stanie Pensylwania (i nie tylko w Filadelfii). Aby wnioskowanie było ważne,
należy starannie wybrać próbkę, aby uzyskać prawdziwą reprezentację populacji. Nawet jeśli twoja
próbka jest reprezentatywna, liczby w zbiorze danych próbki zawsze będą wykazywać pewien szum przypadkowa zmiana, innymi słowy - co gwarantuje, że statystyka próbki nie jest dokładnie identyczny
z odpowiadającą mu statystyką populacji.
Zrozumienie zmiennych losowych, rozkładów prawdopodobieństwa i oczekiwań
Wyobraź sobie, że właśnie wtoczyłeś się do Las Vegas i usadowiłeś na swoim ulubionym stole do ruletki
w Bellagio. Po obróceniu koła ruletki intuicyjnie rozumiesz, że istnieje równa szansa, że piłka wpadnie
w dowolne szczeliny cylindra na kole. Miejsce, w którym piłka wyląduje, jest całkowicie losowe, a
prawdopodobieństwo lub prawdopodobieństwo, że piłka wyląduje w jednym miejscu nad drugim,
będzie takie samo. Ponieważ kula może wylądować w dowolnym gnieździe, z jednakowym
prawdopodobieństwem, istnieje równy rozkład prawdopodobieństwa - lub jednolity rozkład
prawdopodobieństwa, co oznacza, że kula ma równe prawdopodobieństwo lądowania w dowolnym
miejscu w cylindrze. Ale automaty do gry w ruletkę nie są takie same - istnieje 18 czarnych pól i 20 pól,
które są czerwone lub zielone. Z tego powodu istnieje prawdopodobieństwo 18/38, że twoja piłka
wyląduje na czarnym polu. Planujesz stawiać kolejne zakłady, że piłka wyląduje na czarnym polu. Twoje
wygrane netto można tutaj uznać za zmienną losową. Zmienna losowa jest miarą cechy lub wartości
związanej z przedmiotem, osobą lub miejscem - czymś w prawdziwym świecie - co jest
nieprzewidywalne. Ponieważ to cecha lub wartość jest nieprzewidywalna, nie oznacza to jednak, że nic
o niej nie wiesz. Co więcej, możesz wykorzystać to, co wiesz o tej rzeczy, aby pomóc Ci w podejmowaniu
decyzji. Oto jak . . .
Średnia ważona to średnia wartość miary dla bardzo dużej liczby punktów danych. Jeśli weźmiesz
średnią ważoną wygranych (zmienną losową) w rozkładzie prawdopodobieństwa, uzyskasz wartość
oczekiwaną - lub wartość oczekiwaną dla wygranych netto w kolejnych zakładach. (Oczekiwanie można
również uznać za najlepsze zgadywanie, jeśli trzeba je zgadywać). Aby sformułować je bardziej
formalnie, oczekiwanie jest średnią ważoną niektórych miar powiązanych ze zmienną losową. Jeśli
Twoim celem jest modelowanie nieprzewidywalnej zmiennej, abyś mógł podejmować oparte na
danych decyzje na podstawie tego, co wiesz o jej prawdopodobieństwie w populacji, możesz użyć do

tego zmiennych losowych i rozkładów prawdopodobieństwa. Aby dodatkowo zilustrować te
koncepcje, wyobraź sobie, że chodzisz chodnikiem wzdłuż Rodeo Drive w Hollywood w Kalifornii i
obserwujesz kolor oczu ludzi, których widzisz. Zauważasz, że niektórzy ludzie mają brązowe oczy,
niektórzy zielone i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie masz pojęcia, jaki będzie kolor oczu kolejnej osoby,
którą zobaczysz, ale wiesz, że niebieski i brązowy wydają się najczęstsze. A ponieważ już to zauważyłeś,
możesz zgadywać na temat koloru oczu kolejnej osoby, którą zobaczysz. W tym scenariuszu zmienna
losowa, którą bierzesz pod uwagę, to kolor oczu, a twoje przypuszczenie, jaki będzie kolor następnej
osoby, opiera się na tym, co zebrałeś na temat prawdopodobieństwa rozkładu kolorów oczu ludzi na
Rodeo Drive. Gotowy, aby zagłębić się w scenariusz Hollywood Eye Color? Czas uzyskać trochę więcej
ilościowo. Wyobraź sobie, że tak naprawdę usiadłeś i nagrałeś, licząc na podstawie tego, co
zaobserwowałeś w ludzkich kolorach oczu. Z twoich obserwacji wynika, że 35 procent populacji ma
brązowe oczy, 30 procent niebieskie, 10 procent bursztynowe, 10 procent zielone, 5 procent fioletowe
i 10 procent szare. W rzeczywistości te percentyle informują o dokładnym prawdopodobieństwie
rozbarwienia oczu w całej populacji. Te percentyle reprezentują rozkład prawdopodobieństwa.
Oczekiwaniem w tym przykładzie byłaby średnia liczba osób o jednym kolorze oczu. Należy pamiętać
o następujących cechach prawdopodobieństwa. Rozważając prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia,
musisz wiedzieć, jakie inne zdarzenia są możliwe. Zawsze definiuj zestaw zdarzeń jako wykluczające się
wzajemnie - jednocześnie może wystąpić tylko jedno (pomyśl o sześciu możliwych wynikach rzutu
kością). Istnieją dwie ważne cechy prawdopodobieństwa:
*Prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczego zdarzenia nigdy nie spadnie poniżej 0,0 ani nie
przekroczy 1,0.
*Prawdopodobieństwo wszystkich zdarzeń zawsze wynosi dokładnie 1,0.
Przejście do niektórych popularnych rozkładów prawdopodobieństwa
Rozkłady prawdopodobieństwa są klasyfikowane według dwóch następujących typów:
*Rozkład dyskretny: losowa zmienna, której wartości można policzyć (na przykład kolor oczu)
*Ciągły: Zmienna losowa, która przypisuje prawdopodobieństwa zakresom wartości.
Aby zrozumieć dyskretny i ciągły rozkład, weź pod uwagę wagę modeli mody. Zmienna dyskretna
byłaby wagą jednego modelu, podczas gdy zmienna ciągła byłaby zakresem wagowym, który jest
akceptowalny dla modeli w branży mody w ogóle. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa stanowiłby
liczbę modeli o w przybliżeniu tej samej wadze (spośród 40 modeli mody, wyobraź sobie, że istnieje 20
modeli o wadze ~ 105 funtów., 15 o wadze ~ 110 funtów i 5 o wadze ~ 115 lbs.). Ciągłe
prawdopodobieństwo rozkładu byłby rozkładem prawdopodobieństwa, który pokazuje większe i
mniejsze prawdopodobieństwo dla masy modelu, w oparciu o wartości masy dla każdego z 40 różnych
modeli. Jeśli chcesz modelować i opisywać zjawiska w świecie rzeczywistym, te osiem różnych klas
rozkładów prawdopodobieństwa może się naprawdę przydać:
*Jednolite rozkłady: Używane do równomiernego rozkładu prawdopodobieństwa we wszystkich
przypadkach możliwe wyniki (dyskretne) lub równe zakresy wyników (ciągłe), ten rozkład jest
szczególnie użyteczny w wirtualnych eksperymentach lub symulacjach do badania zjawisk w świecie
rzeczywistym.
*Rozkłady dwumianowe: modeluj liczbę sukcesów, które mogą wystąpić w pewnej liczbie prób, gdy
możliwe są tylko dwa wyniki (na przykład stary scenariusz „odwrócenie głowy” lub „ogony”).

*Rozkłady geometryczne: użyj tych rozkładów, aby określić prawdopodobieństwo takiej i takiej liczby
prób, zanim będziesz błogosławiony pierwszym sukcesem. Na przykład, jeśli zastanawiasz się nad
dzieckiem i chcesz mieć chłopca. . . rozkład geometryczny może powiedzieć, ile dzieci potrzebujesz,
aby mieć wysokie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka płci męskiej.
*Rozkłady hipergeometryczne: Wariant w modelu rozkładu geometrycznego, rozkłady
hipergeometryczne dają prawdopodobieństwo, że pewna liczba z próbki będzie miała określoną
wartość - na przykład prawdopodobieństwo wyciągnięcia kobiety z zestawu mężczyzn i kobiet. W
rozkładach hipergeometrycznych nie ma zamian, gdy próbki są pobierane ze skończonej populacji.
Podczas pobierania próbek wielkość pozostałej populacji maleje, a prawdopodobieństwo losowania
próbki męskiej lub żeńskiej zmienia się w zależności od zmniejszenia netto liczebności populacji.
*Rozkłady Poissona i wykładnicze: Rozkłady Poissona (dyskretne) i rozkłady wykładnicze (ciągłe)
uzupełniają się wzajemnie. Powiedzmy , że w twoim mieście jest skrzyżowanie, które ma wiele
wypadków. Rozkład Poissona odpowiada na pytanie: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że taka i taka
liczba wypadków nastąpi tam w ciągu tygodnia?” A rozkład wykładniczy odpowiada na pytanie: „Jakie
jest prawdopodobieństwo, że czas do następnego wypadku będzie taki i taki?”
*Rozkłady normalne (ciągłe): Reprezentowane graficznie przez (stosunkowo znana) symetryczna
krzywa w kształcie dzwonu, którą widać poniżej.

Te rozkłady modelują zjawiska, które zmierzają w kierunku najbardziej prawdopodobnej wartości
(szczyt dzwonu na krzywej dzwonowej), przy czym wartości na dwóch krańcach stają się mniej
prawdopodobne.
* Rozkłady gamma: Musisz zaplanować wszystkie możliwości - nawet możliwość, że nie istnieje żaden
wzorzec. Rozkłady gamma robią to dokładnie, dopuszczając rozkłady niesymetryczne. Rozkład gamma
(ciągły) przypisuje prawdopodobieństwa zmiennym losowym. Na wykresach rozkładu gamma
prawdopodobieństwa nigdy nie mają wartości ujemnych i mieszczą się w zakresie wartości od 0 do 1.
Rozkład gamma jest przydatny w modelowaniu czasu do awarii - metoda przydatna do przewidywania,
kiedy urządzenie najprawdopodobniej ulegnie awarii , na podstawie danych obserwacyjnych i
rozkładów prawdopodobieństwa.

*Dystrybucje beta (ciągłe): Najbardziej wszechstronny gracz w zespole dystrybucji, dystrybucje beta
mają taką strukturę, że można je dopasować do niemal każdego wzorca, w razie potrzeby.
Przedstawiamy regresję liniową
Regresja liniowa jest metodą modelowania zależności między zmienną zależną a jedną lub kilkoma
zmiennymi niezależnymi, w celu odkrycia i oszacowania siły ważnych korelacji między nimi.
Przeprowadzę Cię przez kilka etapów i rodzajów regresji liniowej, ale chcę zacząć najpierw
wprowadzając proste modelowanie regresji liniowej, a następnie pokazując, jak dopasować model
regresji liniowej, a na końcu pokazując kilka zwykłych metod Techniki regresji kwadratów (OLS).
Poznanie prostych modeli regresji liniowej
Prosta regresja liniowa to narzędzie do modelowania matematycznego, którego można użyć do
przewidywania wartości zmiennej zależnej (DV) w oparciu o pojedynczą zmienną niezależną (IV) i
ustaloną między nimi zależność liniową. Zależności liniowe są reprezentowane matematycznie przez
linię prostą, i opisane równaniem o następującej postaci:
y = ax + b

W tym równaniu elementy są następujące:
*y jest zmienną zależną.
*x jest zmienną niezależną.
*a reprezentuje nachylenie linii regresji.
*b opisuje punkt przecięcia y - punkt na wykresie, w którym wykres funkcji przecina się z osią y, a x
jest równe zero. Ta wartość informuje o wartości zmiennej zależnej (y), gdy wartość zmiennej
niezależnej (x) wynosi zero.

Jeśli masz jakieś dane dotyczące zjawiska w świecie rzeczywistym i sparujesz je jako dwie zmienne w
relacji liniowej, nie mówisz, że jedna zmienna koniecznie powoduje drugą. Po prostu używasz relacji
liniowej, aby pokazać, że podczas gdy jedna wartość rośnie, druga również zwiększa się lub zmniejsza
proporcjonalnie. Aby zilustrować tę koncepcję, wyobraź sobie, że wysunąłeś hipotezę, że ludzie
zarabiają wyższe pensje, im są starsi. Podczas oceny łączysz zmienną płac ze zmienną wieku, aby odkryć
i oszacować związek między nimi. Odkrywasz, że osoby starsze generalnie zarabiają więcej niż ludzie
młodsi. Ale czy ten związek jest korelacyjny czy przyczynowy? Jeśli weźmiesz pod uwagę możliwość, że
nowi absolwenci zaczną wychodzić z uniwersytetów z umiejętnościami technicznymi, które wymagają
znacznie wyższych wynagrodzeń, i że starsi pracownicy często mogą nie mieć takich umiejętności,
możesz zrozumieć, że młodsi ludzie mogliby zacząć zarabiać więcej wynagrodzenie niż starsi
pracownicy. Oznacza to, że wiek nie powoduje ani nie prowadzi do wzrostu płac. Istnieje po prostu
korelacja między wiekiem a płacą, ale ta korelacja może ulec zmianie w zależności od okoliczności. Aby
dokładniej zilustrować tę koncepcję, wyobraź sobie dwie zmienne: Dochód ($) i Kwota Nadwaga
(funty). Można sobie wyobrazić, że wraz ze wzrostem dochodów ludzie jedzą więcej i w konsekwencji
mają tendencję do nadwagi. W tym przypadku wyobrażasz sobie, że związek między IV ($) a DV (lbs)
jest pozytywny. Ale może ludzie o wyższych dochodach mają zwykle lepsze informacje o wartości
odżywczej i mogą sobie pozwolić na zakup bardziej zdrowej żywności, a tym samym kultywowanie
lepszego zdrowia poprzez utrzymanie zdrowej wagi. Wówczas związek między IV a DV byłby ujemny podczas gdy dochód rośnie, waga maleje. W tym równaniu x = kwota funtów z nadwagą y y = dochód
w dolarach. Jak pokazano w tym przykładzie, aby przetestować dowody zgadywania na temat świata,
możesz użyć regresji liniowej. Jeśli ustalisz istotną statystycznie związek między IV i DV - co oznacza, że
ustaliłeś i skwantyfikowałeś pewność, że istnieje rzeczywisty i znaczący związek między zmiennymi - to
masz dowody, że zgadujesz. Niepowodzenie w znalezieniu statystycznie istotnego związku świadczy o
tym, że twoje domysły są błędne.
Nauka tworzenia dopasowanej linii regresji
Chociaż uzyskanie idealnie dopasowanego zestawu butów nigdy nie jest łatwe, możesz wygenerować
dopasowany model regresji liniowej dostosowany do twoich danych. Dlaczego więc chcesz to zrobić?
Wyobraź sobie, że badacz ma zbiór danych na temat grupy ludzi. Ten zestaw danych zawiera wartości
stężeń białka i liczby mutacji komórkowych obserwowanych wśród ludzi. Rekord każdej osoby pod
względem statystycznym jest obserwacją, a każda obserwacja ma miarę stężenia białka i liczby mutacji
komórkowych. Badacz może wybrać poziom stężenia białka jako jej zmienną niezależną (IV) i liczbę
mutacji jako jej DV, a następnie dopasować linię regresji do tych danych, co oznacza, że spróbuje
znaleźć wartości a i b w równaniu y = ax + b, które byłyby najbliższe wygenerowaniu obserwowanych
DV, biorąc pod uwagę IV w jej zbiorze danych. a i b w tym kontekście nazywane są parametrami, a a
jest najważniejsze, ponieważ określa związek między x i y. Linia regresji nie pasuje dokładnie do danych,
ponieważ zakłada się, że każda obserwacja zawiera inną losową zmienną szumu,. Zatem zamiast y = ax
+ b, równanie dla każdej obserwacji będzie zawsze y = ax + b +ε, gdzie ε reprezentuje tę nową zmienną
losową. Na rysunku rzeczywiste obserwacje dla wartości x są pokazane na czarno, a wartości
przewidywane przez model regresji są pokazane na jasnoszaro.

Model regresji jest reprezentowany przez linię i można go określić jako y = 3,479x + 17,531. Wartość
równania regresji a, znana również jako nachylenie, jest najważniejszym elementem w ustalaniu, w jaki
sposób x i y są ze sobą powiązane. W tym przykładzie nachylenie - wzrost lub zmiana y (przejście w
górę lub w dół), podzielone przez przebieg lub zmiana x (przejście od lewej do prawej) - wynosi 3,479.
Jak dopasowuje się linię do danych? Odpowiedź znajduje się w losowej zmiennej zawartej w danych.
Przy x = 9 rzeczywista wartość wynosi 56, ale linia regresji przewidywała wartość 48,8. Różnica między
nimi, 56 - 48,8 = 7,2, jest przypadkiem. Dopasowanie linii regresji do danych wymaga znalezienia
wartości a i b w taki sposób, że suma wszystkich obserwacji w zbiorze danych jest zminimalizowana.
Regresja jest prostym, ale potężnym narzędziem. Jeśli znajdziesz dowód na związek, dodatni lub
ujemny, między IV a DV, możesz użyć IV, aby przewidzieć wartość DV. Za pomocą statystyk można
wyciągać wnioski lub testować hipotezy. Testowanie hipotez to proces korzystania ze statystyk w celu
ustalenia prawdopodobieństwa, czy zaproponowana hipoteza jest prawdziwa. Hałas lub szum
przypadkowy to niewyjaśniona odmiana występująca w prawie wszystkich zestawach danych.
Głównym założeniem przy przeprowadzaniu testów hipotez jest to, że warunki hałasu są
rozmieszczone symetrycznie. Jeśli tak nie jest, model liniowy nie jest odpowiedni dla danych. Zamiast
tego wypróbuj zakrzywioną linię.
Metody regresji zwykłych metod najmniejszych kwadratów
Zwykłe najmniejsze kwadraty (OLS) to metoda statystyczna, która dopasowuje linię regresji liniowej do
zbioru danych obserwacyjnych. W OLS robisz to, podnosząc do kwadratu wartości odległości w pionie,
które opisują odległości między punktami danych obserwacyjnych a linią najlepiej dopasowaną,
sumując te kwadraty odległości, a następnie dostosowując położenie linii najlepiej dopasowanej, tak
aby to zsumowana wartość kwadratu jest zminimalizowana. Użyj OLS, jeśli Twoim celem jest
zbudowanie funkcji, która jest zbliżona do danych obserwacyjnych. Jak zawsze nie oczekuj, że
rzeczywista wartość będzie identyczna z wartością przewidywaną przez regresję. Wartości

przewidywane przez regresję są po prostu szacunkami najbardziej podobnymi do rzeczywistych
wartości w modelu. OLS jest szczególnie przydatny do dopasowania linii regresji do modeli
zawierających więcej niż jedną zmienną niezależną (IV). Podobnie jak w przypadku dopasowanej linii
regresji (omówionej w poprzednim rozdziale), jednym oczywistym celem jest oszacowanie wartości
zmiennej zależnej (DV), biorąc pod uwagę wartości zmiennych niezależnych (IV). Przy zastosowaniu
metod regresji zwykłej najmniejszych kwadratów w celu dopasowania linia regresji, która ma więcej
niż jedną zmienną niezależną, dwie lub więcej IV może być ze sobą powiązanych. Kiedy dwie lub więcej
IV są silnie skorelowane ze sobą, nazywa się to wielokoliniowością. Wielokoliniowość ma negatywny
wpływ na wiarygodność IV jako predyktorów, gdy są one badane osobno. Na szczęście jednak
wielokoliniowość nie zmniejsza ogólnej przewidywalnej niezawodności modelu, gdy jest on
rozpatrywany jako całość. Oprócz korzystania z OLS do wykonywania dopasowanych regresji liniowych
w modelach, które zawierają więcej niż jedną IV, możesz także użyć go do przeprowadzenia testów
statystycznych. Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem dużego sklepu sieciowego, który próbuje
zdecydować, gdzie zlokalizować nowy sklep. Jesteś pewien, że następujące cechy lokalizacji silnie
wpływają na rentowność sklepu:
*Średni dochód miejscowej ludności (x1)
*Odległość do najbliższego sklepu należącego do głównego konkurenta (x2)
Tworzysz model regresji, używając danych ze wszystkich innych sklepów, aby sprawdzić, czy zmienne
te są statystycznie istotnymi predyktorami rentowności. Formalizujesz swoje domysły jako hipotezy,
takie jak:
*HA1: zyskowność sklepu wzrasta wraz ze wzrostem średniego dochodu ludności.
*HA2: zyskowność sklepu wzrasta wraz ze wzrostem odległości do najbliższego sklepu konkurenta.
Dopasowanie tych dwóch alternatywnych hipotez odpowiada hipotezom zerowym, które postulują
dokładnie odwrotne wyniki:
*HO1: Średni dochód miejscowej ludności nie ma wpływu na rentowność sklepu.
*HO2: odległość do najbliższego sklepu konkurenta nie ma wpływu na rentowność sklepu.
Dopasowujesz model regresji do danych z innych sklepów i przeprowadzasz testy statystyczne, aby
ustalić, czy istotne statystycznie dowody są sprzeczne z tymi hipotezami zerowymi. Jeśli uzyskasz
pozytywny wynik testu statystycznego, nie oznacza to, że powinieneś zaakceptować alternatywną
hipotezę jako prawdziwą. Raczej, jak w procesie przysięgłych, oznacza to po prostu, że nie. . . jeszcze .
. znalazł jakiekolwiek dowody na obalenie alternatywnych hipotez.
Aby uzyskać znaczące wyniki z analizy, musisz przyjąć pewne założenia dotyczące swoich danych. Błędy
regresji dla każdej obserwacji powinny być normalnie rozłożone, błędy regresji powinny wynosić
średnio do zera, a błędy regresji powinny mieć w przybliżeniu taką samą zmienność. Jeśli dane nie
spełniają tych specyfikacji, model liniowy może być nieodpowiedni.
Symulacje
Metoda Monte Carlo jest techniką symulacyjną, która losowo generuje wartości dla zmiennych
niezależnych, a następnie symuluje zakres potencjalnych wyników procesu na podstawie tego zestawu
losowo generowanych wartości IV. Za pomocą metod Monte Carlo można testować hipotezy,
generować oszacowania parametrów, przewidywać wyniki scenariuszy i sprawdzać poprawność
modeli. Ta metoda jest potężna, ponieważ można jej użyć do bardzo szybkiej symulacji w dowolnym

miejscu od 1 do 10 000 (lub więcej) próbek symulacyjnych dla dowolnych procesów, które próbujesz
ocenić. Co ciekawe, metoda ta została nazwana na cześć niesławnego Casino de Monte Carlo w
Monako. Zastosowanie metod Monte Carlo polega na losowym próbkowaniu wartości z rozkładu
prawdopodobieństwa, a następnie na ich podstawie można przewidzieć lub zweryfikować hipotezę.
Chcesz losowo próbkować wartości, abyś mógł z nich korzystać podczas przeprowadzania symulacji wirtualnych eksperymentów, które pozwalają rozegrać określony scenariusz do jego zakończenia. Jeśli
chcesz zaoszczędzić pieniądze, które w innym przypadku musiałbyś wydać na rzeczywisty świat
eksperymentów, możesz użyć symulacji obliczeniowych do modelowania naturalnego procesu
matematycznego.
Symulacje nie są bardzo interesujące, chyba że uwzględni się naturalną zmienność, która jest częścią
każdego zjawiska w świecie rzeczywistym, na co pozwalają metody Monte Carlo. Wcześniej,
wyobrażałeś sobie, jak chodzisz po Rodeo Drive, próbując odgadnąć kolor oczu następnej osoby.
Możesz nie mieć czasu ani pieniędzy na lot do Hollywood poza pracą w terenie, więc zamiast testować
zgadywanie w prawdziwym życiu, możesz zdecydować, że chcesz przeprowadzić symulację tego
procesu. Najpierw utwórz skumulowany rozkład prawdopodobieństwa - funkcję rozkładu, która
wykorzystuje skumulowane prawdopodobieństwo do oszacowania prawdopodobieństwa losowej
zmiennej mieszczącej się w określonym zakresie liczb. Rozpocznij od wyszczególnienia kolorów oczu
ludzi na Rodeo Drive wraz z powiązanymi prawdopodobieństwami, jak pokazano poniżej
Kolor oczu: Prawdopodobieństwo
Brązowy: 0,35
Niebieski: 0,30
Bursztyn: 0,10
Zielony: 0,10
Fioletowy: 0,05
Szary: 0,10
Skumulowany rozkład prawdopodobieństwa po prostu sumuje lub kumuluje te indywidualne
prawdopodobieństwa, jak pokazano
Kolor oczu: Prawdopodobieństwo: Skumulowane prawdopodobieństwo
Brązowy: 0,35: 0,35
Niebieski: 0,30: 0,65
Bursztyn: 0,10: 0,75
Zielony: 0,10: 0,85
Fioletowy: 0,05: 0,90
Szary: 0,10: 1,00
Ten skumulowany rozkład pokazano graficznie tu:

Jak podszedłbyś do tematu przewidywania koloru następnej przypadkowej osoby? Obejmuje to jeszcze
inny rozkład prawdopodobieństwa, ciągły równomierny rozkład w zakresie od 0,0 do 1,0, który
równomiernie rozkłada prawdopodobieństwo we wszystkich zakresach wartości o równej wielkości od
0,0 do 1,0. Aby zasymulować kolor oczu, musisz najpierw zastosować jednolity rozkład
prawdopodobieństwa, aby wygenerować zestaw losowych zmiennych, które mieszczą się w zakresie
od 0,0 do 1,0. Byłoby to prawie niemożliwe do wykonania bez oprogramowania do symulacji
obliczeniowej. Na szczęście oprogramowanie obsługujące statystyki, takie jak R, Python i Microsoft
Excel, ma generatory liczb losowych, których można użyć do wygenerowania tego zestawu. W tym
przykładzie wyobraź sobie, że używasz jednego z tych programów do generowania zestawu
równomiernie rozmieszczonych zmiennych losowych, a spośród tego zestawu wybierasz liczbę losową
0,5073. Jak tłumaczysz tę losową liczbę na kolor oczu? Spójrz na powyższy rysunek - pokazujący
skumulowany rozkład prawdopodobieństwa - wykonaj następujące czynności:
1. Znajdź 0,5073 na pionowej osi y.
2. Od tego momentu spójrz bezpośrednio na wykres, w prawo, aż zobaczysz punkt, w którym y = 0,5073
przecina się z linią prawdopodobieństwa.
3. Kiedy znajdziesz ten punkt przecięcia, podążaj za wyobrażoną pionową linią prosto od tego punktu
do osi X. Etykiety na osi X wskazują przy tym prawdopodobieństwie kolor oczu.
W tym przykładzie kolor oczu jest niebieski z prawdopodobieństwem 0,5073. Niebieski jest jednym z
bardziej powszechnych kolorów o wyższym prawdopodobieństwie. W związku z tym zgadywanie
koloru niebieskiego jako następnego koloru oczu może być całkiem dobrym odgadnięciem, biorąc pod
uwagę wszystkie opcje.
Wykorzystanie symulacji do oceny właściwości statystyki testowej

W metodach Monte Carlo na ogół konstruujesz hipotetyczne równanie lub proces opisujący zjawisko
w świecie rzeczywistym, a następnie symulujesz dziesiątki do tysięcy wyników dla tego procesu w celu
ustalenia, czy twoja hipoteza jest prawidłowa. Symulacje Monte Carlo oparte są na obliczeniach
statystycznych. Użyj programu statystycznego, aby wygenerować zestaw zmiennych losowych, a
następnie zasymuluj wyniki tego procesu, podłączając te symulowane zmienne losowe z powrotem do
równania lub procesu, który postawiłeś w hipotezie. Jeśli wyniki tej symulacji są ściśle dopasowane do
danych, które masz na swój temat w rzeczywistym świecie, wtedy wiesz, że stworzone przez ciebie
hipotetyczne równanie lub proces jest dobrą reprezentacją. Aby lepiej zrozumieć próbkowanie w
Monte Carlo w praktyce, wyobraź sobie, że tak badacz, próbujesz stworzyć genetycznie
zmodyfikowany szczep kukurydzy, zwany Kukurydzą X. Twoim celem w przypadku Kukurydzy X jest to,
że produkuje ona większą masę ziarna kukurydzy na kłos kukurydzy niż w przypadku zwykłej
niezmodyfikowanej kukurydzy. Innymi słowy, masz nadzieję, że Kukurydza X wygeneruje więcej masy
pokarmowej na jedno ucho kukurydzy. Wyhodowałeś swój pierwszy plon i zmierzyłeś masę nasion na
kłos kukurydzy. Wygenerowałeś zestaw danych reprezentujących rzeczywistą kukurydzę X Teraz
chcesz przetestować te dane, aby sprawdzić, czy dowody statystyczne sugerują, że kukurydza X
produkuje więcej masy niż zwykła kukurydza. Dlatego twoje hipotezy są następujące:
*HO: Nie ma różnicy między średnią masą ziaren na uchu kukurydzy X a zwykłym kłosem kukurydzy.
*HA: Ciężar ziaren na kłosie kukurydzy X jest większy niż ziaren zwykłego kłosa kukurydzy.
W przypadku próbkowania Monte Carlo zakładasz, że hipoteza zerowa jest poprawna, a następnie
określasz, jak prawdopodobne są twoje obserwacje w świecie rzeczywistym, biorąc pod uwagę jej
założenia. W przykładzie założono, że nie ma różnicy między masą kukurydzy X a zwykłą kukurydzą.
Innymi słowy, zakładasz, że twoja hipoteza zerowa (H <sub> O </sub>) jest prawdziwa. Mówiąc
dokładniej, przyjmujesz, że następujące stwierdzenie jest prawdziwe:

Skonfiguruj symulację, aby uzyskać masy kukurydzy na ucho w taki sposób, że są one normalnie
rozłożone - jak pokazano wcześniej , rozkład normalny jest reprezentowany jako symetryczna krzywa
w kształcie dzwonu, która zmierza w kierunku niektórych najbardziej wartość prawdopodobna (góra
dzwonu na krzywej dzwonu) i wartości na dwóch krańcach są mniej prawdopodobne (zwężające się
końce dzwonu). Ta symulacja wymagałaby powtórzenia 2000 razy następujących kroków:
1. Wygeneruj ciężar jądra na kłos dla symulowanego kłosa kukurydzy X i zwykłej kukurydzy.
2. Oblicz różnicę.
Po uzyskaniu wyników z 2000 symulacji chcesz obliczyć średnią różnicę masy i zmienność na podstawie
2000 wygenerowanych wyników. Aby dać ci wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać,
powtórzenie kroków powyżej 1000 razy daje wyniki przedstawione poniżej.<br<br>

Ponieważ obliczyłeś średnią różnicę masy z zestawu 2000 zmiennych losowych, ta wielkość próby
symulacyjnej jest wystarczająco duża, aby rozkład próbkowania można uznać za normalny. W związku
z tym 95 procent zaobserwowanych różnic wagi powinno spaść poniżej 2,08 uncji, jeśli twoja hipoteza
zerowa jest w rzeczywistości prawdziwa. Otrzymujesz jednak następujące wartości rzeczywistych
różnic masy między kukurydzą X a zwykłą kukurydzą: 2,91, 2,75, 3,99, 2,73, 1,99, 2,98 i 2,83. Wszystkie
oprócz jednego przekraczają 2,08, dlatego odrzucasz hipotezę zerową.
Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do oceny właściwości estymatora
Estymator to wyuczone przypuszczenie o pewnej mierze związanej z procesem w świecie
rzeczywistym. Estymatory punktowe są używane do generowania miar populacji - miar takich jak
średnia, odchylenie standardowe i kwartyle zbioru danych. Estymatory stanowią solidny fundament,
na którym można opierać wnioski dotyczące średniej populacji. Aby wygenerować estymatory
złożonego zjawiska lub gdy leżący u podstaw rozkład prawdopodobieństwa jest nieznany lub nieznany,
użyj symulacji. Załóżmy, że jesteś menedżerem ds. Zapewnienia jakości w firmie produkującej ważny
sprzęt medyczny. Te urządzenia są produkowane na zamówienie i szacujesz, że średnio 1 na 1000 jest
wadliwy. Jeśli zostanie znaleziona wadliwa część, sprzęt produkcyjny musi zostać wyłączony,
sprawdzony i zresetowany. Chcesz ustalić, jak często należy to robić. W tej sytuacji zmienna losowa to
liczba sprawdzanych części do momentu znalezienia wadliwej części, a jej rozkład
prawdopodobieństwa jest geometryczny - co oznacza, że rozkład informuje o liczbie nieefektywnych
elementów wyposażenia, które przetestujesz, zanim będziesz mieć wysokie prawdopodobieństwo
wykrycia wadliwy element wyposażenia. Postanawiasz skonfigurować symulację tak, aby powtórzyła
następujące kroki 52 razy:
1. Użyj próbkowania Monte Carlo, aby wygenerować 400 wartości geometrycznej zmiennej losowej z
prawdopodobieństwem uszkodzenia urządzenia
1 na 1000. 400 symulacji to tylko przykład. Mogłeś wygenerować 4000 wartości z 10 000 wartości - ta
część zależy od Ciebie.

2. Dla każdej z 400 wartości uśrednij liczbę wyprodukowaną do aż do wystąpienia wady. Wyniki tej
symulacji pokazano tu.

Widać, że istnieje 52 symulowanych wyników i że dają one średnie wyniki w zakresie od 945 do 1058 co oznacza, że prawdopodobnie przetestuje od 945 elementów do 1058 elementów, zanim odkryje
uszkodzony element, a następnie będzie musiał wziąć produkcja sprzętu offline, aby go zresetować.
Estymator punktowy jest uważany za zmienną losową. Ma swój własny rozkład prawdopodobieństwa,
znany jako rozkład próbkowania. Jeśli symulacja jest powtarzana wystarczająco często (zwykle 30 lub
więcej), możesz założyć, że rozkład próbkowania jest normalny oraz że możesz oszacować jego średnią
i zmienność, co pozwala ci wyciągnąć pewne wnioski na temat szacowanych wartości populacji. Na
przykład, w oparciu o symulację opisaną powyżej, domyślacie się, że proces wytwarza wadliwą część
co około 996 wyprodukowaną część. Stosując przedziały ufności za pomocą estymatorów
pochodzących z tych symulacji, możesz stwierdzić, co następuje:
*Prawdopodobieństwo, że prawdziwa średnia leży między 983 a 1009, wynosi 0,25.
*Prawdopodobieństwo, że prawdziwa średnia leży między 968 a 1024, wynosi 0,50.
*Prawdopodobieństwo, że prawdziwa średnia leży między 949 a 1043 wynosi 0,75.
Przedział ufności to przedział obliczany na podstawie danych obserwacyjnych. Wartości, które
zawierają przedział ufności, są dobrymi estymatorami nieznanego parametru populacji. Poziom ufności
dla przedziału ufności jest miarą prawdopodobieństwa, że nieznany parametr jest reprezentowany w
tym przedziale.
Przedstawiamy analizę szeregów czasowych
Szeregi czasowe to po prostu zbiór danych dotyczących wartości atrybutów w czasie. Przeprowadzana
jest analiza szeregów czasowych w celu przewidywania przyszłych przypadków pomiaru na podstawie
danych obserwacyjnych z przeszłości. Jeśli chcesz prognozować lub przewidywać przyszłe wartości
danych w zestawie danych, użyj technik szeregów czasowych.
Zrozumienie wzorców w szeregach czasowych

Szeregi czasowe wykazują określone wzorce. Spójrz na rysunek , aby lepiej zrozumieć, o co chodzi w
tych wzorach.

Stałe szeregi czasowe pozostają w przybliżeniu na tym samym poziomie w czasie, ale są przedmiotem
losowego błędu. Natomiast serie z trendami wykazują stabilny ruch liniowy w górę lub w dół. Szeregi
czasowe, zarówno stałe, jak i trendowe, mogą czasami wykazywać sezonowość - przewidywalne,
cykliczne fluktuacje, które powtarzają się sezonowo przez cały rok. Jako przykład sezonowych szeregów
czasowych zastanów się, ile firm wykazuje zwiększoną sprzedaż w okresie wakacyjnym. Jeśli włączasz
sezonowość do swojego modelu, włącz ją w okresie kwartalnym, miesięcznym lub nawet
sześciomiesięcznym - tam, gdzie jest to właściwe. Szeregi czasowe mogą pokazywać procesy
niestacjonarne - lub nieprzewidywalne zachowania cykliczne, które nie są związane z sezonowością
wynikającą z warunków ekonomicznych lub branżowych. Ponieważ nie jest to przewidywalne, nie
można prognozować niestacjonarnych procesów. Przed przejściem do oceny należy przekształcić dane
niestacjonarne w dane stacjonarne. Spójrz na linie ciągłe na rysunku . Reprezentują one modele
matematyczne stosowane do prognozowania punktów w szeregach czasowych. Modele
matematyczne pokazane powyżej przedstawiają bardzo dobre, precyzyjne prognozy, ponieważ są
bardzo ściśle dopasowane do rzeczywistych danych. Rzeczywiste dane zawierają jakiś losowy błąd.
Rzeczywiste dane zawierają jakiś losowy błąd, co uniemożliwia idealne prognozowanie.
Modelowanie jednowymiarowych danych szeregów czasowych
Podobnie jak analiza wielowymiarowa jest analizą zależności między wieloma zmiennymi, analiza
jednowymiarowa jest analizą ilościową tylko jednej zmiennej. Podczas modelowania
jednowymiarowych szeregów czasowych modelowane są zmiany szeregów czasowych, które
reprezentują zmiany w jednej zmiennej w czasie. Autoregresywna średnia ruchoma (ARMA) to klasa
metod prognozowania, których można użyć do przewidywania przyszłych wartości na podstawie
danych bieżących i historycznych. Jak sama nazwa wskazuje, rodzina modeli ARMA łączy techniki
autoregresji (analizy, które zakładają, że wcześniejsze obserwacje są dobrymi predyktorami przyszłych

wartości i przeprowadzają analizę autoregresji w celu prognozowania tych przyszłych wartości) oraz
techniki średniej ruchomej - modele mierzące poziom stałe szeregi czasowe, a następnie zaktualizuj
model prognozy, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek zmiany. Oto przykład równania dla modelu ARMA:

W tym równaniu
*yt równa się rzeczywistej wartości szeregów czasowych w czasie t.
*yt ‐ 1 równa się rzeczywistej wartości szeregów czasowych w czasie t - 1.
*yt - yt ‐ 1 równa się zmianie netto wartości szeregu czasowego między czasem t a czasem t - 1. - zmiana
wartości szeregu czasowego innymi słowy w jednym przedziale czasu.
*et ‐ 1równa się warunkowi błędu w czasie t - 1 (kwantyfikacja procesów błędów w modelu w czasie t 1).
*a1 równa się parametrowi autoregresji dla yt ‐ 1.
*b1 równa się parametrowi średniej ruchomej dla et ‐ 1.
*et, et ‐ 1, et ‐ 2,. . . oraz et-q są nieskorelowane.
Autoregresja zakłada, że poprzednie obserwacje pw szeregach czasowych zapewniają dobre
oszacowanie przyszłych obserwacji. Część ruchoma średniej modelu pozwala modelowi aktualizować
prognozy, jeśli zmienia się poziom stałych szeregów czasowych. Jeśli szukasz prostego modelu lub
modelu, który będzie działał tylko dla małego zestawu danych, model ARMA nie pasuje do twoich
potrzeb. Alternatywą w tym przypadku może być po prostu trzymanie się prostej regresji liniowej. Aby
korzystać z modelu ARMA w celu uzyskania wiarygodnych wyników, musisz mieć co najmniej 50
obserwacji i przeszkolonego analityka, który będzie w stanie dopasować i zinterpretować model dla
Ciebie. Rysunek pokazuje wykres modelu ARMA, który odpowiada temu równaniu:

Widać, że dane prognozy modelu i dane rzeczywiste są bardzo blisko. Oznacza to, że sformułowane
powyżej równanie stanowi dobrą reprezentację szeregów czasowych, które modeluje.

Grupowanie i klasyfikacja
Naukowcy zajmujący się danymi używają grup, aby pomóc im podzielić dane na podzbiory i metody
klasyfikacji, aby pomóc im zbudować modele predykcyjne, których mogą następnie użyć do
prognozowania klasyfikacji przyszłych punktów danych. Podstawy tworzenia grup i klasyfikacji są
stosunkowo łatwe do zrozumienia, ale sytuacja szybko się komplikuje, gdy zaczniesz używać bardziej
zaawansowanych algorytmów. Przedstawiam podstawy tworzenia grup i klasyfikacji. Podążam za tym,
wprowadzając kilka zniuansowanych algorytmów, które oferują rozwiązania grupowania i
klasyfikacyjne, aby spełnić Twoje wymagania, w oparciu o specyficzne cechy zestawu danych funkcji.
Wprowadzenie do podstaw grupowania i klasyfikacji
Aby zapoznać się z zaawansowanymi metodami stosowanymi przy grupowaniu danych, należy
najpierw poświęcić kilka chwil na dokładne zrozumienie podstaw leżących u podstaw wszystkich form
grupowania i klasyfikacji. Grupowanie jest formą uczenia maszynowego - w tym przypadku maszyną
jest Twój komputer, a uczenie się odnosi się do algorytmu, który jest powtarzany w kółko, dopóki nie
zostaną spełnione określone z góry warunki. Algorytmy uczące się są generalnie uruchamiane do
momentu, w którym ostateczne wyniki analizy nie zmienią się bez względu na to, ile dodatkowych razy
algorytm zostanie przesłany do danych. Grupowanie to jeden z dwóch głównych typów uczenia
maszynowego - nazywany nienadzorowanym uczeniem maszynowym, co oznacza, że dane w zbiorze
danych nie mają etykiety, co oznacza, że algorytmy muszą korzystać z metod wnioskowania, aby
wykrywać wzorce, relacje i korelacje w surowym zbiorze danych. Klasyfikacja, drugi rodzaj uczenia
maszynowego, nazywa się nadzorowanym uczeniem maszynowym. Klasyfikacja obejmuje
wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do uczenia się na podstawie oznaczonych danych.
Etykiety danych ułatwiają modelom podejmowanie decyzji na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie
reguł logicznych. Aby przejść przez proces tworzenia klastrów i klasyfikacji, chcę skorzystać z łatwo
dostępnego przykładowego zbioru danych z otwartych zbiorów danych Banku Światowego
dotyczących dochodu i wykształcenia kraju. Dane te pokazują procent dochodu uzyskiwanego przez
10% najniższych populacji w każdym kraju oraz odsetek dzieci, które kończą szkołę podstawową w
każdym kraju. Na potrzeby dyskusji w tym rozdziale zamierzam wyodrębnić medianę zgłoszonych
statystyk z lat 2000–2003. (Niektóre kraje przekazują te statystyki tylko co kilka lat, a w latach 2000–
2003 dane te były w 81 z 227 krajów); w zbiorach danych dotyczących odsetka dzieci, które kończą
szkołę podstawową, niektóre z nich przekraczają 100%. To dlatego, że niektóre kraje liczą tą statystykę
w różnym wieku, ale dane zostały znormalizowane, aby rozkład procentowy był proporcjonalnie
skalowany w zakresie krajów reprezentowanych w zbiorze danych. Innymi słowy, chociaż łączna skala
przekracza 100 procent, wartości zostały znormalizowane, aby były do siebie proporcjonalne, a Ty
otrzymujesz porównanie jabłek z jabłkami. W rezultacie fakt, że w niektórych krajach wskaźnik
ukończenia kursu przekracza 100 procent, nie ma negatywnego wpływu na analizę przeprowadzoną w
tej części.
Poznanie algorytmów grupowania
Algorytmy grupowania służą do dzielenia zbiorów danych na grupy punktów danych, które są
najbardziej podobne dla wstępnie zdefiniowanego atrybutu. Jeśli masz zbiór danych, który opisuje
wiele atrybutów dotyczących określonej funkcji i chcesz pogrupować punkty danych według
podobieństw atrybutów, użyj algorytmów grupowania. Prosty wykres punktowy naszych zbiorów
danych dotyczących dochodu kraju i wykształcenia daje wykres przedstawiony na rysunku

W przypadku grupowania nienadzorowanego zaczynasz od tych danych, a następnie dzielisz je na
podzbiory. Te podzbiory nazywane są klastrami i składają się z punktów danych, które są do siebie
najbardziej podobne. Na rysunku wydaje się, że istnieją co najmniej dwa klastry, prawdopodobnie trzy
- jeden na dole z niskimi dochodami i wykształceniem, a następnie kraje z wyższym wykształceniem
wydają się być podzielone na grupy o niskich i wysokich dochodach. Rysunek poniższy przedstawia
wynik badania gałek ocznych - dokonując wizualnej oceny - klastrów w tym zbiorze danych. Chociaż
możesz generować wizualne szacunki klastrów, możesz osiągnąć znacznie dokładniejsze wyniki w
przypadku znacznie większych zbiorów danych, używając algorytmów do generowania klastrów.
Oszacowanie wizualne to przybliżona metoda, która jest przydatna tylko w przypadku mniejszych
zbiorów danych o minimalnej złożoności. Algorytmy dają dokładne, powtarzalne wyniki, a algorytmów
można używać do generowania klastrów dla wielu wymiarów danych w zestawie danych.

Algorytmy grupowania są jednym z rodzajów podejścia w nienadzorowanym uczeniu maszynowym inne podejścia obejmują metody Markowa i metody redukcji wymiarów. Algorytmy grupowania są
odpowiednie w sytuacjach, w których spełnione są następujące cechy:
✓ Znasz i rozumiesz zbiór danych, który analizujesz.
✓ Przed uruchomieniem algorytmu grupowania nie masz dokładnego pojęcia o naturze podzbiorów
(klastrów). Często przed uruchomieniem algorytmu nie wiesz nawet, ile podzbiorów znajduje się w
zbiorze danych.
✓ Podzbiory (klastry) są określane tylko na podstawie jednego analizowanego zbioru danych.
✓ Twoim celem jest określenie modelu opisującego podzbiory w pojedynczym zbiorze danych i tylko
w tym zbiorze danych.
Jeśli dodasz więcej danych, powinieneś ponownie uruchomić analizę od zera, aby uzyskać kompletne i
dokładne wyniki modelu.
Poznanie algorytmów klasyfikacyjnych
Dzięki algorytmom klasyfikacji bierzesz istniejący zbiór danych i wykorzystujesz posiadaną wiedzę na
jego temat do generowania modelu predykcyjnego do wykorzystania w klasyfikacji przyszłych punktów
danych. Jeśli Twoim celem jest wykorzystanie zbioru danych i jego znanych podzbiorów do zbudowania
modelu do przewidywania kategoryzacji przyszłych punktów danych, będziesz chciał użyć algorytmów
klasyfikacji. Wdrażając klasyfikację nadzorowaną, powinieneś już znać podzbiory danych - podzbiory te
nazywane są kategoriami. Klasyfikacja pomaga zobaczyć, jak dobrze dane pasują do wstępnie
zdefiniowanych kategorii zbioru danych, dzięki czemu można następnie zbudować model predykcyjny
do wykorzystania w klasyfikowaniu przyszłych punktów danych. Rysunek poniżej ilustruje, jak wygląda

klasyfikacja zbiorów danych Banku Światowego dotyczących dochodów i edukacji według kategorii
Kontynent.

Na rysunku widać, że w niektórych przypadkach podzbiory, które można zidentyfikować za pomocą
techniki grupowania, odpowiadają kategorii kontynentów, ale w innych nie. Na przykład spójrz na
jedyny kraj azjatycki w środku afrykańskich punktów danych. To jest Bhutan. Dane z tego zbioru danych
można wykorzystać do zbudowania modelu, który zmieniłby kategorię kontynentów dla
przychodzących punktów danych. Ale jeśli wprowadzisz punkt danych dla nowego kraju, który wykaże
statystyki podobne do tych z Bhutanu, nowy kraj może zostać zaklasyfikowany jako należący do
kontynentu azjatyckiego lub afrykańskiego, w zależności od tego, jak zdefiniujesz swój model. Teraz
wyobraź sobie sytuację, w której Twoje oryginalne dane nie obejmują Bhutanu, i używasz modelu do
przewidywania kontynentu Bhutanu jako nowego punktu danych. W tym scenariuszu model błędnie
przewidywałby, że Bhutan jest częścią kontynentu afrykańskiego. Jest to przykład nadmiernego
dopasowania modelu - sytuacji, w których model jest tak ściśle dopasowany do bazowego zbioru
danych, a także szumu lub błędu losowego właściwego dla tego zbioru danych, że model słabo
sprawdza się jako predyktor dla nowych punktów danych. nadmierne dopasowanie modeli, podziel
dane na zbiór uczący i zestaw testowy. Typowym stosunkiem jest przypisanie 80 procent danych do
zestawu uczącego, a pozostałe 20 procent do zestawu testowego. Zbuduj model za pomocą zestawu
uczącego, a następnie użyj zestawu testowego do oceny modelu, udając, że punkty danych zestawu
testowego są nieznane. Możesz ocenić dokładność swojego modelu, porównując kategorie przypisane
do tych punktów danych zestawu testowego przez model z prawdziwymi kategoriami. Problemem
może być również nadmierna generalizacja modelu. Nadmierna generalizacja jest przeciwieństwem
nadmiernego dopasowania: zdarza się, gdy naukowiec danych próbuje uniknąć błędnej klasyfikacji
spowodowanej nadmiernym dopasowaniem, czyniąc model niezwykle ogólnym. Modele, które są zbyt
ogólne, w końcu przypisują każdej kategorii niski stopień pewności. Aby zilustrować nadmierną
generalizację modelu, rozważ ponownie zbiory danych Banku Światowego o dochodach i edukacji. Jeśli
model wykorzystywał obecność Bhutanu do podważania każdego nowego punktu danych w jego
pobliskim sąsiedztwie, to otrzymamy prymitywny model, który traktuje wszystkie pobliskie punkty jako

afrykańskie, ale z niskim prawdopodobieństwem. Ten model byłby słabym narzędziem predykcyjnym.
Dobrą metaforę nadmiernego dopasowania i nadmiernej generalizacji można zilustrować za pomocą
dobrze znanego zdania: „Jeśli chodzi jak kaczka i mówi jak kaczka, to jest kaczka”. Przebudowanie
zmieniłoby to zdanie w: „To kaczka wtedy i tylko wtedy, gdy chodzi i kwacze dokładnie tak, jak osobiście
obserwowałem, jak kaczka chodzi i kwacze. Ponieważ nigdy nie widziałem sposobu, w jaki australijska
kaczka cętkowana chodzi i kwacze, australijska kaczka cętkowana nie może w ogóle być kaczką ”. W
przeciwieństwie do tego, nadmierne uogólnienie powiedziałoby: „Jeśli porusza się na dwóch nogach i
emituje jakikolwiek wysoki, nosowy dźwięk, to jest kaczka. Dlatego Fran Fine, postać Fran Drescher w
Ameryce lat 90 sitcom The Nanny musi być kaczką ”.
Nadzorowane uczenie maszynowe - fantazyjne określenie klasyfikacji - jest odpowiednie w sytuacjach,
w których prawdziwe są następujące cechy:
✓ Znasz i rozumiesz zbiór danych, który analizujesz.
✓ Podzbiory (kategorie) zbioru danych są definiowane z wyprzedzeniem i nie są określane przez dane.
✓ Chcesz zbudować model, który koreluje dane w ramach wstępnie zdefiniowanych kategorii, tak aby
model mógł pomóc przewidzieć kategoryzację przyszłych punktów danych.
Podczas klasyfikacji należy pamiętać o następujących kwestiach:
✓ Prognozy modelu są tak dobre, jak dane bazowe modelu. W przykładzie z danymi Banku Światowego
może się zdarzyć, że jeśli do modelu zostaną dodane inne czynniki, takie jak oczekiwana długość życia
lub zużycie energii na mieszkańca, jego siła predykcyjna może wzrosnąć.
✓ Prognozy modelowe są tak dobre, jak kategoryzacja podstawowego zbioru danych. Na przykład, co
robisz z krajami takimi jak Rosja, które obejmują dwa kontynenty? Czy odróżnia Pan Afrykę Północną
od Afryki Subsaharyjskiej? Czy wrzucasz Amerykę Północną do Europy, ponieważ mają one podobne
cechy? Czy uważasz, że Ameryka Środkowa jest częścią Ameryki Północnej czy Ameryki Południowej?
Istnieje ciągłe niebezpieczeństwo nadmiernego dopasowania i generalizacji. Między nimi musi
znajdować się szczęśliwy środek.
Poznanie mierników podobieństwa
Zarówno grupowanie, jak i klasyfikacja opierają się na obliczeniu podobieństwa lub różnicy między
dwoma punktami danych. Jeśli zbiór danych jest liczbowy - składa się tylko z pól liczbowych i wartości
- i można go przedstawić na wykresie n-wymiarowym, istnieją różne metryki geometryczne, których
można użyć do skalowania danych wielowymiarowych. Wykres n-wymiarowy to wielowymiarowy
wykres punktowy, którego możesz użyj do wykreślenia n liczby wymiarów danych. Niektóre popularne
metryki geometryczne używane do obliczania odległości między punktami danych obejmują metryki
odległości Euklidesa, Manhattanu lub Minkowskiego. Te metryki to po prostu różne funkcje
geometryczne, które są przydatne do modelowania odległości między punktami. Metryka euklidesowa
jest miarą odległości między punktami wykreślonymi na płaszczyźnie euklidesowej. Metryka
Manhattan jest miarą odległości między punktami, dla których odległość jest obliczana jako suma
wartości bezwzględnych różnic między współrzędnymi kartezjańskimi dwóch punktów. Metryka
odległości Minkowskiego jest uogólnieniem metryki odległości Euklidesa i Manhattanu. Dość często
metryki te mogą być używane zamiennie.
Jeśli dane są liczbowe, ale nie można ich drukować (np. krzywe zamiast punktów), można wygenerować
oceny podobieństwa na podstawie różnic między danymi zamiast rzeczywistych wartości samych
danych. Na koniec, w przypadku danych nieliczbowych, możesz użyć metryk, takich jak metryka

odległości Jaccarda , która jest indeksem porównującym liczbę cech wspólnych dla dwóch punktów
danych. Na przykład, aby zilustrować odległość Jaccarda, pomyśl o dwóch następujących ciągach
tekstowych: Saint Louis de Ha-ha, Quebec i St-Louis de Ha! Ha !, QC. Jakie cechy wspólne mają te ciągi
tekstowe? Jakie funkcje są między nimi różne? Metryka Jaccard generuje liczbową wartość indeksu,
która określa ilościowo podobieństwo między ciągami tekstowymi.
Identyfikowanie klastrów w Twoich danych
Do grupowania można używać wielu różnych algorytmów, ale szybkość i niezawodność algorytmu kśrednich sprawia, że jest to bardzo popularny wybór wśród doświadczonych analityków danych.
Alternatywnie dostępne są również metody szacowania gęstości jądra, algorytmy hierarchiczne i
algorytmy sąsiedztwa, które pomagają zidentyfikować klastry w zbiorze danych.
Grupowanie za pomocą algorytmu k-średnich
Generalnie wdrażasz algorytmy k-średnich, aby podzielić punkty danych zbioru danych na klastry na
podstawie najbliższych średnich wartości. Aby określić optymalny podział punktów danych na klastry,
tak aby odległość między punktami w każdym klastrze była zminimalizowana, możesz użyć grupowania
k-średnich. W terminie k-średnich k oznacza liczbę klastrów w danych. Ponieważ algorytm k-średnich
tego nie określa, musisz określić tę wielkość. Jakość skupień jest silnie uzależniona od poprawności
określonej wartości k. Jeśli Twoje dane są dwu- lub trójwymiarowe, prawdopodobnie zakres wartości
k można określić wizualnie. W przybliżeniu skupień na podstawie wykresu rozrzutu danych Banku
Światowego dotyczących dochodów i edukacji, wizualne oszacowanie wartości k odpowiadałoby trzem
skupieniom, czyli k = 3. Jeśli twój zbiór danych ma więcej niż jednak w trzech wymiarach można użyć
metod obliczeniowych do wygenerowania dobrej wartości k. Jedną z takich metod jest współczynnik
sylwetki - metoda, która oblicza średnią odległość każdego punktu od wszystkich innych punktów w
skupieniu, a następnie porównuje tę wartość ze średnią odległością do każdego punktu w każdym
innym skupieniu. Na szczęście algorytm k-średnich jest tak wydajny, że nie wymaga dużej mocy
obliczeniowej komputera i można łatwo obliczyć ten współczynnik dla szerokiego zakresu wartości k.
Algorytm k-średnich działa, umieszczając centra skupień próbek na wykresie n-wymiarowym, a
następnie oceniając, czy przesunięcie ich w którymkolwiek kierunku spowodowałoby powstanie
nowego centrum o większej gęstości - innymi słowy, z większą liczbą punktów danych bliżej niego.
Centra są przenoszone z regionów o niższej gęstości do regionów o większej gęstości, aż wszystkie
centra znajdą się w regionie o lokalnej maksymalnej gęstości - prawdziwym środku klastra, w którym
każdy klaster otrzymuje maksymalną liczbę punktów najbliżej swojego środka klastra. O ile to możliwe,
należy spróbować umieścić centra samodzielnie, ręcznie. Jeśli nie jest to możliwe, po prostu umieść
losowo centra i uruchom algorytm kilka razy, aby zobaczyć, jak często otrzymujesz te same klastry.
Jedną ze słabości algorytmu k-średnich jest to, że może on dawać niepoprawne wyniki, umieszczając
centra skupień w obszarach o lokalnej minimalnej gęstości. Dzieje się tak, gdy centra gubią się w
regionach o niskiej gęstości - innymi słowy w obszarach wykresu, które mają stosunkowo niewiele
punktów narysowanych w nich - i ruch kierunkowy sterowany algorytmem - ruch mający na celu
zwiększenie gęstości punktów - zaczyna się odbijać i oscylują między odległymi klastrami. W takich
przypadkach środek zostaje złapany w przestrzeń o niskiej gęstości, która znajduje się między dwiema
strefami o wysokiej gęstości, co powoduje powstanie błędnych klastrów wokół centrów, które zbiegają
się w obszarach o niskiej, lokalnej minimalnej gęstości. Jak na ironię, dzieje się tak najczęściej, gdy dane
bazowe są bardzo dobrze zgrupowane, z ciasnymi, gęstymi obszarami oddzielonymi szerokimi,
rzadkimi obszarami. metryka
Szacowanie klastrów za pomocą szacowania gęstości jądra

Jeśli algorytm k-średnich nie przemawia do Ciebie, alternatywnym sposobem identyfikacji klastrów w
danych jest użycie funkcji wygładzania gęstości. Oszacowanie gęstości jądra (KDE) jest właśnie taką
metodą wygładzania; działa poprzez umieszczenie jądra - funkcji ważenia, która jest przydatna do
ilościowego określania gęstości - w każdym punkcie danych w zestawie danych, a następnie
zsumowanie jąder w celu wygenerowania oszacowania gęstości jądra dla całego regionu. Obszary o
większej gęstości punktów będą sumować się z większą gęstością ziaren, podczas gdy obszary o
mniejszej gęstości punktów będą sumować się z mniejszą gęstością ziaren. Ponieważ metody
wygładzania jądra nie opierają się na rozmieszczaniu centrów klastrów i technikach grupowania w celu
oszacowania klastrów, nie powodują one ryzyka generowania błędnych klastrów przez umieszczanie
centrów na obszarach o lokalnej minimalnej gęstości. Tam, gdzie algorytmy k-średnich generują
sztywne definicje między punktami w różnych klastrach, KDE generuje wykres stopniowej zmiany
gęstości między punktami danych. Z tego powodu jest to pomocna pomoc podczas sprawdzania
skupień. Rysunek pokazuje, jak wygląda rozproszony wykres dochodu i edukacji Banku Światowego
po zastosowaniu KDE.

Na rysunku widać, że białe przestrzenie między skupieniami zostały zmniejszone. Patrząc na rysunek,
jest dość oczywiste, że istnieją co najmniej trzy klastry i prawdopodobnie więcej, jeśli chcesz zezwolić
na małe klastry.
Grupowanie z algorytmami hierarchicznymi i sąsiedzkimi
Hierarchiczny algorytm grupowania - kolejna alternatywa dla algorytmów k-średnich - daje w wyniku
zbiór danych zwany dendrogramem - wierzchołek lub pierwiastek dendrogramu to cały zbiór danych,
każdy poziom niższy to węzeł, w którym dane są podzielone na dwa zestawy (zwykle o nierównej
wielkości), a na końcu znajdują się liście, z których każdy odpowiada pojedynczemu punktowi danych.
Możesz użyć wielu różnych algorytmów do zbudowania dendrogramu, a algorytm, który wybierzesz,
dyktuje, gdzie i jak zachodzą rozgałęzienia w klastrach. Jeśli chcesz rozpocząć pracę z hierarchicznymi

algorytmami grupowania, zapoznaj się z pakietem hclust języka R lub (jeszcze raz) biblioteką SciPy w
języku Python. Na przykładowym dendrogramie pokazanym na rysunku wygląda na to, że bazowy
zbiór danych ma trzy lub cztery skupienia.

Dendrogramy można budować oddolnie (łącząc ze sobą pary punktów, a następnie aglomerując je w
coraz większe grupy) lub odgórnie (zaczynając od pełnego zbioru danych i dzieląc na coraz mniejsze
grupy). Hierarchiczne algorytmy grupowania są bardziej kosztowne obliczeniowo niż algorytmy kśrednich, ponieważ z każdą iteracją hierarchicznego grupowania wiele punktów musi być
porównywanych z wieloma innymi punktami. Zaletą jest jednak to, że hierarchiczne algorytmy
grupowania nie są podatne na błędy spowodowane przez zbieżność centrów w obszarach o lokalnej
minimalnej gęstości (jak pokazano w algorytmach grupowania k-średnich). Ani k-średnie, ani algorytmy
hierarchicznego grupowania nie działają dobrze, gdy klastry są nieglobularne - konfiguracja, w której
niektóre punkty w klastrze są bliżej punktów w innym klastrze niż punkty w centrum ich własnego
klastra. Jeśli Twój zestaw danych pokazuje klastry nieglobularne, możesz użyć algorytmów grupowania
sąsiedztwa, takich jak DBSCAN, w celu określenia, czy każdy punkt znajduje się bliżej swoich sąsiadów
tym samym klastrze, czy też znajduje się bliżej sąsiednich punktów danych w innych klastrach.

Jeśli nie możesz się doczekać rozpoczęcia pracy z algorytmami hierarchicznego grupowania, zapoznaj
się z pakietem fpc języka R lub biblioteką SciKit w języku Python. Algorytmy grupowania sąsiedztwa są
bardzo skuteczne, ale posiadają dwie następujące słabości:
✓ Grupowanie sąsiedztwa może być bardzo kosztowne obliczeniowo, ponieważ w każdej iteracji tej
metody może być konieczne porównanie każdego punktu danych z każdym innym punktem w zbiorze
danych.
✓ W przypadku grupowania sąsiedztwa może być konieczne dostarczenie modelu z empirycznymi
wartościami parametrów dla oczekiwanego rozmiaru klastra i gęstości klastra.
Jeśli zgadniesz któryś z tych parametrów niepoprawnie, algorytm błędnie identyfikuje klastry i musisz
rozpocząć cały długi proces jeszcze raz, aby rozwiązać problem. Jeśli zdecydujesz się użyć metody
DBSCAN, musisz określić te parametry. (Alternatywnie możesz wypróbować algorytmy średniego
najbliższego sąsiada i k-najbliższego sąsiada, które są omówione w rozdziale 6.). Aby uniknąć
dokonywania błędnych przypuszczeń co do rozmiaru klastra i arametrów gęstości klastra, możesz
najpierw użyć szybkiego algorytmu k-średnich prawdopodobnych wartości.
Kategoryzacja danych za pomocą drzewa decyzyjnego i algorytmów lasów losowych
W przypadkach, gdy inne algorytmy grupowania zawodzą, drzewo decyzyjne i algorytmy lasu losowego
mogą po prostu zaoferować idealne rozwiązanie. Czasami możesz utknąć podczas próby grupowania i
klasyfikowania danych z nieliczbowego zbioru danych. W takich momentach można użyć modelu
drzewa decyzyjnego, aby pomóc w poprawnym klastrowaniu i klasyfikowaniu danych. Algorytm
drzewa decyzyjnego działa poprzez opracowanie zestawu reguł tak lub nie, których można przestrzegać
dla nowych danych, aby zobaczyć dokładnie, jak zostaną scharakteryzowane przez model. Należy
jednak zachować ostrożność podczas korzystania z modeli drzew decyzyjnych, ponieważ wiążą się one
z dużym ryzykiem tzw. Propagacji błędów. Dzieje się tak, gdy jedna z reguł modelu jest niepoprawna.

Błędy są generowane w wynikach decyzji podjętych na podstawie tej niepoprawnej reguły, a następnie
propagowane przez każdą kolejną decyzję podjętą wzdłuż tej gałęzi drzewa.
Aby zilustrować ten typ algorytmu, rozważ zbiór danych, który jest często używany w demonstracjach
uczenia maszynowego - lista nazwisk pasażerów z Titanica. Korzystając z prostego modelu drzewa
decyzyjnego, można przewidzieć, że jeśli pasażer był kobietą lub mężczyzną z dużą rodziną,
prawdopodobnie przeżył katastrofę. Rysunek ilustruje to ustalenie. Wreszcie, losowe algorytmy leśne
są wolniejszą, ale potężniejszą alternatywą. Zamiast budować drzewo z danych, algorytm tworzy
losowe drzewa, a następnie określa, które z nich najlepiej klasyfikuje dane testowe. Ta metoda
eliminuje ryzyko propagacji błędów nieodłącznie związane z modelami drzew decyzyjnych.

Klastrowanie i klasyfikacja za pomocą algorytmów najbliższego sąsiedztwa
Algorytmy klastrowania i klasyfikacji w trybie czysto waniliowym mogą pomóc w podzieleniu zbiorów
danych, aby można było tworzyć modele predykcyjne, których można następnie używać do
klasyfikowania przyszłych punktów danych. Ale życie to coś więcej niż zwykła wanilia. Myślę, że
nadszedł czas, aby pójść o krok dalej, badając bardziej subtelne niuanse algorytmów grupowania i
klasyfikacji. Dokładniej, w tym rozdziale przedstawiono kilka głębszych koncepcji klasyfikacji, ponieważ
odnoszą się one do algorytmów przeciętnego najbliższego sąsiada i k-najbliższego sąsiada.
Zrozumieć dane dzięki analizie najbliższego sąsiedztwa
Zasadniczo celem analizy najbliższego sąsiada jest wyszukanie i zlokalizowanie najbliższego punktu w
przestrzeni lub najbliższej wartości liczbowej, w zależności od atrybutu używanego jako podstawa
porównania. Ponieważ technika najbliższego sąsiada jest metodą klasyfikacji, można jej używać do
robienia rzeczy tak naukowych, jak wydedukowanie struktury molekularnej niezbędnego ludzkiego
białka lub odkrywanie kluczowych biologicznych relacji ewolucyjnych, a także do działań biznesowych,
takich jak projektowanie silników rekomendacji dla witryn e-commerce. lub tworzenie modeli
predykcyjnych dla transakcji konsumenckich. Aplikacje są nieograniczone. Dobrą analogię do koncepcji
analizy najbliższego sąsiada ilustruje technologia GPS. Wyobraź sobie, że rozpaczliwie potrzebujesz
mrożonej latte Starbucks, ale nie masz pojęcia, gdzie znajduje się najbliższy Starbucks. Co robisz?
Jednym prostym rozwiązaniem jest po prostu zapytanie smartfona, gdzie znajduje się najbliższy
Starbucks, a system wyszuka firmy o nazwie Starbucks w rozsądnej odległości od Twojej aktualnej
lokalizacji. Po wygenerowaniu listy wyników system zgłasza się z powrotem z adresem kawiarni
Starbucks najbliżej Twojej aktualnej lokalizacji - innymi słowy Starbucks, który jest Twoim najbliższym
sąsiadem. Jak sugeruje termin najbliższy sąsiad, głównym celem analizy najbliższego sąsiada jest
zbadanie zbioru danych i znalezienie punktu danych, który jest ilościowo najbardziej podobny do
punktu danych z obserwacji. Zwróć uwagę, że porównania podobieństwa mogą opierać się na
dowolnym atrybucie ilościowym, takim jak odległość, wiek, dochód, waga lub cokolwiek innego, co
może opisać badany punkt danych. Najprostszym atrybutem porównawczym jest odległość. W
powyższej analogii Starbucks współrzędne x, y, z Starbucksa zgłaszane przez smartfon są najbardziej
podobne do współrzędnych x, y, z aktualnej lokalizacji. Innymi słowy, jego lokalizacja jest najbliższa w
rzeczywistej odległości fizycznej. Porównywanym atrybutem ilościowym jest odległość, aktualna
lokalizacja to punkt danych z obserwacji, a zgłoszona kawiarnia Starbucks jest najbardziej podobną
cechą. Współczesne analizy najbliższych sąsiadów są prawie zawsze wykonywane przy użyciu
algorytmów obliczeniowych. Algorytm najbliższego sąsiada jest znany jako algorytm pojedynczego
łącza - algorytm, który łączy klastry, jeśli klastry mają między sobą co najmniej jedną krawędź łączącą
(innymi słowy wspólną linię graniczną). W kolejnych sekcjach można zapoznać się z podstawami
algorytmu uśrednionego najbliższego sąsiada i algorytmu k-najbliższego sąsiada.
Dostrzeganie znaczenia klastrowania i klasyfikacji
Celem algorytmów grupowania i klasyfikacji jest nadanie sensu i wyodrębnienie wartości z dużych
zbiorów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Jeśli pracujesz z ogromnymi ilościami
nieustrukturyzowanych danych, sensowne jest jedynie podzielenie danych na jakieś logiczne grupy
przed przystąpieniem do ich analizy. Klasteryzacja i klasyfikacja pozwala rzucić okiem na swoje dane
masowo, a następnie utwórz kilka logicznych struktur w oparciu o to, co tam znajdziesz, zanim zagłębisz
się w analizę śrub i nakrętek. W swojej najprostszej postaci, klastry to zbiory punktów danych, które
mają podobne atrybuty, a algorytmy grupowania to metody grupujące te punkty danych w różne
klastry na podstawie ich podobieństw. Zobaczysz algorytmy grupujące używane do klasyfikacji chorób
w naukach medycznych, ale zobaczysz je także używane do klasyfikacji klientów w badaniach

marketingowych i do oceny ryzyka środowiskowego w inżynierii środowiska. Istnieją różne metody
grupowania, w zależności od tego, jak chcesz podzielić zbiór danych. Istnieją dwa główne typy
algorytmów grupowania
✓ Hierarchiczne: algorytmy tworzą oddzielne zestawy zagnieżdżonych klastrów, każdy na swoim
własnym poziomie hierarchii.
✓ Częściowe: algorytmy tworzą tylko jeden zestaw klastrów.
Z algorytmów hierarchicznego grupowania można korzystać tylko wtedy, gdy znasz już odległość
separacji między punktami danych w zbiorze danych. Algorytm k-najbliższego sąsiada opisany w tym
rozdziale należy do hierarchicznej klasy algorytmów grupowania. Być może słyszałeś o klasyfikacji i
pomyślałeś, że klasyfikacja to to samo co grupowanie. Wiele osób to robi, ale tak nie jest. W klasyfikacji,
zanim zaczniesz, znasz już liczbę klas, w które powinny być pogrupowane twoje dane, i już wiesz, do
jakiej klasy chcesz przypisać każdy punkt danych. W klasyfikacji dane w zbiorze danych, z których się
uczysz, są oznaczone etykietą. Z drugiej strony, korzystając z algorytmów klastrowania, nie masz
wstępnie zdefiniowanej koncepcji, ile klastrów jest odpowiednich dla danych, i polegasz na
algorytmach klastrowania, aby sortować i grupować dane w najbardziej odpowiedni sposób. Dzięki
technikom grupowania uczysz się na podstawie danych nieoznaczonych. Jednak aby lepiej zilustrować
naturę klasyfikacji, podam przykład, który jest bliżej domu - mam na myśli oczywiście Twittera. Twitter
i jego system tagowania hash to wspaniała analogia do klasyfikacji. Powiedzmy, że właśnie dotarłeś do
swojego ulubionego drinka na całym świecie; mrożona karmelowa latte od Starbucks. Cieszysz się z
wypicia drinka, więc postanawiasz opublikować o nim na Twitterze ze zdjęciem i stwierdzeniem „To
jest najlepsza latte ZAWSZE! #StarbucksRocks ”. Cóż, oczywiście umieszczasz „#StarbucksRocks” w
swoim tweecie, aby tweet trafił do strumienia #StarbucksRocks i został sklasyfikowany razem ze
wszystkimi innymi tweetami, które zostały oznaczone jako #StarbucksRocks. Twoje użycie etykiety
hashtag w tweecie poinformowało Twittera, jak sklasyfikować Twoje dane w rozpoznawalnej i
dostępnej grupie lub klastrze.
Klasyfikowanie danych za pomocą algorytmów średniego najbliższego sąsiedztwa
Algorytmy przeciętnego najbliższego sąsiada to podstawowe, ale potężne algorytmy klasyfikacyjne,
przydatne do wyszukiwania i klasyfikowania punktów danych, które są średnio najbardziej podobne.
Algorytmy przeciętnego najbliższego sąsiada są wykorzystywane w rozpoznawaniu wzorców, w
chemicznej i biologicznej analizie strukturalnej oraz w modelowaniu danych przestrzennych.
Najczęściej są używane w biologii, chemii, inżynierii i naukach o Ziemi. W kolejnych sekcjach można
dowiedzieć się, jak używać algorytmów uśredniania najbliższego sąsiada do porównywania wielu
atrybutów między punktami danych, a następnie określania, które punkty danych w zestawie danych
są najbardziej podobne. Możesz również dowiedzieć się, jak używać algorytmów przeciętnego
najbliższego sąsiada do identyfikowania istotnych wzorców w zbiorze danych.
Zrozumienie, jak działa algorytm przeciętnego najbliższego sąsiada
Celem użycia algorytmu przeciętnego najbliższego sąsiada jest określenie średnich podobieństw
między punktami danych w zbiorze danych na podstawie porównania podobieństwa atrybutów
współdzielonych między nimi. Jeśli Twoim celem jest identyfikacja i grupowanie punktów danych
według średniego podobieństwa, to algorytm uśrednionego najbliższego sąsiada jest świetnym
sposobem na zrobienie tego.
Poznanie podstawowych pojęć w algorytmach przeciętnego najbliższego sąsiada

Do porównania wybranych jakościowych lub ilościowych punktów danych można użyć algorytmów
uśrednionego najbliższego sąsiada. W odniesieniu do klasyfikatorów najbliższych sąsiadów zestaw
danych składa się z punktów danych, a każdy punkt danych zawiera zmienne x i y. Zmienna x
reprezentuje wartość wejściową, a zmienna y reprezentuje etykietę danych. Aby wszystkie te terminy
były proste, rozważ kilka konkretnych przykładów: jeśli patrzysz na zbiór danych zarządzania
organizacją, punkty danych mogą reprezentować numery identyfikacyjne pracowników, podczas gdy
twoje etykiety - innymi słowy - atrybuty porównawcze - mogą być stawką płac , produktywność i staż
pracy. Jeśli prowadzisz badania rynkowe, punkty danych mogą przedstawiać numer identyfikacyjny
klienta, a etykiety mogą przedstawiać średnią wydaną kwotę, wiek i wielkość rodziny. Lub, jeśli jesteś
immunologiem, Twoje dane punkty mogą oznaczać rodzaj szczepu wirusa, a twoje etykiety mogą
obejmować długość, męskość i żywotność. Zaletą klasyfikowania ze średnimi wartościami
podobieństwa jest to, że klastry zwykle wydają się dość dobrze uformowane i łatwo dostępne, w
porównaniu z połączonymi klastrami, które są tworzone przy użyciu algorytmu łączenia w łańcuch
najbliższego sąsiada. Atrybuty używane jako podstawa do porównania punktów danych muszą być
ilościowe, ale punkty danych, które wybierzesz do porównania, mogą reprezentować kategorię
ilościową lub jakościową. Aby wcielić w życie cały ten techniczny żargon, w poniższej sekcji przyjrzymy
się prostemu przykładowi wykorzystania algorytmów przeciętnego najbliższego sąsiada w nauce o
danych do zastosowań biznesowych.
Porównanie średnich podobieństw z Business Analyst Stu
Twój przyjacielski analityk biznesowy z sąsiedztwa, Business Analyst Stu z imienia i nazwiska Stu, używa
algorytmów przeciętnego najbliższego sąsiada do przeprowadzenia analizy klasyfikacji zbiorów danych
w bazie danych swojej organizacji. W szczególności porównuje pracowników na podstawie ich wieku,
liczby dzieci, rocznego dochodu i stażu pracy. Tutaj każdy pracownik w organizacji Stu jest
czterowymiarową krotką - czyli punktami danych - w przykładowym zbiorze danych, a każdy atrybut
odpowiada wymiarowi. Jak widać w Tabeli 6-1, Pracownik Mike może być reprezentowany za pomocą
krotki (34, 1, 120000, 9), Pracownik Liz można przedstawić za pomocą krotki (42, 0, 90000, 5),
Pracownika Jin można reprezentowana za pomocą krotki (22, 0, 60000, 2), a Pracownik Mary może być
reprezentowany za pomocą krotki (53, 3, 180000, 30). Korzystając z tych czterech krotek dla
Pracownika Mike'a, Pracownika Liz, Pracownika Jina i Pracownika Mary, analityk biznesowy Stu może
wygenerować wartości reprezentujące odległość między każdym z pracowników w oparciu o różnice
w ich atrybutach. Tabela 6-1 przedstawia zbiór danych pracownika, z którym pracuje Stu, a rysunek 61 przedstawia obliczone odległości między pracownikami w tym zbiorze danych.
Nazwisko pracownika: Wiek Liczba dzieci: Roczny dochód: Staż pracy
Mike: 34: 1: 120 000: 9
Liz: 42: 0: 90 000 $: 5
Jin: 22: 0: 60 000: 2
Mary: 53: 3: 180 000: 30

Po tym, jak analityk biznesowy Stu ma miarę odległości między pracownikami na podstawie
podobieństw między ich atrybutami, kontynuuje grupowanie danych, wykonując te same kroki, co
poprzednio. Ale teraz, zamiast używać miary podobieństwa najbliższego sąsiada, bierze średnią z
odległości separacji między porównywalnymi atrybutami i używa tej uśrednionej wartości jako miary
średniego podobieństwa między pracownikami. Rysunek pokazuje, że średnie podobieństwo.

Następnie grupuje pracowników według średnich wartości podobieństwa między nimi. Ponieważ
średnia wartość odległości między Mikiem, Liz i Jinem jest najmniejsza, oznacza to, że Mike, Liz i Jin
mają największe podobieństwo. Analityk biznesowy Stu idzie dalej i grupuje Mike'a, Liz i Jina w klastrze
A, podczas gdy on klasyfikuje Mary w klastrze B.
Klasyfikacja za pomocą algorytmów K-Nearest Neighbour
Uczenie maszynowe - obecnie modne - to klasa sztucznej inteligencji poświęcona opracowywaniu i
stosowaniu algorytmów do danych, aby algorytmy mogły automatycznie uczyć się i wykrywać wzorce
w dużych zbiorach danych. W szerszym kontekście uczenia maszynowego K-najbliższy sąsiad jest tak
zwanym leniwym algorytmem uczenia maszynowego - innymi słowy, ma niewielką fazę szkolenia lub
nie ma jej wcale. Po prostu zapamiętuje dane treningowe, a następnie wykorzystuje te informacje jako

podstawę klasyfikacji nowych punktów danych. Celem k-najbliższego sąsiada jest oszacowanie klasy
punktu zapytania P na podstawie klas jego k-najbliższych sąsiadów. W ten sposób k-najbliższy sąsiad
działa w sposób bardzo podobny do tego, jak działa ludzki mózg. Pomyśl o tym, jak traktujesz palnik.
Generalnie unikasz dotykania lub umieszczanie przedmiotów na palniku, prawda? To dlatego, że twój
mózg zaobserwował, że palniki są gorące i spalają. Zamiast sprawdzać, czy palnik jest włączony, czy jest
ciepły, większość ludzi przyjmuje podejście leniwe, klasyfikuje je jako niebezpieczne (na podstawie
wcześniejszych doświadczeń) i unika kontaktu. Algorytm k-najbliższego sąsiada (nazywany czule kNN)
jest tylko uogólnieniem algorytmu najbliższego sąsiada. Zamiast brać pod uwagę najbliższego sąsiada,
rozważasz k-najbliższych sąsiadów ze zbioru danych zawierającego n punktów danych - k określa, ilu
najbliższych sąsiadów będzie miało wpływ na proces klasyfikacji. W kNN klasyfikator klasyfikuje punkt
zapytania P zgodnie z etykietami klasyfikacyjnymi znalezionymi w większości k-najbliższych punktów
otaczających punkt zapytania. kNN to dobra metoda klasyfikacji, z której możesz skorzystać, jeśli
niewiele wiesz o dystrybucji swojego zbioru danych. Co więcej, jeśli masz solidne pojęcie o
rozmieszczeniu zbioru danych i kryteriach wyboru funkcji - lub kryteriach algorytmu do identyfikowania
i usuwania szumu w zbiorze danych - możesz wykorzystać te informacje do wprowadzenia znacznych
ulepszeń w wydajności algorytmu. kNN jest jedną z najprostszych i najłatwiejszych do wdrożenia
metod klasyfikacji, ale daje konkurencyjne wyniki w porównaniu z niektórymi z najbardziej
wyrafinowanych metod uczenia maszynowego. Prawdopodobnie ze względu na swoją prostotę i
konkurencyjne wyniki algorytm kNN znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych
algorytmów eksploracji danych w społeczności naukowej.
Zrozumienie, jak działa algorytm k-najbliższego sąsiada
Aby użyć k-najbliższego sąsiada (kNN), wystarczy wybrać punkt zapytania - zwykle nazywany P - w
przykładowym zbiorze danych, a następnie obliczyć k-najbliższych sąsiadów do tego punktu. Punkt
zapytania P jest klasyfikowany za pomocą etykiety, która jest taka sama jak etykieta większości k
najbliższych punktów, które go otaczają. K najbliższych sąsiadów jest określana ilościowo na podstawie
odległości lub podobieństwa w oparciu o inny atrybut ilościowy. Rozważmy następujący przykład: zbiór
danych jest określony przez [1, 1, 4, 3, 5, 2, 6, 2, 4], a punkt P jest równy 5. Rysunek 6-3 pokazuje, jak
kNN zostanie zastosowany do tego zbioru danych . Teraz, jeśli miałbyś określić, że k jest równe 3, to na
podstawie odległości istnieją trzy najbliższe sąsiedzi do punktu 5. Te sąsiedzi to 4, 4 i 6. Tak więc w
oparciu o k-najbliższego sąsiada (kNN) algorytm, punkt zapytania P zostanie sklasyfikowany jako 4,
ponieważ 4 to większość w k liczbie punktów najbliższych temu. Podobnie, kNN definiuje inne punkty
zapytania przy użyciu tej samej zasady większości. Innymi słowy, gdy używasz kNN, ważne jest, aby
wybrać wartość k, która minimalizuje szum - niewytłumaczalne losowe odchylenie. Jednocześnie
ważne jest, aby wybrać wartość k obejmującą wystarczającą liczbę punktów danych w procesie selekcji.
Jeśli punkty danych nie są równomiernie rozłożone, zwykle trudniej jest z góry określić dobrą wartość
k. Musisz uważać, aby wybrać optymalną wartość k dla każdego analizowanego zbioru danych. Duże
wartości k mają tendencję do generowania mniejszego szumu i większego wygładzania granic wyraźniejsza definicja i mniejsze nakładanie się - między klasami niż małe wartości k.
Wiedząc, kiedy użyć algorytmu k-najbliższego sąsiada
kNN jest szczególnie przydatne w uczeniu się z wieloma etykietami - uczeniu nadzorowanym, w którym
stosowany jest algorytm, tak aby automatycznie uczył się na podstawie - wykrywa wzorce w - wielu
zestawach instancji, z których każda może mieć kilka własnych klas, dzięki czemu algorytm uczy się
przewidywać etykiety klas dla każdej nowej napotkanej instancji. Problem z kNN polega na tym, że
klasyfikacja próbki trwa znacznie dłużej niż w przypadku innych metod klasyfikacji. Ponieważ
wydajność klasyfikatora najbliższego sąsiada zależy od funkcji odległości i wartości parametru
sąsiedztwa k, można obejść ten wolny czas działania, określając optymalne wartości dla k i n. Podobnie

jak w przypadku innych algorytmów hierarchicznych, chcesz używać kNN tylko w przypadku zbiorów
danych, które mają kilka tysięcy punktów danych lub mniej.
Badanie typowych zastosowań algorytmów k-najbliższego sąsiada
kNN jest często używany do zarządzania internetową bazą danych. W tym charakterze kNN jest
przydatne do kategoryzacji witryn internetowych, rankingu stron internetowych i innych dynamiki
użytkowników w Internecie. Techniki klasyfikacji kNN są również bardzo korzystne w zarządzaniu
relacjami z klientami (CRM). CRM to zestaw procesów, który zapewnia firmie utrzymanie lepszych
relacji z klientami, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów biznesowych. Większość CRM odnosi
ogromne korzyści z używania kNN do wyszukiwania informacji o klientach w celu znalezienia wzorców
przydatnych w zwiększaniu retencji klientów. Ta metoda jest tak wszechstronna, że nawet jeśli jesteś
właścicielem małej firmy lub menedżerem działu marketingu, możesz łatwo użyć kNN, aby zwiększyć
swój własny zwrot z inwestycji w marketing. Po prostu użyj kNN do analizy danych klientów pod kątem
wzorców zakupów, a następnie użyj tych wyników do dostosowania inicjatyw marketingowych, aby
były dokładniej ukierunkowane na twoją bazę klientów.
Korzystanie z odległości najbliższych sąsiadów do wnioskowania znaczenia na podstawie wzorców
punktów
Pomiar wzorca punktowego oparty na odległości, podobnie jak w algorytmach najbliższego sąsiada,
jest przydatny do opisu efektów drugiego rzędu właściwych dla zbioru danych - tych efektów
spowodowanych interakcjami między punktami danych w zbiorze danych. W większości przypadków
prawdopodobnie nie wiesz, że punkty danych wpływają na siebie nawzajem, ale możesz sprawdzić, czy
nie ma tego rodzaju wpływu, używając odległości najbliższego sąsiada do wyciągania wniosków z
wzorców punktów. Aby zilustrować ideę efektów drugiego rzędu w zestawie danych, rozważ zbiór
danych opisujący rozprzestrzenianie się wirusa Ebola w populacjach Sierra Leone. Gęstość zaludnienia
jest zdecydowanie czynnikiem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa Ebola w społeczności, ze względu
na fakt, że choroba jest bardziej prawdopodobna, gdy osoby zakażone znajdują się w pobliżu osób
niezainfekowanych. Rozprzestrzenianie się wirusa Ebola jest skutkiem, który jest bezpośrednio
spowodowany interakcjami między „punktami danych” - osobami w populacji dotkniętej wirusem
Ebola. Algorytmy średniego najbliższego sąsiada obliczają opisową wartość indeksu, która reprezentuje
średnią odległość między punktem danych a jego najbliższym sąsiadem. Jeśli obliczona wartość indeksu
jest mniejsza niż 1, wówczas mówi się, że dane pokazują wzorce klastrowe. Jeśli wartość indeksu jest
większa niż 1, to mówi się, że dane pokazują wzorce dyspersji. Jak więc można wykryć interakcje między
punktami danych? Musisz spojrzeć na wzorce w danych. Tworzenie wzorców klastrowych wskazuje, na
jakiś rodzaj interakcji zachodzącej między punktami danych i że ta interakcja powoduje wzrost średnich
wartości podobieństwa. Najłatwiejszym sposobem zrozumienia tej koncepcji jest wyobrażenie sobie
dwóch przeciwnie naładowanych magnesów znajdujących się w bliskiej, bliskiej odległości od siebie.
Jeśli spojrzysz na opisową wartość wskaźnika dla magnesów i zobaczysz, że jest ona mniejsza niż 1,
możesz nawet założyć, że magnesy mają przeciwny ładunek - a zatem przyciągają się nawzajem - tylko
w oparciu o tę wartość wskaźnika. Z drugiej strony w modelowaniu dyspersji interakcja między
punktami danych powoduje spadek średnich wartości podobieństwa. Wracając do analogii z
magnesami, tym razem oba magnesy odpychają się. Jeśli spojrzysz na opisową wartość wskaźnika dla
magnesów i zobacz, że jest większa niż 1, wtedy możesz założyć, że magnesy mają podobny ładunek a tym samym odpychają się nawzajem.
Rozwiązywanie problemów w świecie rzeczywistym za pomocą algorytmów najbliższego sąsiedztwa
Hierarchiczne algorytmy grupowania – a w szczególności metody najbliższego sąsiada - są szeroko
stosowane do zrozumienia i tworzenia wartości na podstawie wzorców danych biznesowych handlu

detalicznego. W kolejnych sekcjach przedstawię dwa potężne przypadki, w których te proste algorytmy
są używane do uproszczenia zarządzania i bezpieczeństwa w codziennych operacjach detalicznych.
Zobacz, jak działają algorytmy k-najbliższego sąsiada
Techniki rozpoznawania wzorców K-najbliższego sąsiada są często wykorzystywane do zapobiegania
kradzieżom w nowoczesnym handlu detalicznym. Oczywiście jesteś przyzwyczajony do oglądania
kamer CCTV w prawie każdym odwiedzanym sklepie, ale większość ludzi nie ma pojęcia, w jaki sposób
wykorzystywane są dane zebrane z tych urządzeń. Można sobie wyobrazić, że ktoś na zapleczu
monitoruje te kamery pod kątem podejrzanej aktywności i być może tak właśnie robiono w przeszłości.
Ale dziś nowoczesny system nadzoru jest wystarczająco inteligentny, aby samodzielnie analizować i
interpretować dane wideo, bez pomocy człowieka. Nowoczesne systemy są teraz w stanie używać knajbliższego sąsiada do wizualnego rozpoznawania wzorców w celu skanowania i wykrywania ukrytych
paczek w dolnym koszu koszyka na zakupy przy kasie. Jeśli zostanie wykryty obiekt, który dokładnie
pasuje do obiektu wymienionego w bazie danych, wówczas cena wykrytego produktu może nawet
zostać automatycznie dodana do rachunku klienta. Chociaż ta metoda automatycznego rozliczania nie
jest obecnie szeroko stosowana, technologia została opracowana i jest dostępna do użytku. Knajbliższy sąsiad jest również używany w handlu detalicznym do wykrywania wzorców korzystania z
kart kredytowych. Wiele nowych aplikacji do analizy transakcji wykorzystuje algorytmy KNN do analizy
danych rejestrów i wykrywania nietypowych wzorców wskazujących na podejrzaną aktywność. Na
przykład, jeśli dane z rejestru wskazują, że wiele informacji o klientach jest wprowadzanych ręcznie, a
nie za pomocą automatycznego skanowania i przeciągania, może to wskazywać, że pracownik
korzystający z tego rejestru w rzeczywistości kradnie dane osobowe klienta. Lub jeśli dane z rejestru
wskazują, że dany towar jest zwracany lub wymieniany wiele razy, może to wskazywać, że pracownicy
nadużywają zasad zwrotów lub próbują zarobić na fałszywych zwrotach.
Oglądanie algorytmów przeciętnego najbliższego sąsiada w akcji
Klasyfikacja algorytmu przeciętnego najbliższego sąsiada i wykrywanie wzorców punktowych można
wykorzystać w handlu detalicznym do identyfikacji kluczowych wzorców zachowań zakupowych
klientów, a następnie zwiększyć sprzedaż i satysfakcję klienta poprzez przewidywanie zachowań
klientów. Rozważ następującą historię: Podobnie jak w przypadku innych sklepów spożywczych,
zachowania kupujących w (fikcyjnej) spółdzielni Waldorf Food Co-op mają bardzo ustalone wzorce.
Menedżerowie nawet skomentowali dziwny fakt, że członkowie określonej grupy wiekowej zwykle
odwiedzają sklep w tym samym przedziale czasowym, a nawet kupują produkty tego samego typu.
Pewnego dnia menedżer Mike stał się niezwykle aktywny i postanowił zatrudnić analityka danych, aby
przeanalizował dane jego klientów i dostarczył dokładnych informacji o dziwnych trendach, które
zauważył. Kiedy dotarł tam analityk danych Dan, szybko odkrył wzorzec wśród pracujących dorosłych
mężczyzn w średnim wieku - zwykle odwiedzali sklep spożywczy tylko w weekendy lub pod koniec dnia
w dni powszednie, a jeśli przychodzili do sklepu w czwartek prawie zawsze kupowali piwo. Cóż, kiedy
kierownik Mike był uzbrojony w te fakty, szybko wykorzystał te informacje, aby zmaksymalizować
sprzedaż piwa w czwartkowe wieczory, oferując rabaty, pakiety i promocje. Nie tylko właściciel sklepu
był zadowolony ze wzrostu przychodów, ale także klienci płci męskiej Waldorf Food Co-op byli
zadowoleni, ponieważ dostawali więcej tego, czego chcieli i kiedy chcieli.

Modelowanie matematyczne w Data Science

Wiele się mówi o używaniu statystyk do rozwiązywania problemów w nauce o danych, ale społeczność
nauk o danych rzadko wspomina o metodach matematycznych. Jednak pomimo ich statusu mniej niż
supergwiazda, metody matematyczne mogą być niezwykle pomocne, zwłaszcza jeśli interesuje Cię
tworzenie zwięzłych modeli decyzyjnych. Możesz ich również użyć do szybkiego przybliżenia i
przewidywania przyszłych wartości na podstawie tego, co wiesz o swoich obecnych danych. W tym
rozdziale omówię, w jaki sposób można wykorzystać wielokryterialne podejmowanie decyzji i metody
numeryczne, a także łańcuchy Markowa, aby wykonać wszystkie powyższe czynności.
Wprowadzenie wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM)
Życie jest skomplikowane. Często jesteśmy zmuszeni do podejmowania decyzji, gdy w grę wchodzi kilka
różnych kryteriów i często wydaje się, że nie jest jasne, które z nich powinno mieć pierwszeństwo.
Matematycy, jako matematycy, wymyślili podejście matematyczne, które można wykorzystać do
wspomagania decyzji, gdy istnieje kilka kryteriów lub alternatyw, na których można oprzeć swoją
decyzję. Ta technika matematyczna nazywana jest wielokryterialnym podejmowaniem decyzji (w
skrócie MCDM) i jest przydatna w wielu dziedzinach. Możesz użyć tej metodologii analizy do
wszystkiego, od zarządzania portfelem akcji po ocenę trendów mody, od kontroli epidemii chorób po
podejmowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu. Wszędzie tam, gdzie masz kilka
kryteriów, na których musisz oprzeć swoją decyzję, możesz skorzystać z metod MCDM, które pomogą
Ci ocenić alternatywy.
Zrozumienie analizy wielokryterialnej poprzez spojrzenie na nią w akcji
Najlepszym sposobem na pełne zrozumienie MCDM jest sprawdzenie, jak jest używany do
rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wyobraź sobie scenariusz, w którym analizujesz dane
przestrzenne, aby ocenić potencjalne lokalizacje pod projekt zagospodarowania terenu. Powiedzmy,
że otrzymałeś zadanie wybrania idealnej lokalizacji dla firmy XYZ Power Company do opracowania
kolejnego centrum danych. Deweloperzy, którzy reprezentują XYZ Power Company, powiedzieli, że
podczas oceny potencjalnych terenów pod zabudowę należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
✓ Bliskość głównych dróg: łatwy dostęp jest ważny, więc witryna otrzyma wynik 0 lub 1 w zależności
od tego, czy znajduje się w promieniu 2 mil od głównej drogi.
✓ Bliskość sieci wodociągowej i elektrycznej: im bliżej, tym lepiej, jeśli chodzi o wodę i media, więc
obiekt otrzyma wynik 0 lub 1 w zależności od tego, czy znajduje się w promieniu 2 mil od głównych
mediów.
✓ Oznaczenie przyszłego użytkowania gruntów (FLU): Wiedza o tym, co przyniesie przyszłość, jest
również ważna, więc miejsce otrzyma 1, jeśli ma korzystne oznaczenie FLU, i 0, jeśli nie jest tak
korzystne.
✓ Wyznaczenie strefy: przyszłe przeznaczenie jest ważne, ale potrzebne są również korzystne
oznaczenia strefowe w tu i teraz. Korzystne oznaczenie w klasie zagospodarowania przestrzennego
daje terenowi 1; niekorzystne oznaczenie daje 0.
Tak więc w tej ocenie każde potencjalne miejsce jest oznaczone pozycją x, y w środku witryny reprezentuje to położenie geograficzne witryny na mapie. Jeśli wyobrażasz sobie, że oceniasz 20
różnych potencjalnych witryn w swoim mieście, przypisujesz każdej z tych witryn ocenę dla każdego z

czterech kryteriów, a następnie zsumujesz te oceny, aby uzyskać ocenę dla każdej z witryn, w których
ocenianie. Aby stworzyć centrum danych w lokacji, lokacja musi spełniać każde z czterech kryteriów;
w związku z tym można odrzucić wszystkie witryny, które w tej części oceny nie uzyskały 4 z 4 punktów.
Pozwólcie, że zatrzymam się w tym miejscu i podkreślę koncepcję, która ma kluczowe znaczenie dla
podejścia MCDM. Oznacza to, że preferencje wyboru są podstawowym wymaganiem w MCDM.
Potrzebujesz preferencji wyboru, aby rozróżnić przydatność różnych możliwych rozwiązań na
efektywnej granicy. Preferencje wyboru nie są obiektywne. W poprzednim przykładzie omówione
kryteria wyboru lokalizacji są przykładami preferencji wyboru. W matematyce zbiór to grupa liczb,
które mają podobne cechy. W tradycyjnej teorii mnogości członkostwo jest binarne - innymi słowy,
jednostka jest albo członkiem zbioru, albo nie. Jeśli osoba jest członkiem, to jest reprezentowana liczbą
1. Jeśli nie jest członkiem, to jest reprezentowana przez liczbę 0. MCDM charakteryzuje się binarnym
członkostwem. Jako inny przykład, MCDM jest również powszechnie stosowany w teorii portfela
inwestycyjnego. Ceny poszczególnych instrumentów finansowych zazwyczaj odzwierciedlają poziom
ryzyka, które ponosisz, ale cały portfel może być połączeniem inwestycji praktycznie pozbawionych
ryzyka (na przykład obligacji rządu USA) oraz inwestycji o minimalnym, średnim i wysokim ryzyku. Twój
poziom awersji do ryzyka będzie dyktował ogólny charakter Twojego portfela inwestycyjnego.
Inwestorzy z dużą niechęcią do ryzyka poszukują bezpieczniejszych i mniej dochodowych inwestycji, a
inwestorzy mniej niechętni do ryzyka wybierają inwestycje bardziej ryzykowne. Podczas oceny ryzyka
potencjalnej inwestycji prawdopodobnie weźmiesz pod uwagę następujące kryteria:
✓ Potencjał wzrostu zysków: w tym przypadku inwestycja poniżej określonego progu potencjalnego
wzrostu zysków jest oceniana jako 0; cokolwiek powyżej tego progu otrzymuje 1.
✓ Ocena jakości zarobków: jeśli inwestycja mieści się w określonej klasie ocen pod względem jakości
zarobków, otrzymuje ocenę 0; w przeciwnym razie jest oceniany jako 1. (W przypadku osób, które nie
należą do Wall Street, jakość zarobków odnosi się do różnych miar stosowanych do określenia, jak
koszerne są zaraportowane przez firmę; takie miary są próbą odpowiedzi na pytanie: „ figury przeszły
test zapachu? ”)
✓ Wynik dywidendy: gdy inwestycja nie osiągnie określonego progu dywidendy, otrzymuje 0; jeśli
osiągnie lub przekroczy ten próg, otrzyma 1.
Wyobraź sobie, że oceniasz 20 różnych potencjalnych inwestycji. W tej ocenie należy ocenić każde
kryterium dla każdej inwestycji. Aby wyeliminować złe wybory inwestycyjne, po prostu zsumuj wyniki
kryteriów dla każdej z alternatyw, a następnie odrzuć wszelkie inwestycje, które nie dają łącznego
wyniku 3 - pozostawiając ci inwestycje, które mieszczą się w pewnym progu potencjału wzrostu
zarobków, które mają dobry jakość zarobków i których dywidendy osiągają poziom akceptowalny dla
Ciebie. Techniki MCDM nie ograniczają się w żaden sposób do kwestii użytkowania gruntów lub teorii
portfela inwestycyjnego. Niektóre inne rzeczywiste zastosowania, w których MCDM jest przydatne,
obejmują zrównoważony rozwój energii, zarządzanie zasobami, planowanie, medycynę nuklearną i
rozwój pól naftowych. Ponieważ MCDM jest obecnie dojrzałą dziedziną nauki o podejmowaniu decyzji,
została zastosowana w prawie każdej dziedzinie człowieka
Faktoring w rozmytym programowaniu wielokryterialnym
Możesz użyć rozmytego wielokryterialnego podejmowania decyzji (FMCDM), aby ocenić wszystkie te
same typy problemów, jak w przypadku MCDM. W odniesieniu do MCDM termin rozmyty odnosi się
do faktu, że kryteria stosowane do oceny rozwiązań alternatywnych oferują zakres akceptowalności zamiast binarnych, wyraźnych kryteriów, które wcześniej kojarzono z tradycyjnym MCDM. Oceny
oparte na rozmytych kryteriach prowadzą do szeregu potencjalnych wyników, z których każdy ma swój

własny poziom przydatności rozwiązania. Możliwe rozwiązania obejmują spektrum przydatności
wykreślone na wykresie jako coś, co nazywa się efektywną granicą.
Przynależność do zbioru rozmytego jest wyrażana jako pewna gradacja członkostwa. Chociaż
przynależność do zbioru rozmytego może być reprezentowana przez liczby 0 i 1, może być również
reprezentowana przez dowolną liczbę z przedziału od 0 do 1. Im bliżej jednostki jest 1, tym bliżej jest
bycia pełnoprawnym członkiem grupy rozmytej. zestaw. W rozmytym MCDM przypisujesz
poszczególnym osobom wynik członkostwa na podstawie Twojej pewności lub niepewności co do
stanu przynależności tej osoby do zestawu. Kodowanie i dekodowanie członkostwa w zestawie
rozmytym umożliwia modelowi decyzyjnemu ustalanie priorytetów lub uszeregowanie poszczególnych
elementów w tym modelu. Celem włączenia elementu rozmytego do podejścia MCDM jest po prostu
wprowadzenie nieco większej elastyczności w sposobie działania modelu decyzyjnego podczas oceny
alternatyw. Jeśli chcesz uwzględnić niuanse decyzyjne, a nawet „intuicję” w swoim modelu
decyzyjnym, możesz użyć FMCDM. Aby zilustrować koncepcję FMCDM, w następnych sekcjach rozważ,
w jaki sposób wykorzystasz to podejście na przykładzie zagospodarowania terenu omówionym w
poprzedniej sekcji. Zrozumienie rozmytej analizy wielokryterialnej poprzez spojrzenie na nią w akcji
W przykładzie oceny zagospodarowania terenu z sekcji „Zrozumienie analizy wielokryterialnej poprzez
przyjrzenie się jej w działaniu”, wcześniej , zacząłeś od 20 lokalizacji, ale po przeprowadzeniu oceny
MCDM pozostaje tylko 11 lokalizacji, które uzyskał doskonałą ocenę 4. Teraz musisz ocenić, które z
tych 11 są najbardziej odpowiednie do stworzenia dużego centrum danych, więc wróć do deski
kreślarskiej MCDM. Tym razem zamierzasz użyć FMCDM do przeprowadzenia analizy porównawczej
pozostałych witryn w oparciu o tę samą klasę kryteriów, które zostały użyte do oceny MCDM:
✓ Bliskość głównych dróg: dzięki FMCDM, lokalizacja jest obecnie oceniana w zakresie od 0 do 1 lub w
tym, w zależności od tego, jak blisko głównej drogi znajduje się. Im teren znajduje się bliżej głównej
drogi, tym bliżej do idealnego 1 dla tego kryterium.
✓ Bliskość sieci wodociągowej i elektroenergetycznej: Ponownie, lokalizacja jest oceniana w przedziale
od 0 do 1 lub w tym w zależności od tego, jak blisko jest do głównych mediów. Im obiekt znajduje się
bliżej głównych zakładów użyteczności publicznej, tym bliżej punktacji obiektu do idealnego 1 dla tego
kryterium
✓ Oznaczenie przyszłego użytkowania gruntów (FLU): Otrzymujesz wiertło. Witryny są oceniane od 0
do 1, w oparciu o przychylność ich oznaczenia FLU - uszeregowane w kolejności od najkorzystniejszego
do najmniej korzystnego lub od najwyższego do najniższego.
✓ Wyznaczenie strefy: aby zamknąć sprawy, lokalizacje są oceniane od 0 do 1, w oparciu o korzystny
wpływ ich przeznaczenia na strefy - uszeregowane w kolejności od najkorzystniejszego do najmniej
korzystnego lub od najwyższego do najniższego
Po ocenie każdej z pozostałych 11 witryn i ocenieniu ich na podstawie każdego z kryteriów, wystarczy
zsumować wyniki dla każdej z witryn. Witryny, których łączna liczba punktów jest najbliższa 4, będą
najkorzystniejszymi witrynami, a witryny z niższymi wynikami będą mniej korzystne do wykorzystania
jako witryny do tworzenia centrów danych.
Stosowanie współczynników wagi w FMCDM
Ostatnia kwestia, o której należy wspomnieć o FMCDM: prawdopodobnie będziesz mieć listę kilku
rozmytych kryteriów, ale mogą one nie mieć takiego samego znaczenia w Twojej ocenie. Na przykład
w scenariuszu zagospodarowania terenu deweloperzy mogli powiedzieć, że ważniejsze jest dla nich,
aby teren był bliżej głównych mediów niż głównych dróg. W tej sytuacji chcesz się upewnić, że

kryterium bliskości mediów ma większą wagę niż kryterium bliskości dróg w Twojej ocenie. Możesz
użyć współczynników wagi do ilościowego określenia względnego znaczenia kryteriów w modelu
decyzyjnym. Względne znaczenie bliskości mediów i dróg może wyglądać następująco: 1,0 × Wynik
rozmyty dla bliskości głównych mediów = Wynik dla lokalizacji dla kryteriów bliskości mediów 0,5 ×
Wynik rozmyty dla bliskości głównych dróg = Wynik dla lokalizacji dla kryteriów bliskości dróg
Współczynniki wagowe są reprezentowane przez mnożniki na początku każdego z przedstawionych
powyżej równań.
Wiedzieć, kiedy i jak używać MCDM
Możesz użyć MCDM, gdy masz co najmniej dwa kryteria, które musisz ocenić, aby podjąć właściwą
decyzję w oparciu o bazowe zbiory danych. W praktyce MCDM i FMCDM są zwykle zintegrowane w
jeden dobrze zaokrąglony model decyzyjny. W pozostałej części tej sekcji, kiedy odnoszę się do MCDM,
mam na myśli modele decyzyjne, które wykorzystują zarówno zbiory binarne, jak i rozmyte. Możesz
skorzystać z metody MCDM, aby pomóc sobie w znalezieniu skutecznego rozwiązania w obliczu kilku
konkurencyjnych alternatyw. Aby skorzystać z wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM),
należy spełnić dwa następujące kryteria:
✓ Ocena wielokryterialna: Musisz mieć więcej niż jedno kryterium, które musisz zoptymalizować.
✓ System o sumie zerowej: optymalizacja w odniesieniu do jednego kryterium musi odbywać się
kosztem co najmniej jednego innego kryterium. Oznacza to, że muszą istnieć kompromisy między
kryteriami - zysk w odniesieniu do jednego oznacza utratę przynajmniej w stosunku do innego.
Najlepszym sposobem wyjaśnienia, jak działa MCDM w prawdziwym świecie, jest prosta ilustracja.
Rysunek jest graficzną reprezentacją problemu z wieloma kryteriami, który zawiera proste kryteria
liniowe i dwie zmienne decyzyjne, x i y.

Wyobraź sobie, że zmienna x i zmienna y reprezentują tutaj wartości ilościowe dla dwóch
wytworzonych produktów i że producent próbuje zdecydować o optymalnych ilościach dla każdego z
produktów. W tym przykładzie kryteria producenta byłyby takie
Optymalna ilość: Produkt 1 - pokazany na osi X.
Optymalna ilość: Produkt 2 - pokazany na osi Y.
Aby zrozumieć, co dzieje się w tym problemie, zwróć uwagę na następujące funkcje. Po pierwsze, każda
linia na rysunku w rzeczywistości reprezentuje nierówność - rozwiązanie obejmuje wszystkie punkty
na tych liniach, a także wszystkie punkty w obszarach graficznych, które również spełniają tę
nierówność. Jako przykład tej koncepcji sprawdź, gdzie dokładnie - po której stronie linii - możesz
znaleźć początek (x, y) = (0, 0). Przestrzeń rozwiązań zawiera wszystkie punkty spełniające nierówności,
a ponadto zawiera również miejsca, w których x ≥ 0 i y ≥ 0. Ta ostateczna przestrzeń rozwiązań jest
pokazana jako zacieniony obszar na rysunku poniżej

Jak widać w tym przykładzie, ocena MCDM nie ma tylko jednego optymalnego rozwiązania. Zamiast
tego uzyskujesz wiele skutecznych rozwiązań, wszystkie uwikłane w system o sumie zerowej - innymi
słowy, dla każdego rozwiązania, w którym poprawiasz się w odniesieniu do jednego kryterium, zawsze
musisz zrezygnować lub stracić coś w odniesieniu do innego kryterium. To jest efektywna granica.
Rysunek 7-3 pokazuje, w jaki sposób można znaleźć granicę wydajności w analizie MCDM optymalizacji
produkcji. Mówi się, że rozwiązania (x, y), które nie znajdują się na granicy wydajności, są zdominowane
przez te, które są. Chociaż równanie y 12 000 + 200x wydaje się być jednym z kryteriów, szybkie
spojrzenie na każdy punkt tej linii szybko pokazuje, że można uzyskać lepszy wynik, przechodząc z jedną
z pozostałych linii.

Rysunek pokazuje nam skuteczną granicę w całej okazałości. Przejście z dowolnego punktu na tej
granicy do innego oznacza zysk w odniesieniu do jednego kryterium i stratę w odniesieniu do drugiego.
Tak więc w przykładzie produkcji, jeśli zdecydujesz się wytwarzać mniej produktu y, wówczas
zoptymalizowane rozwiązanie wzdłuż granicy wydajności zasugeruje, że powinieneś wytwarzać więcej
produktu x. Wybór punktu zależy od subiektywnych ocen modelu decyzyjnego. Efektywna granica to
centralna koncepcja MCDM.

Korzystanie z metod numerycznych w nauce o danych
W nauce o danych metody przybliżeń numerycznych zapewniają ustandaryzowane podejście, którego
można użyć do szybkiego znalezienia uproszczonych rozwiązań złożonych problemów
matematycznych. W literaturze często używa się terminu metody numeryczne. Ogólnie odnosi się to
do przybliżeń numerycznych i technik pokrewnych. Dzięki przybliżeniom generujesz przybliżone
rozwiązania, które są „dość bliskie” Ponieważ te niemal optymalne rozwiązania zwykle działają tak
samo dobrze, jak rozwiązania optymalne, nie ma potrzeby stosowania bardziej wyszukanych i
skomplikowanych metod, aby znaleźć dokładniejsze rozwiązanie. W następnych sekcjach omówię, jak
używać wielomianów Taylora i metody bisekcji do generowania przybliżeń oszczędzających czas, które
są przydatne w nauce o danych. W tej dyskusji o metodach numerycznych w nauce o danych założyłem,
że masz podstawową wiedzę na temat pojęć, które są kluczowe dla algebry i rachunku różniczkowego.
Mówiąc o wielomianach Taylora
Wielomiany Taylora i szeregi Taylora są podstawowym pojęciem we współczesnym rachunku
różniczkowym. Szereg Taylora to reprezentacja szeregów potęgowych funkcji, która służy jako metoda
aproksymacji do znajdowania wartości funkcji, gdy ta wartość jest generowana przez zsumowanie jej
pochodnych w dowolnym stopniu, n. Wielomian Taylora jest funkcją wielomianową, która stanowi
podstawę szeregu Taylora i rozszerza się, gdy weźmie się n liczbę pochodnych w celu rozwiązania
problemu szeregów Taylora. Użyj szeregu Taylora, aby oszacować wartość funkcji, po prostu patrząc
na jej kilka pierwszych wyrazów. Wielomiany Taylora są przydatne w nauce, ponieważ można ich
używać do tworzenia szybkich szacunków wartości funkcji w dowolnym regionie zainteresowania. W
nauce o danych często zdarza się, że praktykujący ma ogólną wiedzę o tym, w której części przestrzeni
rozwiązań znajduje się optymalne rozwiązanie. Wielomiany Taylora oferują znormalizowaną metodę,

dzięki której można wykorzystać swoją wiedzę o przestrzeni rozwiązań do wygenerowania szybkiego
przybliżenia wartości funkcji w tym regionie. Aby zilustrować szereg Taylora i koncepcję wielomianu
Taylora, wyobraź sobie, że jesteś
otrzymałeś naprawdę skomplikowaną funkcję f (x) i chcesz znaleźć wartość tej funkcji w pobliżu liczby
a. Aby to zrobić, możesz użyć wielomianu Taylora.

W standardowej postaci wielomianu Taylora f '(a), f ”(a) i f” (n) (a) są odpowiednio pierwszą, drugą i ntą pochodną funkcji f (x) oraz n! jest n silnia - czyli n · n − 1 n − 2. . . 2. Użyj wielomianu Taylora, aby
zobaczyć, jak zachowuje się f (x) w pobliżu x = 0. Możesz zrobić stopień - to jest potęga n - wielomianu
Taylora tak wysokiego, jak chcesz. Im wyżej pójdziesz, tym dokładniejsza będzie wartość przybliżenia.
Pamiętaj tylko, że wyższe wartości n powodują większe koszty obliczeniowe, a jeśli przybliżona wartość
nie zmienia się znacząco wraz ze wzrostem n, nie musisz kontynuować dalszych wyprowadzeń.
Wyobraź sobie teraz, że wybierasz wielomian stopnia 3 - n = 3. Aby przybliżyć f (x), wykonaj następujące
kroki:
1. Niech p (a) = f (a), p '(a) = f' (a) i p ”(a) = f” (a).
2. Rozwiń wielomian Taylora. Rozszerzone równanie pokazano tu.

3. Uprość równanie. Równanie tutaj upraszcza się do p (x) = 1 + x + x2 + x3.
4. Narysuj wielomian Taylora i funkcję.
Kiedy narysujesz wykres zarówno p (x), jak i f (x) w pobliżu x = 0, otrzymasz wykres pokazany na rysunku
poniżej. Zauważ, jak blisko jest wartość wielomianu Taylora, p (x), do wartości f (x) w punkcie, gdzie x
= 0. Ta bliskość wskazuje, że wielomian Taylora generuje dobre przybliżenie funkcji w tym punkcie.

Dzielenie funkcji za pomocą algorytmu wyszukiwania bisekcji
Algorytm przeszukiwania dwusiecznego jest metodą dwusieczności interwałów i wyszukiwania
wartości wejściowych funkcji ciągłej. Naukowcy zajmujący się danymi wykorzystują algorytm
wyszukiwania na połowę jako podejście numeryczne, aby znaleźć szybkie przybliżenie rozwiązania.
Algorytm robi to, wyszukując i znajdując pierwiastki dowolnej ciągłej funkcji matematycznej - jest to
najprostsza dostępna metoda znajdowania pierwiastków. Ten algorytm działa również jako idealny
sposób na szybkie znalezienie punktu środkowego w zbiorze danych. Algorytm wyszukiwania
dwudzielnego jest szczególnie przydatny w przypadkach, w których chcesz uzyskać przybliżenie
pierwiastka liczby niewymiernej - liczby, która nie ma skończonego pierwiastka. W takich sytuacjach
algorytm obliczy minimalny stopień dokładności, jakiego potrzebuje przybliżenie pierwiastka, aby było
poprawne. Aby zilustrować, w jaki sposób można zastosować metodę bisekcji w prawdziwym świecie,
wyobraź sobie fizykę, która powoduje unoszenie się balonu na ogrzane powietrze. W przypadku balonu
na ogrzane powietrze palnik balonu ogrzewa powietrze wewnątrz balonu, powodując zmniejszenie
gęstości powietrza. Ponieważ powietrze wewnątrz balonu jest mniej gęste niż powietrze
atmosferyczne, mniej gęste powietrze (plus balon i jego pasażerowie) unosi się. Korzystając z metody
dwusiecznej, aby podzielić funkcję opisującą wysokość balonu jako funkcję podniesionej masy, możesz
przewidzieć przybliżoną wysokość balonu na podstawie tego, co wiesz o masie balonu i jego
pasażerach.
Aby rozpocząć wyszukiwanie bisekcji w R, wystarczy zdefiniować swoją funkcję i zmienne. Podstawowy
pakiet R radzi sobie dobrze z procedurami podziału. Jeśli wolisz pracować w Pythonie, możesz
skorzystać z metody połówkowej biblioteki SciPy, aby wykonać zadanie. (Aby uzyskać więcej informacji
na temat biblioteki SciPy, odwiedź http://docs.scipy.org/doc/).
Modelowanie matematyczne z łańcuchami Markowa i metodami stochastycznymi
Wyobraź sobie, że kochasz podróżować, ale podróżujesz tylko do miejsc, które są a) tropikalnym rajem,
b) ultranowoczesnymi miastami lub c) majestatycznie górzystymi. Wybierając miejsce następnej
podróży, zawsze podejmujesz decyzje zgodnie z następującymi zasadami:
✓ Podróżujesz dokładnie raz na dwa miesiące.
✓ Jeśli dzisiaj podróżujesz gdzieś w tropikach, to następnie udasz się do ultranowoczesnego miasta (z
prawdopodobieństwem 7/10) lub w miejsce w górach (z prawdopodobieństwem 3/10), ale nie
pojedziesz do innego tropikalnego raj następny.
✓ Jeśli dziś podróżujesz do ultranowoczesnego miasta, z równym prawdopodobieństwem podróżujesz
obok tropikalnego raju lub regionu górskiego, ale zdecydowanie nie do innego ultranowoczesnego
miasta.
✓ Jeśli dziś podróżujesz w góry, będziesz podróżować obok raju tropikalnego (z
prawdopodobieństwem 7/10) lub ultranowoczesne miasto (z prawdopodobieństwem 2/10) lub inny
region górski (z prawdopodobieństwem 1/10).
Ponieważ Twój wybór miejsca podróży jutro zależy wyłącznie od tego, dokąd podróżujesz dzisiaj, a nie
gdzie podróżowałeś w przeszłości, możesz użyć specjalnego rodzaju modelu statystycznego, znanego
jako łańcuch Markowa, do modelowania procesu podejmowania decyzji o miejscu docelowym. (Więcej
o łańcuchach Markowa za chwilę). Co więcej, możesz użyć tego modelu do wygenerowania statystyk,
które pozwolą przewidzieć, ile Twoich przyszłych wakacji spędzisz podróżując do tropikalnego raju,
majestatu gór lub ultranowoczesnego miasta. Przyglądając się nieco bliżej temu, co się tutaj dzieje,

opisany powyżej scenariusz przedstawia zarówno model stochastyczny, jak i metodę łańcucha
Markowa. Model stochastyczny to narzędzie, którego można użyć do oszacowania prawdopodobnych
wyników, gdy jedna lub więcej zmiennych modelu jest zmienianych losowo. Model zawiera jedną lub
więcej zmiennych losowych i pokazuje, jak zmiany tych zmiennych wpływają na przewidywane wyniki.
Łańcuch Markowa - zwany także dyskretnym łańcuchem Markowa - jest procesem stochastycznym,
który działa jak metoda matematyczna łącząca ze sobą serię losowo generowanych zmiennych
reprezentujących stan obecny w celu modelowania, w jaki sposób zmiany tych zmiennych stanu
obecnego wpływają na przyszłe stany. W metodach Markowa przyszłe stany muszą zależeć od wartości
stanu obecnego i być warunkowo niezależne od wszystkich przeszłych stanów. Łańcuchów Markowa
można używać jako narzędzia do nauki o danych, tworząc model, który generuje predykcyjne
oszacowania wartości przyszłych punktów danych na podstawie tego, co wiesz o wartości bieżących
punktów danych w zbiorze danych. Aby przewidzieć przyszłe stany wyłącznie na podstawie tego, co
dzieje się w obecnym stanie systemu, użyj łańcuchów Markowa. Łańcuchy Markowa są niezwykle
przydatne w modelowaniu różnych procesów w świecie rzeczywistym. Są powszechnie stosowane w
modelach giełdowych, w modelach wyceny aktywów finansowych, w systemach rozpoznawania mowy
na tekst, w systemach wyszukiwania stron internetowych i rankingach, w systemach
termodynamicznych, w systemach regulacji genów, w modelach szacowania stanu, rozpoznawanie
wzorców i modelowanie populacji. Ważną metodą w łańcuchach Markowa są procesy Monte Carlo
łańcucha Markowa (MCMC). Łańcuch Markowa ostatecznie osiągnie stan ustalony - długoterminowy
zestaw prawdopodobieństw dla stanów łańcucha. Możesz użyć tej cechy do wyprowadzenia rozkładów
prawdopodobieństwa, a następnie pobrać próbkę z tych rozkładów przy użyciu próbkowania Monte
Carlo w celu wygenerowania długoterminowych oszacowań przyszłych stanów.

Modelowanie danych przestrzennych za pomocą statystyk
Doświadczenie przeciętnego użytkownika z danymi przestrzennymi nie wykracza poza wyszukiwanie
lokalizacji w Mapach Google lub meldowanie się na Facebooku z fajnych miejsc w mieście. Osoby z
doświadczeniem w informatyce, naukach o Ziemi, inżynierii środowiska, kryminalistyce lub
epidemiologii prawdopodobnie mają doświadczenie w korzystaniu z danych przestrzennych do
podstawowej analizy ilościowej i wizualizacji, ale zazwyczaj jest to robione przy użyciu
oprogramowania GIS. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak używać zaawansowanych statystyk do
tworzenia modeli, które mogą pomóc w przewidywaniu wartości atrybutów zbioru danych
przestrzennych na podstawie współrzędnych lokalizacji obiektu.
Generowanie powierzchni predykcyjnych na podstawie danych punktów przestrzennych
Większość analiz danych przestrzennych nie obejmuje modelowania predykcyjnego i dlatego można je
przeprowadzić w standardowej aplikacji oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).
Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie bardziej zaawansowanych
analiz, aby przewidzieć wartości w określonych lokalizacjach na podstawie znanych wartości punktów
znajdujących się w pobliżu. W takich sytuacjach naprawdę dokładne wyniki można uzyskać tylko
poprzez wdrożenie modelowania statystycznego w celu wygenerowania predykcyjnych powierzchni
rastrowych w całym obszarze zainteresowania. Powierzchnia rastrowa to ciągła powierzchnia, która
wizualnie reprezentuje wartości x, y i z przestrzennego zbioru danych poprzez rozłożenie tych wartości
na siatkę kwadratów o jednakowej wielkości. W przypadku danych przestrzennych współrzędne x i y
reprezentują położenie obiektu na Ziemi, a współrzędna z reprezentuje atrybut danych - może to być
wysokość lub dowolny inny atrybut liczbowy należący do mapowanego zbioru danych. Nauka
korzystania ze statystyk do generowania predykcyjnych powierzchni danych przestrzennych nie jest
łatwa, ale ta umiejętność może być bardzo cenna - szczególnie jeśli używasz nauki o danych w
kontekście nauk o Ziemi. Możesz użyć tych technik, aby zrobić wszystko, od przewidywania obszaru, z
którego można wydobywać uran, po przewidywanie przestrzennego rozprzestrzeniania się
nieuleczalnej gruźlicy w Indiach. To potężna rzecz i kiedy już się nią zajmiesz, nie jest to takie trudne.
Aby rozpocząć, musisz zrozumieć podstawowe pojęcia związane z modelowaniem parametrów x, y i z
w danych przestrzennych, a także musisz dobrze zrozumieć różne metody krigingu i wariogramy. Inne
tematy, takie jak analiza krige i powierzchni trendów, są również przydatne, chociaż prawdopodobnie
nie zapewnią Ci takiej dokładności, jakiej potrzebujesz, aby uzyskać złoto. Terminy „Kriging” i „krige”
są tutaj używane na oznaczenie różnych rzeczy. Metody Kriginga to zestaw algorytmów estymacji
statystycznej, które dopasowują krzywą do znanych danych punktowych i tworzą powierzchnię
predykcyjną dla całego badanego obszaru. Krige reprezentuje automatyczną implementację
algorytmów kriging, w której używasz prostych parametrów domyślnych, aby pomóc w generowaniu
powierzchni predykcyjnych.
Etymologicznie, termin „kriging” został przyjęty w latach 60-tych, aby
południowoafrykańskiego inżyniera górnictwa, Danie G. Krige, w rozwój tej techniki.
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Zrozumienie (x, y, z) modelowania danych przestrzennych
Celem poświęcenia czasu potrzebnego na zrozumienie x-, y- i parametru z w modelowaniu danych
przestrzennych umożliwiają wykorzystanie tej wiedzy do modelowania zmian wybranego parametru
w przestrzeni. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu danych przestrzennych oraz modelowaniu parametrów
x, y i z, możesz wykonywać takie czynności, jak modelowanie wysokości powierzchni terenu (np. na
mapie topograficznej) lub zmiany zachorowalności na danym obszarze. Modelowanie danych
przestrzennych jest wyjątkowe, ponieważ wymaga jednoczesnego modelowania co najmniej trzech
parametrów zależnych od przestrzeni. Parametry x i y służą do modelowania fizycznej lokalizacji

analizowanych danych. Czasami będziesz pracować z parametrami x i y, które są podawane w
jednostkach szerokości i długości geograficznej, a innym razem będą wyrażone w stopniach
dziesiętnych. Ponieważ kriging jest oparty na koncepcji odległości, warto najpierw rzutować parametry
x i y, tak aby odległości były wyrażane w znaczących jednostkach, takich jak stopy lub metry zamiast
stopni dziesiętnych. Niezależnie od przypadku, do opisania położenia parametru z na powierzchni
Ziemi używasz parametrów x i y. Jeśli chodzi o parametr z, używasz go do modelowania dowolnego
atrybutu należącego do zbioru danych przestrzennych. Twój zbiór danych przestrzennych może
zawierać dane dla wielu różnych typów atrybutów; w związku z tym można potencjalnie modelować
każdy z tych atrybutów oddzielnie jako własny parametr z.
Parametry z reprezentują atrybuty lub cechy danych przestrzennych. Ponieważ są częścią
przestrzennego zbioru danych, te atrybuty lub cechy są zwykle autokorelowane i zależne przestrzennie.
Na przykład wyobraź sobie, że jesteś epidemiologiem badającym epidemię odry w odizolowanej
wiosce. Ponieważ znasz kilku mieszkańców zarażonych odrą, wiesz, że inni ludzie mieszkający w tej
wiosce również mają szansę na zachorowanie i złapanie odry. W swojej analizie, porównując tę wioskę
z odległym miastem, w którym nie są znane ogniska odry, okazuje się, że mieszkańcy wioski mają
znacznie większe prawdopodobieństwo zarażenia się odrą niż mieszkańcy miasta. To zwiększone
prawdopodobieństwo infekcji wynika ze zjawiska zależności przestrzennej i autokorelacji. Mówiąc
najprościej, obiekty, które są bliżej w przestrzeni, wydają się być bardziej podobne niż obiekty, które
są odległe. W innych przypadkach możesz chcieć modelować dane wysokościowe za pomocą
parametru z, tak jak w przypadku modelowania 3D i topograficznego. Nawet jeśli użyjesz parametru z
do przedstawienia danych wysokości terenu, jest to parametr zależny przestrzennie. To ma sens, jeśli
weźmiesz pod uwagę te miejsca na Ziemi są bliżej siebie, naturalnie częściej mają podobne wzniesienia.
Podobnie miejsca oddalone od siebie mogą mieć bardziej odmienne wzniesienia. To kolejny przykład
autokorelacji przestrzennej; to wyjątkowa cecha zbiorów danych przestrzennych i to jest ważne! Dane
przestrzenne nie są przypadkowe. Jest zależny przestrzennie i autokorelowany. Jeśli modelujesz dane
przestrzenne, unikaj metod statystycznych, które zakładają, że dane są losowe.
Przedstawiamy kriging
Zanim zajmiemy się zagadkami związanymi z krigingiem, chciałbym przedstawić przykład tego, jak
techniki kriging są wykorzystywane do rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym. Wyobraź
sobie, że zebrałeś dane dotyczące opadów hydrologicznych z mierników opadów rozmieszczonych w
różnych miejscach w hrabstwie. Dzięki technikom kriging możesz pobrać dane dotyczące głębokości
opadów ze stacji mierników i interpolować z tych głębokości, aby uzyskać cały obszar pokrycia, który
przewiduje głębokość opadów w całym hrabstwie. Pozwoliłoby to uzyskać wiarygodne informacje na
temat głębokości opadów, nawet na obszarach, na których nie ma stacji deszczomierzy. To tylko jeden
podstawowy i łatwy do zrozumienia przykład tego, gdzie i jak metody kriging są używane, ale
potencjalnych zastosowań jest niezliczona ilość. Mając to na uwadze, nadszedł czas, aby przedstawić
bardziej szczegółowe i techniczne wyjaśnienie tego, czym właściwie jest kriging. Metody Kriginga to
zestaw algorytmów estymacji statystycznej, które dopasowują krzywą do znanych danych punktowych
i tworzą powierzchnię predykcyjną dla całego badanego obszaru. Są używane do przewidywania
nieznanych wartości z nielicznych zbiorów danych przestrzennych. Metody Kriginga są częściej
używane do interpolacji danych, chociaż były również używane do ekstrapolacji (z ogólnie mniej
dokładnymi wynikami). Powierzchni predykcyjnych utworzonych za pomocą metod kriging można
używać do przewidywania wartości punktów leżących w dowolnym miejscu w granicach obszaru
powierzchni. Twoje prognozy będą mniej lub bardziej dokładnym w zależności od metody kriging, którą
wybrałeś do swojej konkretnej analizy. (Zauważ, że istnieją dwa główne sposoby przeprowadzania
interpolacji przestrzennej - krige i jawnie zdefiniowany kriging, z których oba zostaną omówione w

następnych sekcjach). Celem stosowania metod kriging jest stworzenie powierzchni predykcyjnej dla
całego badanego obszaru w oparciu o na zbiorze znanych punktów w przestrzeni geograficznej. Jeśli
Twoim celem jest przewidywanie nieznanej wartości z i masz zestaw znanych wartości z w tym samym
bliskim obszarze, możesz użyć algorytmów kriginga do wykonania prognozy. Korzystając z metod
kriginga, można przewidzieć takie rzeczy, jak wysokość, ryzyko chorób, skażenie środowiska, a nawet
zawartość minerałów w ziemi w określonym miejscu.
Krige do automatycznych interpolacji krigingu
Kiedy krige, używasz modeli wariogramów z wewnętrznie zdefiniowanymi parametrami do
generowania powierzchni interpolacyjnych, predykcyjnych. W rezultacie można wygenerować z
grubsza dokładną powierzchnię predykcyjną bez konieczności spędzania dodatkowego czasu na
manipulowaniu przy doborze parametrów podczas procesu szacowania. Koszt kompromisu polega na
tym, że zignorujesz charakterystykę parametru z, na przykład jego wzór przestrzenny.
Wybieranie i używanie modeli do jawnie zdefiniowanych interpolacji kriging
Używając jawnie zdefiniowanych modeli wariogramów, możesz produkować więcej dokładnie
przewidywanych powierzchni krigingu niż w przypadku krige. Korzystanie z wyraźnie zdefiniowanych
wariogramów zapewnia wybór modeli i parametrów wariogramów, ułatwiając w ten sposób
dokładniejsze wyniki. Jeśli Twoim celem jest stworzenie interpolacyjnej, predykcyjnej powierzchni przy
użyciu algorytmów kriginga i niestandardowych modeli wariogramów, to kriging z jawnie
zdefiniowanymi wariogramami jest jedyną drogą.
Interpolacja z jawnie zdefiniowanymi modelami wariogramów
Do tej pory użyłem terminu „wariogram” kilka razy i możesz zacząć się zastanawiać, co to jest. Pamiętaj,
że kluczową właściwością danych przestrzennych jest to, że są one bardziej podobne, gdy znajdują się
blisko siebie, a nie daleko. Tę cechę danych przestrzennych można zilustrować za pomocą narzędzia
statystycznego zwanego wariogramem, które mierzy, jak różne stają się dane przestrzenne wraz ze
wzrostem odległości między punktami danych. Innymi słowy, wariogram jest miarą „przestrzennej
odmienności”. Obliczenie wariogramu opiera się na założeniu, że różnica między dwoma punktami
danych przestrzennych jest tylko funkcją ich odległości separacji, a nie ich dokładne położenie. W
żargonie statystycznym nazywa się to wewnętrzną stacjonarnością i odpowiada koncepcji, że obszar
studiów jest jednorodny przestrzennie; wielkość zmienności przestrzennej jest mniej więcej taka sama
w każdym miejscu w powiecie.
Szacowanie wariogramu
Aby oszacować wariogram, musisz najpierw sparować każdą z wartości z ze wszystkimi pozostałymi
wartościami z. Spowoduje to wygenerowanie dużego zestawu par danych, w tym par danych, które są
bardzo zbliżone geograficznie do danych znajdujących się bardzo daleko. Następnie przypisujesz każdą
parę danych do klasy w oparciu o ich odległość separacji, powiedzmy, że pierwsza klasa to 0 do 1 km,
potem 1 do 2 km i tak dalej. Ostatnim krokiem jest obliczenie średniej kwadratowej różnicy między
parami danych w każdej klasie odległości, co daje eksperymentalny wariogram, taki jak przedstawiony
na rysunku (kropki).

Możesz obliczyć wariogram dla każdego parametru z i wszystkie będą różne, ponieważ każdy parametr
z ma swój własny wzór przestrzenny. Jednak gdy używasz krige, zawsze używasz tych samych
wewnętrznie zdefiniowanych parametrów, a tym samym ignorujesz wzór przestrzenny specyficzny dla
każdego parametru z. Dlatego nie należy oczekiwać, że wyniki będą tak dokładne, jak w przypadku bólu
związanego z faktycznym szacowaniem wariogramu.
Ze względu na autokorelacyjny charakter danych przestrzennych, dane powinny wykazywać mniejszą
wariancję przy mniejszych odległościach i większą wariancję przy większych odległościach. Oczekuje
się, że wartość wariogramu wzrośnie wraz ze wzrostem odległości separacji. Po oszacowaniu
eksperymentalnego wariogramu dla określonych klas odległości należy dopasować model tak, aby
wariogram był znany dla wszystkich możliwych odległości. Do modelowania wariogramu (np.
Sferyczny, wykładniczy) można wykorzystać tylko określone funkcje, a niektóre z nich pokazano na
rysunku. Musisz upewnić się, że dokonałeś oceny stosowności wybranego modelu wariogramu.
Możesz to zrobić po prostu patrząc na to, jak dobrze każdy model wariogramu pasuje do wartości
eksperymentalnych. Rysunek 8-1 przedstawia kilka typowych modeli wariogramów, a kilka następnych
sekcji przyjrzy się bliżej każdemu z nich.
Zejście głębiej do króliczej nory kriging
Podczas korzystania z algorytmów kriging wartość parametru z dla każdej komórki rastrowej lub
kwadratu jest obliczana jako średnia ważona danych znajdujących się w pobliżu tej komórki. Waga
przypisana każdemu z danych jest oparta na modelu wariogramu i zmniejsza się wraz ze wzrostem
odległości między komórką rastrową a danymi. Intuicyjnie ma to sens, ponieważ (pamiętaj, że) punkty
danych przestrzennych wydają się być bardziej podobne, gdy znajdują się blisko, a nie daleko. Te wagi
są rozwiązaniem układu równań liniowych, ale nie musisz się tym wszystkim martwić, ponieważ
wszystko odbywa się wewnętrznie. Twoim jedynym obowiązkiem jest wymyślenie modelu
wariogramu. Możesz wybierać spośród wielu, wielu różnych typów algorytmów kriging, ale najbardziej
powszechne obejmują zwykły kriging, kriging blokowy, kriging regresyjny i cokriging. W poniższych
sekcjach można zobaczyć przykładowe wyniki tych metod.
Badanie zwykłych estymatorów powierzchni kriginga

Zwykły kriging jest najpopularniejszym typem krigingu używanym do tworzenia predykcyjnych
powierzchni przestrzennych, ponieważ jest to najbardziej elastyczna metoda i dlatego, że jest
powszechnie oferowaną funkcją standardowego oprogramowania do analizy geoprzestrzennej.
Możesz użyć zwykłego kriging, jeśli jesteś na przykład inżynierem środowiska, który musi wykorzystać
znane wzniesienia lustra wody z lokalnych studni, aby przewidzieć poziom wód gruntowych w
pobliskim miejscu. Zwykły kriging zakłada, że wartość z danych wykazuje stałą lokalną średnią. Twoje
wartości z powinny być bliskie linii trendu wartości średniej dla całego zestawu danych wartości z.
Możesz to sprawdzić, generując linię trendu na prostym wykresie punktowym wartości z, a następnie
wizualnie sprawdzając, czy nie ma dużej rozbieżności między linią trendu a punktami danych wartości
z.
Eksploracja estymatorów powierzchni kriginga metodą regresji
Jeśli twoje wartości z pokazują trend przestrzenny, który można wyjaśnić inną zmienną, która jest
znana wszędzie, nie szukaj dalej niż kriging regresji jako algorytm przewidywania. Kriging regresyjny
(zwany również krigingiem resztkowym) jest powszechnie oferowaną funkcją większości programów
do analizy geoprzestrzennej. Ta metoda zakłada, że lokalna średnia wartości z pokazuje trend lub
zmianę na całym badanym obszarze, co jest związane z innym parametrem. Regresja kriging byłaby
odpowiednia, na przykład, jeśli jesteś naukowcem zajmującym się glebą badającym obszar lądu, który
charakteryzuje się dość ostrymi wahaniami wysokości na niewielkim obszarze i włączasz te informacje
do tworzenia dokładnych prognoz związanych z właściwościami gleby, takimi jak pH lub zawartość
węgla organicznego. Ta technika kriging wykorzystuje - jak się domyślacie - wiele regresji liniowych
opisujących związek między trendem w zbiorze danych a kontekstowo istotnym, ale niezależnym
zbiorem danych. Regresja kriging zapewnia szacunki, które pomagają użytkownikom zrozumieć trend,
w jakim ich wartości z wykazują w przestrzeni. Rysunek podkreśla różnice między krigingiem zwykłym
a regresyjnym.

Badanie estymatorów powierzchni kriginga blokowego

Jeśli Twoim celem jest przewidywanie średnich wartości parametru z dla obszarów blokowych jednostek geograficznych o dowolnej wielkości lub kształcie (niekoniecznie kwadratu lub prostokąta) na podstawie pomiarów zarejestrowanych w dyskretnych lokalizacjach, to blok kriging jest doskonałym
rozwiązaniem . Jest to forma „przestrzennego skalowania w górę”, ponieważ przechodzisz od danych
punktowych do prognoz blokowych.

Kriging blokowy byłby odpowiedni, na przykład, jeśli jesteś naukowcem zajmującym się glebą i chcesz
stworzyć mapę żyzności gleby do celów zarządzania. Nie jesteś zainteresowany szczegółowym
odwzorowaniem tej właściwości gleby, ponieważ nie możesz efektywnie gospodarować na tak małą
skalę. Inna aplikacja jest przeznaczona dla inżynierów górnictwa i chcących zmapować koncentrację
złota w złożu wydobywczym. Następnie chcesz uzyskać prognozy dotyczące rozmiaru bloków, które
zostaną wysłane do młyna, a nie rozmiaru rdzeni używanych do zbierania danych. Rysunek porównuje
kriging zwykły i blokowy.

W porównaniu z metodami krigingu punktowego, które przewidują w tej samej skali co dane, kriging
blokowy generuje gładkie powierzchnie interpolowane i mniejsze wariancje predykcji. Generalnie
należy mieć na uwadze, dlaczego tworzymy mapę i jakiego typu rozdzielczość przestrzenna jest
potrzebna dla danej aplikacji. Należy również unikać fałszywego poczucia pewności co do tego, jak
dokładna może być mapa na podstawie dostępnych danych. Na przykład, jeśli zbierałeś dane co 100

metrów, nie powinieneś oczekiwać, że będziesz w stanie dokonywać dokładnych prognoz co jeden
metr.
Odkrywanie estymatorów powierzchni cokriging
Cokriging to wielowymiarowe rozszerzenie kriging, które wykorzystuje interpolację do przewidywania
jednej zmiennej na podstawie zestawu zmiennych, które są z nią skorelowane. Jeśli masz dane dla
wielu zmiennych w tym samym obszarze badań, a Twoim celem jest wykorzystanie informacji z tych
zmiennych do lepszego przewidywania zmiennej podstawowej, powinieneś użyć metody cokriging.
(Patrz Rysunek 8-5.)

Aby cokriging dostarczył użytecznych wyników, wszystkie rozważane zmienne muszą być skorelowane.
Cokriging byłby odpowiedni, na przykład, jeśli jesteś hydrologiem, który musi modelować i
przewidywać rozkład przestrzenny ilości opadów w zlewni na podstawie kilku wskaźników opadów
uzupełnionych o cyfrowy model wysokości.
Wybór najlepszej metody estymacji w krigingu
Aby wygenerować najdokładniejszą powierzchnię predykcyjną, musisz upewnić się, że wybrałeś
najlepsze dostępne oszacowanie. Przetestuj kilka różnych metod krigingu, zanim zdecydujesz, której
metody użyć do wygenerowania ostatecznej powierzchni predykcyjnej. Oceń również kilka różnych
typów modeli wariogramów, aby zdecydować, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla Twojego
zbioru danych. Najlepszą metodą krigingu i modelem wariogramu będą te, które zapewniają najlepszą
dobro-statystyki dopasowania i najmniejsze oszacowania błędów. Więcej na ten temat zostanie
omówione w dalszej części. Izotropowe dane przestrzenne to dane przestrzenne, które wykazują ten
sam poziom autokorelacji przestrzennej w różnych kierunkach; nie ma odchylenia kierunkowego ani w
zmniejszaniu, ani w zwiększaniu autokorelacji przestrzennej. W anizotropowych danych
przestrzennych poziom autokorelacji zależy od kierunku. Innymi słowy, średnia różnica między dwoma
danymi jest nie tylko funkcją ich odległości separacji, ale także azymutu ich wyrównania. Wiele zbiorów
danych jest izotropowych. Na przykład dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza są często
anizotropowe, ponieważ zmienność będzie największa w kierunku przeważających wiatrów. Badając
metody kriginga, należy przetestować zarówno zmienność izotropową, jak i anizotropową w bazowym
zbiorze danych, aby zobaczyć, która daje najdokładniejszą powierzchnię predykcyjną. Rysunek ilustruje
koncepcyjną różnicę między izotropią a anizotropią.

Aby zaoszczędzić czas i moc obliczeniową podczas pracy z dużymi zbiorami danych, rozważ
przetestowanie najlepszych metod szacowania tylko na niewielkim, losowo wybranym podzbiorze
danych. Aby wybrać najlepszą metodę szacowania, należy zawsze sprawdzić pozostałości (innymi
słowy szacunki błędów), które są przypisane do obszaru powierzchni trendu, który jest tworzony na
podstawie zbioru danych obserwacyjnych. Jeśli twój zbiór danych ma ostre wartości odstające w
swoich wartościach z, wtedy kriging należy podejść z ostrożnością, ponieważ te skrajne wartości
szczytowe lub dołki będą silnie wpływać na oszacowanie wariogramu i prognozy. Powszechnym
podejściem jest najpierw przekształcenie danych, na przykład poprzez wzięcie logarytmu wartości z.
Należy pamiętać, że w statystyce przestrzennej reszty odnoszą się do różnicy netto między
rzeczywistymi wartościami z a przewidywanymi przez model wartościami z dla dowolnej danej
jednostki przestrzeni. Rysunek porównuje powierzchnię resztek ze standardową powierzchnią
krigingową.

Analiza reszt w celu określenia najlepiej dopasowanego modelu
Aby upewnić się, że model kriging jest dobrze dopasowany do twoich danych, powinieneś
przeprowadzić walidację; na przykład możesz odłożyć podzbiór danych, które będą używane tylko do
weryfikacji dokładności powierzchni utworzonej przy użyciu innych danych. Dane testowe można
następnie porównać z ich przewidywanymi wartościami. Po pierwsze, można określić ilościowo
związek między obserwacjami a przewidywaniami za pomocą linii regresji i obliczyć wartość R-kwadrat.
(Wartość R-kwadrat jest miarą, która reprezentuje bliskość dopasowania modelu regresji między
wartościami danych a wartościami przewidywanymi. Gdy uzyskasz wyższy wynik wartości R-kwadrat,
ogólnie oznacza to, że model jest lepiej dopasowany do danych niż modele, które generują niższe
wartości R-kwadrat.) Możesz założyć, że jeśli masz wysoką wartość R-kwadrat, to model musi być
dobrze dopasowany Twoich danych, ale niekoniecznie jest to prawda. Nie można wiarygodnie
zweryfikować sprawności modelu, patrząc tylko na wysokie wartości R-kwadrat. Na przykład możesz

mieć wysoką wartość R-kwadrat podczas systematycznego niedoszacowywania lub przeszacowywania
wartości z. Takie odchylenie w prognozowaniu można wykryć, analizując resztki kriginga. Reszty
reprezentują różnicę między wartościami danych obserwacyjnych a wartościami przewidywanymi jako
wynik modelu. Odchylenie w przewidywaniu jest wykrywane przez obliczenie średniej reszt, znanej
jako średni błąd predykcji (ME). Wartość ME bliska zeru wskazuje na obiektywną prognozę. Nawet jeśli
nie ma odchylenia, prognoza nadal może być niedokładna, jeśli duże przeszacowania zostaną
zrównoważone przez duże niedoszacowania - innymi słowy, duże dodatnie wartości reszty niwelują
duże ujemne wartości resztkowe. Inną użyteczną statystyką jest zatem średnia wartości bezwzględnej
reszt, określana jako średni bezwzględny błąd przewidywania (MAE). Wielkość ta jest łatwa do
zinterpretowania i informuje użytkownika średnio, jak różne są przewidywania od obserwacji. Na
przykład, średnia bezwzględna wartość prognozy 5 ppm dla stężenia arsenu w wodach podziemnych
wskazuje, że przewidywane stężenie będzie średnio o 5 ppm poniżej lub powyżej rzeczywistego
stężenia. Ten typ błędu może być nie do przyjęcia, jeśli celem jest wykrycie przekroczenia progu Agencji
Ochrony Środowiska wynoszącego 10 ppm. Aby ocenić model najlepiej dopasowany do danych,
wykonaj następujące kroki:
1. Spójrz na swoje statystyki zgodności. Statystyki podsumowujące dla Twojego modelu powinny
wykazywać wysoką wartość R-kwadrat.
2. Oceń swoje pozostałości. Spójrz na rozkład swoich reszt. Utwórz wykres histogramu na podstawie
danych reszt. Aby model był dobrze dopasowany, Twoje reszty powinny wykazywać przypadkowe
błędy i mieć rozkład normalny, jak pokazano na rysunku 8-8. Jeśli rozkład reszt jest wypaczony, błędy
resztkowe nie są przypadkowe i nie powinieneś używać tego modelu.

Jeśli istnieją skrajne wartości odstające w wartościach z Twojego zbioru danych, pamiętaj, aby a)
najpierw przekształcić dane lub b) wykluczyć ten obszar przestrzenny z interpolacyjnej analizy
krigingowej. Nigdy nie usuwaj wartości odstających, nie spowodowane błędami pomiaru, ponieważ są
to zazwyczaj najciekawsze obserwacje; na przykład mogą wskazywać na gorące miejsce skażenia lub
lokalizację złóż minerałów.
Znajomość swoich opcji w kriging

Aby wiedzieć, gdzie szukać szybkich odpowiedzi, musisz wiedzieć, jakie pakiety oprogramowania i
aplikacje oferują funkcje analizy kriging. Jeśli masz szczęście, że posiadasz należący do Esri ArcGIS,
możesz śmiało skorzystać z zestawu narzędzi Spatial Analyst, który pomoże Ci w krigowaniu danych.
Jeśli używasz oprogramowania SAS / STAT, procedura KRIGED2D oferuje możliwości krigingu.
Inną opcją jest oprogramowanie SpaceStat opracowane przez BioMedware, Inc., które obejmuje
automatyczną procedurę krigingu. Ale jeśli nie jesteś wtajemniczony w te wszystkie wymyślne rzeczy,
nie bój się - możesz robić kriging z otwartym kodem, używając pakietów „geoR” i „gstat” języka R lub
biblioteki „scipy” w języku Python. Te pakiety i ta biblioteka były używane do przeprowadzania
wszelkiego rodzaju analiz opartych na krigingu, w tym analiz krytycznych dla badań w hydrologii,
pokryciu terenu, zanieczyszczeniu powietrza w miastach, górnictwie / ocenie zasobów, prognozowaniu
pogody i gleboznawstwie.
Korzystanie z analizy powierzchni trendów na danych przestrzennych
Analiza powierzchni trendów to przydatna metoda eksploracyjnej analizy danych. Jeśli chcesz po
prostu zwizualizować przestrzenny rozkład wartości danych na danym obszarze jednostkowym i nie
przejmujesz się zbytnio dokładnością wyjściowej powierzchni rastrowej, możesz szybko skorzystać z
analizy powierzchni trendu. Analiza powierzchni trendu to metoda interpolacji matematycznej, która
wykorzystuje regresję najmniejszych kwadratów na danych przestrzennych w celu uzyskania
dopasowanej powierzchni, która reprezentuje ogólny trend wykazywany przez dane. Ta metoda
zapewnia dobrą ogólną powierzchnię do reprezentowania danych przestrzennych, ale nie jest to
dokładna metoda predykcyjnego modelowania danych przestrzennych. Aby zrozumieć analizę
powierzchni trendów, wróć jeszcze raz do wcześniejszego scenariusza dotyczącego danych
dotyczących opadów hydrologicznych z mierników opadów rozmieszczonych w różnych punktach w
hrabstwie. Wspomniałem, że możesz użyć technik kriging do interpolacji z tych głębokości i
wygenerowania całego obszaru pokrycia, który przewiduje głębokość opadów w całym hrabstwie.
Możesz również użyć analizy powierzchni trendu, aby uzyskać ten sam typ wyniku. Różnica polega na
tym, że analiza powierzchni trendu generuje powierzchnię w oparciu o regresję najmniejszych
kwadratów, a metody kriginga wykorzystują modele wariogramów, aby załatwić sprawę. Niezależnie
od tego, czy zajmujesz się gleboznawstwem, archeologią, geologią czy nauką o środowisku, możesz
użyć metod analizy powierzchni trendów do generowania powierzchni, które szybko pokażą ogólne
trendy w zestawach danych przestrzennych. Analizę powierzchni trendu można łatwo przeprowadzić
za pomocą oprogramowania ArcGIS firmy Ersi, pakietu „przestrzennego” R i biblioteki „pysal” w języku
Python.

Zgodnie z zasadami projektowania wizualizacji danych
Każda standardowa definicja nauki o danych powie Ci, że ma ona pomóc Ci wydobyć znaczenie i
wartość z surowych danych. Chociaż znajdowanie i wyciąganie wniosków z surowych danych jest
sednem nauki o danych, te spostrzeżenia nic nie znaczą, jeśli nie wiesz, jak przekazać swoje ustalenia
innym. Wizualizacja danych to doskonały sposób, za pomocą którego możesz wizualnie przedstawić
znaczenie danych. Aby jednak dobrze zaprojektować swoje wizualizacje, musisz znać i naprawdę
rozumieć swoich docelowych odbiorców oraz podstawowy cel, dla którego projektujesz. Musisz także
zrozumieć główne typy grafiki związanej z danymi, które są dostępne, a także istotne zalety i wady
każdego z nich. Tu przedstawiam podstawowe zasady zawarte w projektowaniu wizualizacji danych.
Zrozumienie typów wizualizacji
Wizualizacja danych to wizualna reprezentacja, której celem jest przekazanie znaczenia i znaczenia
danych i ich spostrzeżeń. Ponieważ wizualizacje danych są przeznaczone dla całego spektrum różnych
odbiorców, różnych celów i różnych poziomów umiejętności, pierwszym krokiem do zaprojektowania
doskonałej wizualizacji danych jest poznanie odbiorców. Widzowie mają różne kształty, formy i
rozmiary. Możesz projektować coś dla młodych i wybrednych czytelników magazynu Rolling Stone, a
może potrzebujesz zaprojektować wizualizację, aby przekazać wyniki badań grupie badawczej. Jest
możliwe, że Twoimi odbiorcami są członkowie zarządu i decydenci organizacyjni, a może tworzysz
utwór, który ma wzbudzić zamieszanie wśród członków lokalnej organizacji oddolnej.
Ponieważ każda grupa odbiorców będzie składać się z unikalnej klasy konsumentów, z których każdy
ma swoje unikalne potrzeby w zakresie wizualizacji danych, ważne jest, aby dokładnie określić, dla kogo
projektujesz. W kolejnych sekcjach poznasz trzy główne typy wizualizacji danych oraz jak wybrać taką,
która najlepiej spełnia potrzeby odbiorców.
Storytelling danych dla decydentów organizacyjnych
Czasami trzeba zaprojektować wizualizacje danych dla mniej technicznych odbiorców, być może po to,
aby pomóc członkom tej grupy w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych. Celem
tego typu wizualizacji jest przedstawienie odbiorcom historii kryjącej się za danymi. W przypadku
narracji danych odbiorcy polegają na tobie, jeśli chodzi o zrozumienie danych stojących za wizualizacją,
a następnie przekształcenie przydatnych spostrzeżeń w wizualne historie, które mogą zrozumieć. W
przypadku narracji danych Twoim celem powinno być stworzenie pozbawionej bałaganu, wysoce
skoncentrowanej wizualizacji, tak aby członkowie Twojej publiczności mogli szybko wydobyć znaczenie
bez większego wysiłku. Te wizualizacje są najlepiej dostarczane w postaci statycznych obrazów, ale
bardziej doświadczeni decydenci mogą preferować interaktywny pulpit nawigacyjny, którego mogą
użyć do odrobiny eksploracji i modelowania.
Prezentacja danych dla analityków
Jeśli projektujesz dla tłumu logicznych, kalkulujących analityków, możesz tworzyć wizualizacje danych,
które są raczej otwarte. Celem tego typu wizualizacji jest pomoc odbiorcom w wizualnym badaniu
danych i wyciąganiu własnych wniosków. Podczas korzystania z technik prezentacji danych Twoim
celem powinno być wyświetlenie dużej ilości informacji kontekstowych, które pomogą odbiorcom w
dokonywaniu własnych interpretacji. Te wizualizacje powinny zawierać więcej danych kontekstowych
i mniej rozstrzygającą koncentrację, aby ludzie mogli się tam dostać, przeanalizować dane dla siebie i
wyciągnąć własne wnioski. Te wizualizacje najlepiej wyświetlać jako obrazy statyczne lub dynamiczne,
interaktywne pulpity nawigacyjne.
Projektowanie grafiki danych dla aktywistów

Możesz projektować dla publiczności złożonej z idealistów, marzycieli i twórców zmian. Projektując dla
tych odbiorców, chcesz, aby wizualizacja danych miała znaczenie! Możesz założyć, że typowy odbiorca
nie jest tak analityczny. Jednak to, czego brakuje tym ludziom w umiejętnościach matematycznych,
więcej niż rekompensują solidnymi przekonaniami. Osoby te traktują wizualizację danych jako
narzędzie do składania oświadczeń. Projektując dla tych odbiorców, najlepszym rozwiązaniem jest
sztuka danych. Głównym celem w sztuce danych jest zabawianie, prowokowanie, irytowanie lub
robienie wszystkiego, co konieczne, aby wydać głośne, wyraźne, wymagające uwagi oświadczenie.
Sztuka danych ma niewielką lub żadną narrację i nie daje widzom miejsca na formułowanie własnych
interpretacji. Należy tutaj podkreślić, że naukowcy zajmujący się danymi mają etyczny obowiązek, aby
zawsze dokładnie przedstawiać dane. Analityk danych nigdy nie powinien zniekształcać przekazu
danych, aby pasował do tego, co publiczność chce usłyszeć - nawet w przypadku sztuki danych!
Nietechniczni odbiorcy nawet nie będą wiedzieć, jakie są możliwe problemy, nie mówiąc już o
możliwości ich dostrzeżenia. Polegają na analityku danych, który zapewni uczciwe i dokładne
reprezentacje, zwiększając w ten sposób poziom etycznej odpowiedzialności, którą musi przyjąć
naukowiec.
Koncentrując się na odbiorcach
Aby wykonać funkcjonalną wizualizację danych, musisz poznać swoich docelowych odbiorców, a
następnie zaprojektować je dokładnie pod ich potrzeby. Aby jednak podjąć każdą decyzję projektową
z myślą o docelowych odbiorcach, musisz wykonać kilka kroków, aby upewnić się, że naprawdę
rozumiesz docelowych konsumentów wizualizacji danych. Aby uzyskać potrzebne informacje na temat
odbiorców i celu, wykonaj następujące czynności:
✓ Burza mózgów. Pomyśl o konkretnym elemencie odbiorców swojej wizualizacji i postaraj się na ten
temat jak najwięcej zgadnąć motywacje osoby. Pomaga nadać temu (wyobrażonemu) członkowi
widowni imię i kilka innych charakterystycznych cech. Zawsze wyobrażam sobie 45-letnią rozwiedzioną
matkę dwojga dzieci o imieniu Brenda.
✓ Zdefiniuj cel swojej wizualizacji. Zawęź cel swojej wizualizacji, decydując dokładnie, jakie działanie
lub rezultat chcesz, aby Twoi odbiorcy wykonali w wyniku Twojej wizualizacji.
✓ Wybierz funkcjonalny projekt. Przejrzyj trzy główne typy wizualizacji danych (które omówię w
poprzednich sekcjach) i zdecyduj, który z nich najlepiej pomoże Ci osiągnąć pożądany rezultat.
W poniższych sekcjach szczegółowo opisano te procesy.
Krok pierwszy: Burza mózgów na temat Brendy
Aby przeprowadzić porządną burzę mózgów, zacznij od wyciągnięcia kartki papieru i pomyślenia o
swojej wyimaginowanej widowni, Brendzie. Odpowiedz na poniższe pytania, aby pomóc Ci lepiej ją
zrozumieć, a tym samym lepiej zrozumieć i zaprojektować dla docelowych odbiorców. Zrób zdjęcie
tego, jak wygląda przeciętny dzień Brendy - co robi, kiedy wstaje rano z łóżka, co robi w porze lunchu,
i jakie jest jej miejsce pracy. Zastanów się także, jak Brenda wykorzysta twoją wizualizację. Aby uzyskać
pełny obraz tego, kim jest Brenda i jak najlepiej zaspokoić jej potrzeby, rozważ następujące pytania:
✓ Gdzie Brenda pracuje? Czym żyje Brenda?
✓ Jakie ma wykształcenie techniczne lub doświadczenie?
✓ Ile lat ma Brenda? Czy ona jest mężatką? Czy ona ma dzieci? Jak wygląda Brenda? Gdzie ona mieszka?

✓ Jakie kwestie społeczne, polityczne, związane z przyczynami lub zawodowe są ważne dla Brendy? Co
myśli o sobie Brenda?
✓ Z jakimi problemami i problemami boryka się Brenda na co dzień?
✓ W jaki sposób wizualizacja danych pomaga rozwiązywać problemy zawodowe Brendy lub problemy
rodzinne, albo poprawia jej samoocenę?
✓ Jaką drogą przedstawisz Brendzie wizualizację - na przykład przez Internet lub na spotkaniu
pracowników?
✓ Co Brenda potrzebuje, aby móc zrobić z twoją wizualizacją danych?
Poświęć trochę czasu na myślenie o Brenda (Twoja grupa docelowa) odpowiadając na te pytania. Te
odpowiedzi mogą pomóc w stworzeniu bardziej funkcjonalnej i efektywnej wizualizacji danych.
Powiedzmy więc, że Brenda jest kierownikiem działu zagospodarowania przestrzennego w hrabstwie
Irvine. Ma 45 lat i jest samotną rozwódką z dwójką dzieci, które niedługo rozpoczną studia. Bardzo
interesuje się lokalną polityką i chciałaby w końcu zostać członkiem rady komisarzy hrabstwa. Ale aby
osiągnąć tę pozycję, musi odnieść kilka poważnych zwycięstw w swoim życiorysie zarządzania
powiatem. Brenda czerpie większość poczucia własnej wartości ze swojej pracy i chęci podejmowania
dobrych decyzji zarządczych w swoim dziale. Do tej pory Brenda była zmuszona zarządzać swoim
działem zgodnie z intuicją, popartą kilkoma różnymi raportami dotyczącymi systemów biznesowych.
Nie jest nadzwyczaj analityczna, ale wie wystarczająco dużo, by to zrozumieć co ona widzi. Problem w
tym, że Brenda nie miała narzędzi do wizualizacji wymaganych do pokazania jej wszystkich istotnych
danych, które powinna rozważyć. Ponieważ nie ma czasu ani umiejętności, by sama coś
zaprogramować, zostanie na lodzie. Brenda jest bardzo podekscytowana, że weźmiesz udział w
spotkaniu pracowników w przyszły poniedziałek, aby zaprezentować dostępne alternatywy wizualizacji
danych, które pomogą jej w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania opartych na danych.
Krok drugi: Określ swój cel
Po przeprowadzeniu burzy mózgów na temat typowego członka grupy odbiorców (patrz poprzednia
sekcja), możesz znacznie łatwiej określić, co dokładnie chcesz osiągnąć dzięki tej wizualizacji danych.
Czy próbujesz przekonać konsumenta, aby poczuł określony sposób siebie lub otaczającego go świata?
Próbujesz złożyć oświadczenie? Czy chcesz wpłynąć na decyzje organizacyjne twórców do
podejmowania dobrych decyzji biznesowych? A może po prostu chcesz przedstawić wszystkie dane,
aby wszyscy widzowie zrozumieli i wywnioskowali z tego, co chcą? Wracając teraz do naszej
hipotetycznej Brendy. . . Jakie decyzje lub procesy próbujesz jej osiągnąć? Cóż, musisz nadać sens jej
danych, a następnie przedstawić je jej w sposób, który będzie dla niej zrozumiały. Co się dzieje w
wewnętrznej mechanice jej działu? Poprzez swoją wizualizację starasz się poprowadzić Brendę do
dokonywania najbardziej rozważnych i skutecznych wyborów zarządczych.
Krok trzeci: Wybór najbardziej funkcjonalnego typu wizualizacji do swoich celów
Pamiętaj, że masz trzy główne typy wizualizacji do wyboru: narracja danych, grafika danych i
prezentacja danych. Jeśli projektujesz dla osób podejmujących decyzje w organizacji,
najprawdopodobniej będziesz chciał użyć narracji danych, aby bezpośrednio powiedzieć odbiorcom,
co oznaczają ich dane w odniesieniu do ich branży. Jeśli projektujesz dla organizacji sprawiedliwości
społecznej lub kampanii politycznej, sztuka danych może najlepiej przedstawić dramatyczne i
wpływowe oświadczenie z Twoimi danymi. Wreszcie, jeśli projektujesz dla inżynierów, naukowców lub
statystyków, trzymaj się prezentacji danych, aby te typy analityczne miały dużo miejsca na samodzielne

rozwiązywanie problemów. Wracając do Brendy, ponieważ nie jest ona nadzwyczajnie analityczna i
polega na tobie, aby pomóc jej w podejmowaniu doskonałych decyzji opartych na danych, musisz
zastosować techniki opowiadania historii. Utwórz statyczną lub interaktywną wizualizację danych z
pewnym, ale niezbyt dużym kontekstem. Elementy wizualne projektu powinny przedstawiać jasną
historię, aby Brenda nie musiała rozwiązywać wielu zawiłości, aby zrozumieć, co próbujesz jej
powiedzieć o jej danych i branży.
Wybór najbardziej odpowiedniego stylu projektowania
Typy analityczne mogą powiedzieć, że jedynym celem wizualizacji danych jest przekazywanie liczb i
faktów za pomocą wykresów i grafów - nie jest potrzebne żadne piękno ani projekt. Ale bardziej
artystyczni ludzie mogą nalegać, że muszą coś poczuć, aby naprawdę to zrozumieć. Prawdę mówiąc,
dobra wizualizacja danych nie jest ani bezmyślna, ani sucha, ani całkowicie abstrakcyjna w swoim
artyzmie. Raczej jego piękno i design leżą gdzieś na spektrum pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
Aby wybrać najbardziej odpowiedni styl projektowania, musisz najpierw rozważyć swoich odbiorców
(co omówię w poprzednich sekcjach), a następnie zdecydować, w jaki sposób chcesz, aby zareagowali
na twoją wizualizację. Jeśli chcesz zachęcić odbiorców do głębszego, bardziej analitycznego zagłębienia
się w wizualizację, zastosuj styl projektowania, który wywoła wyrachowanie i wymagającą reakcję u
widzów. Jeśli jednak chcesz, aby wizualizacja danych podsycała pasję odbiorców, zamiast tego zastosuj
atrakcyjny emocjonalnie styl projektowania.
Wykorzystanie projektu do wywołania obliczającej, dokładnej odpowiedzi
Jeśli projektujesz wizualizację danych dla typów korporacyjnych, inżynierów, naukowców lub
decydentów organizacyjnych, postaraj się, aby projekt był prosty i elegancki, korzystając z prezentacji
danych lub wizualizacji narracji. Aby wzbudzić w odbiorcach logiczne, kalkulacyjne wrażenie,
uwzględnij wiele wykresów słupkowych, wykresów punktowych i liniowych. Wybór kolorów powinien
być raczej tradycyjny i konserwatywny. Wygląd i styl powinny nazywać się „szykiem korporacji”.
Wizualizacje w tym stylu mają na celu szybkie i jasne przedstawienie tego, co dzieje się w danych bezpośrednio, zwięźle i na temat. Najlepsze wizualizacje danych w tym stylu zapewniają elegancki
wygląd i styl.
Używanie projektowania do wywoływania silnej reakcji emocjonalnej
Jeśli projektujesz wizualizację danych, aby wpływać na ludzi lub ich przekonywać, zastosuj artyzm
projektowy, który wywoła emocjonalną reakcję u docelowych odbiorców. Te wizualizacje zwykle
należą do kategorii grafiki danych, ale niezwykle kreatywne opowiadanie historii danych może również
zainspirować tego rodzaju silną reakcję emocjonalną. Emocjonalnie prowokujące wizualizacje danych
często wspierają stanowisko jednej strony w kwestii społecznej, politycznej lub środowiskowej. Te
wizualizacje danych obejmują płynne, artystyczne elementy projektowe, które przepływają jak
meander, jak pokazano na rysunku. Dodatkowo bogate, dramatyczne wybory kolorystyczne mogą
wpływać na emocje widza. Ten styl wizualizacji danych pozostawia dużo miejsca na artystyczną
kreatywność i eksperymenty.

Ważne jest, aby elementy artystyczne były trafne i wiedzieć, kiedy mogą zniweczyć wrażenie, które
chcesz zrobić. Jest to szczególnie ważne, gdy projektujesz pod kątem typów analitycznych.
Wiedząc, kiedy dodać kontekst
Dodanie kontekstu pomaga ludziom zrozumieć wartość i względne znaczenie informacji, które
przekazuje wizualizacja danych. Dodanie kontekstu do obliczania, wymaganie stylów wizualizacji
danych pomaga stworzyć poczucie względnej perspektywy. W sztuce opartej wyłącznie na danych
należy pominąć kontekst, ponieważ w przypadku grafiki danych próbujesz skupić się tylko na jednym
punkcie i nie chcesz dodawać informacji, które odciągałyby uwagę od tego punktu.
Wykorzystywanie danych do tworzenia kontekstu
W prezentacji danych należy uwzględnić odpowiednie dane kontekstowe dla kluczowych wskaźników
wyświetlanych w wizualizacji danych. Przykładem może być sytuacja, w której tworzysz wizualizację
danych, która opisuje współczynniki konwersji dla sprzedaży e-commerce. Kluczowym wskaźnikiem
byłby odsetek użytkowników, którzy dokonali konwersji na klientów, dokonując zakupu. Dane
kontekstowe, które są istotne dla tego wskaźnika, mogą obejmować współczynniki porzuceń koszyka,

średnią liczbę sesji, jakie użytkownik ma przed dokonaniem zakupu, średnią liczbę stron odwiedzonych
przed dokonaniem zakupu lub jakie strony są odwiedzane, zanim klient zdecyduje się na konwersję.
Tego rodzaju informacje kontekstowe pomogą widzom zrozumieć, dlaczego i jak stoją za konwersjami
sprzedaży. Dodawanie danych kontekstowych ma tendencję do decentralizacji koncentracji
wizualizacji danych, dlatego należy dodawać te dane tylko w wizualizacjach przeznaczonych dla
odbiorców analitycznych. To oni są w lepszej sytuacji, aby przyswoić dodatkowe informacje i
wykorzystać je do wyciągnięcia własnych wniosków - w przypadku innych typów odbiorców kontekst
będzie tylko rozpraszaniem.
Tworzenie kontekstu z adnotacjami
Czasami można lepiej stworzyć kontekst, dołączając adnotacje zawierające nagłówek i krótki opis
kontekstu wyświetlanych danych. (Patrz rysunek 9-3.) Ta metoda tworzenia kontekstu jest najbardziej
odpowiednia do opowiadania historii lub prezentacji danych. Dobra adnotacja jest pomocna zarówno
dla odbiorców analitycznych, jak i nieanalitycznych.
Wykorzystanie elementów graficznych do stworzenia kontekstu
Innym niesamowitym sposobem tworzenia kontekstu w wizualizacji danych jest uwzględnienie
elementów graficznych, które przekazują względne znaczenie danych. Takie elementy graficzne
obejmują średnie ruchome linie trendu, alerty o pojedynczej wartości, docelowe linie trendu lub
predykcyjne punkty odniesienia.
Wiedząc, kiedy zyskać przekonanie
Przekonujący projekt musi potwierdzić lub odrzucić pewien punkt. Nie pozostawia miejsca na
interpretację publiczności. Przekonujące wizualizacje danych generalnie wywołują silną reakcję
emocjonalną. Projektowanie perswazyjne jest odpowiednie zarówno dla sztuki danych, jak i narracji
danych, ale ponieważ nie pozostawia wiele miejsca na interpretację odbiorców, ten typ projektu nie
jest dobry do wykorzystania w prezentacji danych. Skorzystaj z przekonującego projektu podczas
tworzenia wizualizacji danych w imieniu organizacji społecznych, politycznych lub celowych.
Wybór najbardziej odpowiedniego typu grafiki danych
Twój wybór typu grafiki danych może spowodować lub przerwać wizualizację danych. Ponieważ
prawdopodobnie musisz przedstawić wiele różnych aspektów danych, możesz mieszać i dopasowywać
różne klasy i typy graficzne. Nawet w tej samej klasie niektóre typy grafiki działają lepiej niż inne;
Dlatego utwórz reprezentacje testowe, aby zobaczyć, który typ grafiki przekazuje najbardziej wyraźny
i najbardziej oczywisty komunikat. Ta książka przedstawia tylko najczęściej używane typy graficzne
spośród setek. Naprawdę nie chcesz zbytnio zbaczać z utartej ścieżki. Im dalej oddalasz się od znanej
grafiki, tym trudniej jest ludziom zrozumieć informacje, które próbujesz przekazać. Wybierz typ grafiki,
który w najbardziej dramatyczny sposób przedstawia trendy danych, które chcesz ujawnić. Możesz
wyświetlić ten sam trend danych na wiele sposobów, ale niektóre metody dostarczają wizualny
komunikat skuteczniej niż inne. Chodzi o to, aby dostarczyć odbiorcom jasny, kompleksowy przekaz
wizualny, aby ludzie mogli używać wizualizacji, aby pomóc im zrozumieć prezentowane dane. Do
najbardziej przydatnych typów grafiki związanej z danymi należą standardowa grafika wykresów,
grafika porównawcza, wykresy statystyczne, struktury topologiczne oraz wykresy i mapy przestrzenne.
W następnych kilku sekcjach przyjrzymy się kolejno każdemu typowi.
Poznawanie standardowej grafiki wykresów

Podczas tworzenia wizualizacji danych dla odbiorców składających się z osób nieanalitycznych, trzymaj
się standardowych grafik wykresów. Im bardziej obca i złożona jest Twoja grafika, tym trudniej jest ją
zrozumieć osobom nieanalitycznym. I nie wszystkie standardowe wykresy są nudne - w rzeczywistości
masz do wyboru całkiem sporo, jak wyjaśnia poniższa lista:
✓ Wykresy warstwowe: Wykresy warstwowe to zabawny, ale prosty sposób na wizualne
porównywanie i kontrastowanie wartości atrybutów. Możesz ich użyć aby efektywnie opowieieć swoją
wizualną historię podczas opowiadania historii i prezentacji danych.
✓ Wykresy słupkowe: Wykresy słupkowe to bardzo prosty sposób na wizualne porównywanie i
kontrastowanie wartości parametrów w tej samej kategorii. Wykresy słupkowe najlepiej nadają się do
opowiadania historii i prezentacji danych.
✓ Wykresy liniowe: Wykresy liniowe najczęściej pokazują zmiany w danych szeregów czasowych, ale
mogą również przedstawiać relacje między dwoma lub nawet trzema parametrami. Wykresy liniowe
są tak wszechstronne, że można ich używać we wszystkich typach projektów wizualizacji danych.
✓ Wykresy kołowe: Grafiki wykresów kołowych należą do najczęściej używanych. Zapewniają prosty
sposób porównywania wartości parametrów w tej samej kategorii. Jednak ich prostota może być
mieczem obosiecznym; osoby głęboko analityczne mają tendencję do wyśmiewania ich właśnie
dlatego, że wydają się tak proste, więc możesz rozważyć pominięcie ich w wizualizacjach
prezentujących dane.
Odkrywanie grafiki porównawczej
Grafika porównawcza to grafika przedstawiająca względną wartość wielu parametrów w ramach
wspólnej kategorii lub powiązanie parametrów w wielu wspólnych kategoriach. Podstawowa różnica
między grafiką porównawczą a grafiką standardową polega na tym, że grafika porównawcza umożliwia
jednoczesne porównywanie więcej niż jednego parametru i kategorii. Z drugiej strony, standardowa
grafika umożliwia przeglądanie i porównywanie tylko różnic między jednym parametrem dowolnej
kategorii. Grafiki porównawcze są przeznaczone dla odbiorców, którzy są przynajmniej trochę
analityczni, więc możesz z łatwością używać tych grafik w narracji lub prezentacji danych. Wizualnie
grafika porównawcza jest bardziej złożona niż standardowa grafika. Poniższa lista przedstawia kilka
różnych typów popularnych grafik porównawczych:
✓ Wykresy bąbelkowe: Wykresy bąbelkowe wykorzystują rozmiar i kolor bąbelka, aby
zademonstrować związek między trzema parametrami tej samej kategorii.
✓ Diagramy wypełnione kołami: Diagramy upakowane kołowe wykorzystują zarówno rozmiar koła,
jak i grupowanie, aby wizualizować relacje między kategoriami, parametrami i względnymi wartościami
parametrów.
✓ Wykresy Gantta: Wykres Gantta to wykres słupkowy, który wykorzystuje poziome paski do
wizualizacji wymagań dotyczących planowania na potrzeby zarządzania projektami. Ten typ wykresu
jest przydatny podczas opracowywania planu realizacji projektu. Jest to również pomocne podczas
pracy nad określeniem kolejności, w jakiej zadania muszą zostać zakończone, aby dotrzymać terminów
realizacji. Wykresy Gantta doskonale nadają się do zarządzania projektami i planowania.
✓ Wykresy skumulowane: Wykresy skumulowane służą do porównania wielu atrybutów parametrów
z tej samej kategorii. Aby mieć pewność, że nie będzie trudno dokonać wizualnego porównania, nie
uwzględniaj zbyt wielu parametrów.

✓ Mapy drzew: Mapy drzewa zagregowane parametry podobnych kategorii, a następnie użyj obszaru,
aby pokazać względny rozmiar każdej kategorii w porównaniu z całością
✓ Chmury słów: Chmury słów używają rozmiaru i koloru, aby pokazać względną różnicę w
częstotliwości występowania słów w tekście. Kolory są zwykle używane do wskazywania klasyfikacji
słów według rodzaju użycia.
Eksploracja wykresów statystycznych
Wykresy statystyczne, które pokazują wyniki analiz statystycznych, są zwykle przydatne tylko dla
głęboko analitycznych odbiorców (więc nie są przydatne do tworzenia sztuki danych). Dostępne opcje
wykresów statystycznych są następujące:
✓ Histogramy: Diagramy przedstawiające częstotliwość i rozkład zmiennej jako prostokąty na wykresie,
histogramy mogą pomóc w szybkim zrozumieniu rozkładu i częstotliwości danych w zestawie danych.
Poczuj się komfortowo z histogramami; wiele z nich zobaczysz w trakcie analiz statystycznych.
✓ Wykresy punktowe: wspaniały sposób na szybkie odkrywanie znaczących trendów i wartości
odstających w zbiorze danych, wykresy punktowe przedstawiają punkty danych zgodnie z ich
wartościami x i y w celu wizualnego ujawnienia wszelkich istotnych wzorców. Jeśli korzystasz z narracji
lub prezentacji danych, zacznij od wygenerowania szybkiego wykresu punktowego, aby uzyskać
podstawowe dane dotyczące obszarów w zbiorze danych, które prawdopodobnie mogą Cię
zainteresować - obszarów, które mogą potencjalnie odkryć istotne relacje lub dostarczają
przekonujących historii.
✓ Macierze wykresów punktowych: dobrym wyborem, gdy chcesz zbadać relacje między kilkoma
zmiennymi, macierze wykresów punktowych umieszczają swoje wykresy punktowe w wizualnej serii,
która pokazuje koorelacje między wieloma zmiennymi, jak pokazano na rysunku 9-17. Odkrywanie i
weryfikowanie relacji między zmiennymi może pomóc w identyfikacji skupień między zmiennymi i
zidentyfikowaniu nieparzystych wartości odstających w zbiorze danych.
Odkrywanie struktur topologii
Topologia to praktyka wykorzystywania struktur geometrycznych do opisu i modelowania relacji i
powiązań między jednostkami i zmiennymi w zbiorze danych. Musisz zrozumieć podstawowe struktury
topologii, aby móc precyzyjnie ustrukturyzować swój obraz, aby dopasować go do podstawowej
struktury pojęć, które reprezentujesz. Poniższa lista przedstawia szereg struktur topologicznych, które
są popularne w nauce o danych:
✓ Liniowe struktury topologiczne: liniowe struktury topologiczne, reprezentujące czystą relację jeden
do jednego, są często używane w wizualizacjach danych, które przedstawiają wzorce przepływu
szeregów czasowych. Każdy proces, który może wystąpić tylko poprzez sekwencyjną serię zależnych
zdarzeń, jest liniowy i można go skutecznie przedstawić za pomocą tej podstawowej struktury
topologicznej.
✓ Modele wykresów: tego rodzaju modele leżą u podstaw sieci komunikacji grupowej i wzorców
przepływu ruchu. Możesz użyć topologii wykresu do reprezentowania relacji wiele-do-wielu, takich jak
te, które stanowią podstawę platform mediów społecznościowych. Relacja wiele do wielu to struktura
relacji, w której każda zmienna lub encja ma więcej niż jedno łącze do innych zmiennych lub jednostek
w tym samym zbiorze danych.

✓ Topologia sieci drzewiastej: Topologia ta reprezentuje klasyfikację hierarchiczną, w której sieć jest
rozproszona w kolejności odgórnej - węzły działają jako odbiorniki, a dystrybutorzy połączeń, a linie
reprezentują połączenia między węzłami. Węzły końcowe działają tylko jako odbiorcy, a nie jako
dystrybutorzy. Klasyfikacja hierarchiczna leży u podstaw metodologii klastrowania i uczenia
maszynowego w nauce o danych. Struktury sieci drzew mogą reprezentować relacje jeden do wielu,
takie jak te, które leżą u podstaw drzewa genealogicznego lub struktury taksonomicznej.
Eksploracja działek i map przestrzennych
Wykresy i mapy przestrzenne to dwa różne sposoby wizualizacji danych przestrzennych. Mapa to
zwykły rysunek, który przedstawia położenie, kształt i rozmiar obiektów na powierzchni Ziemi. Działki
przestrzenne są wizualnie bardziej złożone niż mapy. Przedstawiają one wartości i rozkład położenia
atrybutów elementu przestrzennego. Poniżej wymieniono kilka typów wykresów przestrzennych i
map, które są powszechnie używane w wizualizacji danych:
✓ Mapy Cloropleth: Pomimo wymyślnej nazwy mapa Cloropleth jest naprawdę po prostu danymi
przestrzennymi wykreślonymi według wielokątów granic obszaru, a nie według pokrycia punktowego,
liniowego lub rastrowego.
✓ Mapy punktów: Złożone z danych przestrzennych wykreślonych zgodnie z określonymi lokalizacjami
punktów, mapy punktów przedstawiają dane w postaci graficznej punktów, a nie w formatach
powierzchni wieloboków, linii lub rastrów.
✓ Rastrowe mapy powierzchni: Te mapy przestrzenne mogą być dowolnymi mapami obrazu
satelitarnego lub pokrycia powierzchni z wartościami, które zostały interpolowane z leżących poniżej
punktów danych przestrzennych.
W wizualizacji danych występują pewne typowe pułapki, o których należy pamiętać. Mówiąc
najprościej, wizualizacje danych mogą wprowadzać w błąd, jeśli nie są poprawnie skonstruowane.
Typowe problemy obejmują wykresy kołowe, które nie sumują się do 100%, wykresy słupkowe ze skalą
rozpoczynającą się w dziwnym miejscu lub wielokolumnowe wykresy słupkowe z niewspółmiernymi
osiami pionowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem wizualizacji danych, czy
konsumentem, powinieneś zwracać uwagę na tego rodzaju problemy.
Wybór grafiki danych
Wykonaj te trzy kroki, aby przetestować i określić, czy wybrana grafika związana z danymi może
skutecznie przekazać znaczenie danych:
1. Odpowiedz na pytania. Zadaj sobie pytania, na które powinna odpowiedzieć wizualizacja danych, a
następnie spójrz na swoją wizualizację i określ, czy odpowiedzi na te pytania rzucają się w oczy.
2. Weź pod uwagę użytkowników i media. Zastanów się, kto będzie korzystał z wizualizacji danych i na
jakim nośniku. Czy grafika związana z danymi ma sens w tym kontekście?
3. Zrób ostatni krok wstecz. Przyjrzyj się wizualizacji danych, aby upewnić się, że jej przesłanie jest
wyraźnie przekazywane za pośrednictwem samej grafiki danych. W poniższych sekcjach omówiono
bardziej szczegółowo każdy krok. Określanie pytań
Zanim zastanowisz się, jakiej grafiki użyć, najpierw rozważ pytania, na które chcesz odpowiedzieć
swoim odbiorcom. W kontekście marketingowym odbiorcy mogą chcieć wiedzieć, dlaczego ich ogólne
współczynniki konwersji są niskie. A jeśli projektujesz dla menedżerów biznesowych, mogą chcieć
wiedzieć, dlaczego czas obsługi jest wolniejszy w niektórych obszarach obsługi klienta niż w innych.

Wiele rodzajów grafiki może spełniać ten sam cel, ale cokolwiek wybierzesz, cofnij się i sprawdź, czy
Twój wybór jasno odpowiada na dokładne i zamierzone pytania.
Uwzględnienie użytkowników i mediów
Zastanów się, gdzie będzie używana wizualizacja danych. Czy konsumuje go publiczność naukowców,
czy też wykorzystasz go do content marketingu, aby wygenerować ruch internetowy? Czy chcesz go
użyć, aby udowodnić punkt w sali konferencyjnej? A może chcesz wesprzeć artykuł w nadchodzącej
gazecie? Wybierz typy grafiki, które są odpowiednie dla zamierzonych konsumentów i dla medium, za
pośrednictwem którego będą konsumować wizualizację.
Robię ostatni krok w tył
Na koniec, aby upewnić się, że wybrałeś najlepszą formę graficzną, cofnij się o wizualizację danych i
oceń, czy użyte grafiki mają sens. Jeśli widzowie muszą się wytężyć, aby dokonać wizualnego
porównania trendów danych, prawdopodobnie musisz użyć innego typu grafiki. Jeśli widzowie muszą
czytać liczby lub adnotacje, aby zrozumieć, co się dzieje, to nie wystarczy. Przetestuj inne formy
graficzne, aby przekonać się, czy możesz skuteczniej przekazać przekaz wizualny. Zamknij oczy i zadaj
sobie pytania, na które chcesz odpowiedzieć poprzez wizualizację danych. Teraz otwórz je i spójrz na
swoją wizualizację. Czy odpowiedzi rzucają się w ciebie? Jeśli nie, spróbuj innego typu grafiki.

Korzystanie z D3.js do wizualizacji danych
Prawda jest taka, że możesz wymyślić idealną wizualizację danych, której potrzebujesz, aby spełnić
dokładne potrzeby grupy docelowej zgromadzonej w tej sali konferencyjnej na końcu korytarza, ale to,
co działa w fizycznym pokoju konferencyjnym, może nie działać w tym wirtualnym sala konferencyjna
w sieci WWW. W tej częścipokażę, w jaki sposób można wykorzystać technologię D3.js do tworzenia
niestandardowych wizualizacji opartych na sieci WWW - typu wizualizacji, których potrzebujesz, jeśli
prezentujesz swoją pracę online. Siła programowania w D3.js polega na tym, że umożliwia tworzenie
absolutnie oszałamiających, dynamicznych wizualizacji danych, z którymi Twoi odbiorcy mogą
wchodzić w interakcje i eksplorować, bezpośrednio z poziomu przeglądarki, bez żadnych dodatków.
D3.js nie jest jedyną dostępną opcją tworzenia dynamicznych wizualizacji danych w sieci, jest po prostu
doskonałą opcją. Inne opcje obejmują bibliotekę jQuery Javascript , bibliotekę JpGraph PHP,
HighCharts i iCharts .
Przedstawiamy bibliotekę D3.js.
D3.js to biblioteka JavaScript typu open source, która szturmem zdobyła świat wizualizacji danych od
jej pierwszego wydania w 2011 roku. Została stworzona (i jest utrzymywana) przez Mike'a Bostocka słynnego guru wizualizacji danych i redaktora graficznego New York Times. Możesz użyć tej biblioteki
do tworzenia wysokiej jakości dokumentów opartych na danych (D3) w ułamku czasu i przy ułamku
wysiłku wymaganego do kodowania w zwykłym (znanym również jako waniliowym) języku JavaScript.
W istocie D3.js jest zbiorem klas i funkcji, które przy niewielkim zakodowaniu można wykorzystać do
wykonywania znacznie dłuższych ciągów kodu JavaScript niższego poziomu. D3.js wywołuje tylko
specjalną klasę poleceń w bibliotece JavaScript - tych, które są zwykle używane w wizualizacji danych.
Te polecenia służą do wykonywania takich czynności, jak rysowanie osi, wykreślanie elementów i
ponowne obliczanie pozycji podczas zmiany rozmiaru wykresów. Jeśli Twoim celem jest tworzenie
dynamicznych wizualizacji danych opartych na sieci WWW - wizualizacji, które zmieniają się w
odpowiedzi na interakcje użytkownika - D3.js to idealna biblioteka JavaScript do użycia. Jeśli chcesz,
aby użytkownicy mogli wchodzić w interakcje z wizualizacją danych i wybierać dane do wyświetlenia,
musisz utworzyć dynamiczną wizualizację. Dzięki dynamicznym wizualizacjom danych Twoi
użytkownicy mogą
✓ Wchodzić w interakce z wizualizacją, aby wybrać dane do wyświetlenia.
✓ Zobaczyć dodatkowe dane po najechaniu kursorem lub kliknięciu części wizualizacji.
✓ Przejdź do głębszych poziomów powiązanych danych, aby uzyskać bardziej szczegółowe widoki na
te części danych, które są najbardziej interesujące.
✓ Wyświetl animowane wizualizacje pokazujące zmiany w czasie.
✓ Wybierz spośród wielu różnych przejść między widokami.
Biblioteka D3.js jest nadal rozwijana. Dzięki Mike'owi Bostockowi i niezliczonym innym użytkownikom,
którzy wnoszą nowe typy wizualizacji, możliwości biblioteki rozszerzają się każdego dnia. Filozofia
projektowania D3.js jest raczej otwarta. Nie ogranicza Cię do korzystania z predefiniowanych
wizualizacji danych, które usuwają pliki cookie. Ta biblioteka może raczej pomieścić indywidualną
kreatywność i wyobraźnię każdego unikalnego użytkownika.
Wiedza, kiedy używać D3.js (a kiedy nie)

Głównym celem D3.js w świecie wizualizacji danych jest tworzenie kreatywnych, interaktywnych
wizualizacji opartych na sieci WWW za pomocą niewielkiej ilości kodu. Ponieważ D3.js jest tak potężny
i otwarty, jest również bardziej złożony niż niektóre inne biblioteki JavaScript, aplikacje internetowe
czy pakiety oprogramowania. D3.js ma taką samą podstawową składnię jak JavaScript, więc aby
kodować w D3.js. potrzebujesz podstawowej praktycznej znajomości JavaScript. Poza odrobiną
JavaScript, zanim zaczniesz, musisz znać całe słownictwo i styl programowania. W tym rozdziale
omówiono podstawy rozpoczynania pracy z D3.js, ale jeśli chcesz uzyskać bardziej rozbudowane
szkolenie, możesz to zrobić, korzystając z samouczków, które Mike Bostock opracował i udostępnił w
swoim repozytorium GitHub pod adresem https://github.com / mbostock / d3 / wiki / Tutorials.
Z pomocą kilku zasobów edukacyjnych D3.js, możesz nauczyć się jednocześnie JavaScript i D3.js. Jednak
wiele samouczków online zakłada poziom doświadczenia w programowaniu, którego możesz nie mieć.
Ponieważ opanowanie nawet podstawowych pojęć związanych z D3.js wymaga sporo nauki, korzystaj
z tej biblioteki tylko wtedy, gdy chcesz tworzyć unikalne, interaktywne, skalowalne wizualizacje
internetowe. W przeciwnym razie po prostu trzymaj się statycznych wizualizacji danych. W takim
przypadku prostsze, mniej otwarte struktury dostępne do tworzenia statycznych wizualizacji danych
są łatwiejsze i mogą zapewnić wszystko, czego możesz potrzebować. Jeśli jednak zdecydujesz się na
D3.js, możesz znaleźć tysiące przykładów online typu open source, z których możesz się uczyć i tworzyć.
Oprócz samouczków Mike'a Bostocka, innym dobrym miejscem do rozpoczęcia są samouczki Dashing
D3.js na stronie www.dashingd3js.com/table-of-contents. Dzięki tym samouczkom dowiesz się, jak
tworzyć wizualizacje z danymi.
Stamtąd możesz przejść do bardziej zaawansowanych rzeczy, takich jak tworzenie możliwych do
wywiercenia diagramów rozbłysków słonecznych, po tworzenie regulowanych grafów sieci
ukierunkowanych na siłę. Możesz nawet użyć D3.js do stworzenia kalendarza mapy cieplnej, aby
wizualizować trendy szeregów czasowych w danych. Opcje i alternatywy rozszerzają się niemal
codziennie.
Pierwsze kroki w D3.js
Chcę przedstawić podstawowe koncepcje, które należy opanować, aby tworzyć dynamiczne
wizualizacje danych w sieci WWW za pomocą D3.js. W kolejnych sekcjach omówię podstawy
JavaScript, HTML, CSS i PHP, ponieważ dotyczą one tworzenia wizualizacji za pomocą D3.js. Powiem ci
również, jak możesz zmaksymalizować część pracy po stronie klienta wykonywaną przez język
JavaScript. (Praca po stronie klienta to część pracy wykonywana na komputerze, a nie na serwerze
sieciowym). Jeśli zatrzymywanie się w tym miejscu nie zadowala Cię, możesz dowiedzieć się więcej o
modelu obiektu Document Object (DOM) JavaScript i jego interakcji z HyperText Markup Language
(HTML) do tworzenia dynamicznych zmian w kodzie HTML strony internetowej. W sekcji
„Wprowadzanie JavaScript i SVG” w dalszej części omówię, w jaki sposób można użyć D3.js do
wydajnego wyświetlania i zmiany skalowalnej grafiki wektorowej (SVG) - formatu obrazu opartego na
XML, który jest przydatny do wyświetlania obrazów do interaktywnych projektów wizualizacji i aplikacji
animacyjnych - w wizualizacji danych. Możesz dowiedzieć się, jak wprowadzać szerokie zmiany stylów
na stronie internetowej, używając kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w sekcji „Wprowadzanie
kaskadowych arkuszy stylów (CSS)” w dalszej części tego rozdziału. I na koniec, sekcja „Wprowadzanie
serwerów WWW i PHP” wyjaśnia, jak zminimalizować ilość pracy po stronie klienta, która jest
wymagana przy wdrażaniu programów PHP na serwerze WWW.
Wprowadzenie kodu HTML i DOM
HyperText Markup Language (HTML) jest kręgosłupem strony internetowej. Dostarcza statyczną
zawartość, którą widzisz na wielu stronach internetowych, zwłaszcza starszych. HTML można

rozpoznać po zwykłym tekście i ograniczonej interaktywności. Jedynymi interaktywnymi funkcjami
dostępnymi w zwykłych witrynach HTML są prawdopodobnie hiperłącza, które prowadzą do innych
nudnych statycznych stron w całej witrynie. Możesz użyć HTML do wyświetlenia zwykłego tekstu z serią
tagów, które podają instrukcje do przeglądarki klienta. Poniższy kod HTML jest dość prosty, ale
przynajmniej daje wyobrażenie o tym, o co chodzi:
<html>
<head>
<title> To jest prosta strona HTML </title>
</head>
<body>
<p> To jest akapit. </p>
</body>
</html>
Na wypadek, gdybyś nie wiedział, HTML opiera się na tagach początkowych i końcowych. Powyższy
przykład ma kilka fajnych przykładów, takich jak <p> </p> i <body> </body> JavaScript używa HTML
Document Object Model (DOM). Poprzez HTML DOM JavaScript może wchodzić w interakcje z tagami
HTML i ich zawartością. DOM traktuje tagi jako warstwy hierarchiczne, podobnie jak obiekty w języku
programowania obiektowego (np. JavaScript). Na przykład znacznik <body> w poprzednim kodzie
HTML jest elementem podrzędnym znacznika <html> najwyższego poziomu; ma jednego rodzeństwa
<head> i jednego dziecka <p>. W DOM ten znacznik <p> jest w pełni zdefiniowany przez swoją ścieżkę,
gdy przechodzisz z góry modelu (na przykład html> body> p). DOM umożliwia kontrolowanie wyboru
obiektów na podstawie właściwości atrybutów obiektu.
W D3.js celem HTML jest zapewnienie podstawowego szkieletu statycznych tagów i treści stron
internetowych, z którymi można wchodzić w interakcje za pośrednictwem kodu DOM JavaScript w celu
tworzenia dynamicznych, zmiennych stron HTML. D3.js jest zbudowany na podstawie samego szkieletu
HTML. Chociaż HTML jest statyczny, staje się dynamiczny w D3.js, jeśli interakcja programisty lub
użytkownika powoduje, że z góry określone skrypty wprowadzają w locie zmiany w podstawowym
kodzie HTML. Oznacza to, że HTML który jest wyświetlany jest często dynamiczny i różni się od tego,
który został pierwotnie wysłany do przeglądarki.
Wprowadzanie JavaScript i SVG
Korzystanie z języka JavaScript zapewnia prosty sposób wykonywania pracy po stronie klienta (na
komputerze użytkownika). Najwolniejsza część interakcji między użytkownikiem a witryną polega na
wysyłaniu danych z serwera do komputera klienta przez Internet. Interakcja ta może zostać znacznie
przyspieszona, jeśli zamiast wysyłać wszystkie informacje potrzebne do wyświetlenia w przeglądarce,
wyślesz znacznie krótszy, prostszy łańcuch instrukcji, których przeglądarka klienta może użyć do
ponownego utworzenia tych informacji, a następnie utworzenia strony internetowej przy użyciu
własnej szybkości przetwarzania komputera klienckiego. Tak wygląda praca po stronie klienta. Jeśli
Twoim celem jest utrzymanie przyzwoitego poziomu bezpieczeństwa, bez konieczności używania
wtyczek lub specjalnych uprawnień do uruchamiania kodu w przeglądarce, JavaScript oferuje
wspaniałe rozwiązanie. Co więcej, JavaScript jest bardzo szybki! Ponieważ jest to język programowania

przeznaczony dla przeglądarek, JavaScript nie jest obciążony zaawansowanymi funkcjami, które
sprawiają, że inne języki są bardziej uniwersalne, ale mniej szybkie.
Uwaga dotycząca przeglądarki Microsoft Internet Explorer: Różne wersje przeglądarki Internet
Explorer są zgodne z różnymi wersjami JavaScript. Jest to złożony problem, który czasami może
spowodować, że nawet doświadczony programista JavaScript wyrwie sobie włosy. Zgodnie z ogólną
zasadą JavaScript nie działa w wersjach IE starszych niż IE8. W JavaScript renderowanie grafiki jest
oparte na Scalable Vector Graphics (SVG) - formacie obrazu wektorowego, który dostarcza obrazy do
interaktywnych wizualizacji i animacji internetowych. W D3.js SVG działa jako format pliku, który
przechowuje grafikę wektorową do wykorzystania w dwuwymiarowych, interaktywnych
wizualizacjach danych opartych na sieci WWW. Grafika wektorowa wymaga dużo mniejszego pasma
niż obrazy, ponieważ grafika wektorowa zawiera tylko instrukcje, jak je narysować, w przeciwieństwie
do ostatecznych rastrowych renderów obrazów piksel po pikselu. Jeśli Twoim celem jest szybkie
wdrożenie grafiki internetowej, która zapewnia również bezstratne możliwości skalowania, SVG jest
idealnym rozwiązaniem. Format SVG jest optymalny do wykorzystania podczas tworzenia elementów
graficznych, takich jak paski, linie i znaczniki. Możesz użyć D3.js do wybierania, dodawania,
modyfikowania lub usuwania elementów SVG na stronie, w taki sam sposób jak w przypadku
elementów HTML. Ponieważ D3.js jest najbardziej przydatny do pracy z elementami graficznymi
opartymi na sieci WWW, większość skryptów D3.js będzie współpracować z elementami SVG.
Wprowadzanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
Celem korzystania z kaskadowych arkuszy stylów (CSS) jest zdefiniowanie wyglądu powtarzających się
elementów wizualnych, takich jak czcionki, szerokości linii i kolory. Możesz użyć CSS, aby określić
wizualne cechy elementów strony jednocześnie, a następnie efektywnie zastosować te cechy do całego
dokumentu HTML (lub, jeśli chcesz, tylko do części dokumentu zdefiniowanych w DOM). Jeśli chcesz
dokonać rozległych, natychmiastowych zmian w wyglądzie i działaniu elementów swojej strony
internetowej, użyj CSS. Na przykład podstawowy kod CSS dla prostej strony internetowej może
obejmować:
<style type="text/css">
p{
font-family: arial, verdana, sans-serif;
font-size: 12 pt;
color: black;
}
.highlighted {
color: red;
}
</style>
Poprzedni przykład wyrenderowałby tekst w tym przykładzie HTML:
<p>This text is black and <span class="highlighted">this text is red.</span></p>

Poprzedni kod CSS i HTML generuje tekst w tagu <p>, który ma domyślną wartość czarną, podczas gdy
obiekt wewnętrzny jest oznaczony jako wyróżniona klasa i generuje tekst w kolorze czerwonym. D3.js
wykorzystuje CSS do rysowania i stylizowania elementów tekstowych i narysowanych elementów,
dzięki czemu można definiować i zmieniać ogólny wygląd wizualizacji w jeden kompaktowy, łatwy do
odczytania blok kodu.
Wprowadzenie serwerów WWW i PHP
Chociaż jednym z głównych celów korzystania z JavaScript i D3.js jest maksymalizacja części pracy
wykonywanej na komputerze klienta, część pracy po prostu lepiej wykonywać na serwerze WWW.
(Jeśli nie znasz tego terminu, serwer WWW może być traktowany jako komputer na serwerze, który
wysyła informacje przez Internet do użytkowników, gdy odwiedzają oni witrynę internetową.) W
programowaniu internetowym słowa klient i użytkownik mogą być używane zamiennie. Oba słowa
odnoszą się do użytkownika końcowego lub komputera użytkownika końcowego. Jako przykład
działania serwerów WWW pomyśl o witrynie sprzedaży, w której dostępne są miliony produktów.
Kiedy idziesz do wyszukiwania typu produktu, oczywiście witryna nie wysyła całego katalogu produktu
do komputera i spodziewaj się, że komputer wykona pracę polegającą na przeanalizowaniu informacji
o produkcie. Zamiast tego serwer sieciowy witryny przetwarza zdefiniowane przez Ciebie parametry
wyszukiwania, a następnie wysyła tylko te informacje, które są istotne, aby odpowiedzieć na określone
pytania dotyczące wyszukiwania. W programowaniu internetowym zwykle masz bazę danych SQL
skonfigurowaną jako główne źródło informacji, a także program PHP, który definiuje kod HTML, który
ma być wysłany do komputera klienta. Programy PHP służą do wysyłania zapytań do bazy danych SQL
i określania, jakie informacje mają zostać przesłane do klienta. PHP to język skryptowy, który działa na
serwerze i na bieżąco tworzy kod HTML w odpowiedzi na interakcje użytkownika. W czasach sprzed
D3.js trzeba było poświęcać dużo więcej czasu i przepustowości na tworzenie internetowych,
interaktywnych wizualizacji danych. Ze względu na skuteczność kombinacji PHP / D3.js, teraz wszystko
jest prostsze. W odpowiedzi na żądanie użytkownika PHP wybiera informacje z serwera i wysyła je na
komputer klienta w postaci HTML z osadzonym kodem CSS, JavaScript i D3.js. W tym momencie D3.js
może przejąć i rozszerzyć HTML. W razie potrzeby D3.js może nawet tworzyć rozszerzenia HTML w
locie w odpowiedzi na dodatkowe interakcje użytkownika. Ten proces wykorzystuje tylko ułamek
przepustowości i czasu, które byłyby wymagane w przypadku konfiguracji tylko PHP lub JavaScript.
Zrozumienie bardziej zaawansowanych koncepcji i praktyk w D3.js
W tej sekcji można zobaczyć, w jaki sposób bardziej zaawansowane funkcje D3.js mogą pomóc w
efektywniejszym korzystaniu z biblioteki do tworzenia dynamicznych wizualizacji danych. W następnej
sekcji wyjaśnię, jak używać tak zwanej składni łańcuchowej - składni, która łączy funkcje i metody w
jedną linię kodu - aby zminimalizować wymagania dotyczące kodowania. Możesz również dowiedzieć
się, jak używać funkcji skali i osi do automatycznego definiowania lub zmiany proporcji i elementów
wyników graficznych w sekcji „Zapoznanie się ze skalami i osiami” w dalszej części tego rozdziału. W
sekcji „Poznawanie przejść i interakcji” w dalszej części tego zobaczysz, jak korzystać z przejść i
interakcji, aby zmaksymalizować eksplorację odbiorców, analizę i uczenie się na podstawie wizualizacji
danych produktu końcowego.
Plik HTML zawierający elementy CSS, JavaScript i D3.js
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<title>D3.js example</title>
<script type='text/javascript'
src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script>
<style type='text/css'>
rect:hover {
fill: brown;
}
</style>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
window.onload=function(){
var column_data = [{
position: 0,
quantity: 5
}, {
position: 1,
quantity: 20
}, {
position: 2,
quantity: 15
}, {
position: 3,
quantity: 25
}, {
position: 4,
quantity: 10
}];
var total_width = 400;
var total_height = 200;
var scale_y = d3.scale.linear()

.domain([0, d3.max(column_data, function (d) {
return d.quantity;
})])
.range([0, total_height]);
var scale_x = d3.scale.ordinal()
.domain(d3.range(column_data.length))
.rangeRoundBands([0, total_width], 0.05);
var position = function (d) {
return d.position;
};
var svg_container = d3.select("body")
.append("svg")
.attr("width", total_width)
.attr("height", total_height);
svg_container.selectAll("rect")
.data(column_data, position)
.enter()
.append("rect")
.attr("x", function (d, i) {
return scale_x(i);
})
.attr("y", function (d) {
return total_height - scale_y(d.quantity);
})
.attr("width", scale_x.rangeBand())
.attr("height", function (d) {
return scale_y(d.quantity);
})
.attr("fill", "teal");
var sort = function () {
bars_to_sort = function (a, b) {

return b.quantity - a.quantity;
};
svg_container.selectAll("rect")
.sort(bars_to_sort)
.transition()
.delay(0)
.duration(300)
.attr("x", function (d, n) {
return scale_x(n);
});
};
d3.select("#sort").on("click", sort);
d3.select("#unsort").on("click", unsort);
function unsort() {
svg_container.selectAll("rect")
.sort(function (a, b) {
return a.position - b.position;
})
.transition()
.delay(0)
.duration(1200)
.attr("x", function (d, i) {
return scale_x(i);
});
};
}//]]>
</script>
</head>
<body>
<button id="sort" onclick="sortBars()">Sort</button>
<button id="unsort" onclick="unsort()">Unsort</button>

<p>
</body>
</html>
W celu wykorzystania w przyszłości powyższy kod tworzy interaktywny wykres słupkowy pokazany na
rysunku.

Poznanie składni łańcuchowej
Jak wspomniano w sekcji „Wprowadzanie kodu HTML i DOM” , możesz użyć D3.js, aby pobrać szkielet
HTML i przekształcić go w złożoną wizualizację, modyfikując elementy strony. Biblioteka D3.js używa
bardzo wydajnej składni operatora zwanej składnią łańcuchową. Celem składni łańcuchowej jest
połączenie kilku metod, umożliwiając w ten sposób wykonywanie wielu czynności przy użyciu tylko
jednej linii kodu. Zamiast składni par nazwa-wartość (jak w CSS), D3.js łączy w łańcuchy wiele wyrażeń,
z których każde tworzy nowy obiekt i wybór dla następnego. Podstawową koncepcją D3.js są opcje
Append, Enter i Exit. Te metody służą do wybierania, dodawania lub usuwania tagów HTML, które są
powiązane lub przypisane do danych. Wybór Dołącz odnosi się do istniejących elementów danych,
które są sparowane z istniejącymi znacznikami HTML. Jeśli elementów danych jest więcej niż
znaczników, wybór Enter dodaje etykiety sparowane z nadwyżkowymi elementami danych. Jeśli jest
więcej znaczników niż elementów danych, możesz użyć opcji Zakończ, aby usunąć te znaczniki. Patrząc
ponownie na sekcję z listingu, zwróć uwagę na blok kodu, który rysuje słupki wykresu:
svg_container.selectAll("rect")
.data(column_data, position)
.enter()
.append("rect")
.attr("x", function (d, i) {
return scale_x(i);
Ten skrypt D3.js definiuje obiekt svg_container. Pierwszy element, selectAll („rect”), definiuje kontener
jako wszystkie elementy „rect” w dokumencie. Do tego kontenera skrypt przechodzi następnie przez
dane w column_data i position i wiąże każdy element danych z jednym z prostokątów w kontenerze.
Aby obsłużyć elementy danych, które nie mają (jeszcze) prostego w kontenerze, wyrażenie enter
tworzy nowe elementy zastępcze, które można przekształcić w rzeczywiste elementy dokumentu za
pomocą dalszych wyrażeń. I faktycznie to właśnie robi następne wyrażenie - append („rect”) - tworząc
nowy element prostokątny dla każdego nowego elementu danych. Główną ideą jest to, że zbiory

danych można wiązać z elementami dokumentu i wykorzystywać do tworzenia, niszczenia i
modyfikowania ich na wiele bardzo elastycznych sposobów.
Poznanie skal
W D3.js funkcja scale wykreśla domeny wejściowe do zakresów wyjściowych, dzięki czemu grafika
wizualizacji danych wyjściowych jest rysowana w odpowiednich proporcjach do skali. Patrząc na
następną sekcję listingu, zwróć uwagę, jak zmienne ilościowe są definiowane za pomocą D3.js:
var scale_y = d3.scale.linear()
.domain([0, d3.max(column_data, function (d) {
return d.quantity;
})])
.range([0, total_height]);
var scale_x = d3.scale.ordinal()
.domain(d3.range(column_data.length))
.rangeRoundBands([0, total_width], 0.05);
Jedną z głównych cech D3.js jest możliwość wykonywania trudnych i żmudnych obliczeń pod maską.
Kluczową częścią tej pracy jest skalowanie wykresów. Jeśli chcesz automatycznie odwzorować zakres
danych na rzeczywiste wymiary w pikselach na wykresie, możesz użyć funkcji skali do zmiany jednego
lub obu parametrów bez konieczności wykonywania jakichkolwiek ręcznych przeliczeń. We fragmencie
pokazanym powyżej widać, że całkowita wysokość wykresu została określona jako zakres. Oznacza to,
że nie musisz już obliczać marży, pozycji ani tego, jak Twoje wartości są mapowane na stałe pozycje.
Poniższa sekcja z listingu 10-1 pokazuje, że największą wartością ilościową w całym zakresie wysokości
jest 25.
var column_data = [{
position: 0,
quantity: 5
}, {
position: 1,
quantity: 20
}, {
position: 2,
quantity: 15
}, {
position: 3,
quantity: 25
}, {

position: 4,
quantity: 10
}];
var total_width = 400;
var total_height = 200;
Dzięki automatycznemu mapowaniu zakresu danych (0–25) do faktycznej wysokości piksela wykresu,
możesz zmienić jeden lub oba parametry bez konieczności wykonywania jakichkolwiek ręcznych
przeliczeń. Chociaż można użyć D3.js do automatycznej obsługi umieszczania etykiet osi i znaczników,
biblioteka może również obsługiwać wszystkie obliczenia związane z zakresami dat. Ta funkcja pozwala
skoncentrować się na ogólny wygląd i styl wizualizacji, zamiast majstrować przy jej mechanikce.
Poznanie przejść i interakcji
Prawdziwe piękno D3.js polega na tym, jak można go używać do łatwego włączania elementów
dynamicznych do wizualizacji danych w Internecie. Jeśli chcesz zachęcić użytkowników do
prawdziwego eksplorowania i analizowania danych w Twojej dynamicznej wizualizacji, stwórz funkcje,
które oferują dużą interaktywność. Włączenie przejść do dynamicznej wizualizacji może również
pomóc w przyciągnięciu uwagi odbiorców. Przejścia w D3.js budują estetyczny wygląd wizualizacji
danych poprzez włączenie elementów ruchu do projektu. Jako doskonały przykład interaktywności
D3.js, spójrz na poniższy kod
<style type='text/css'>
rect:hover {
fill: brown;
}
</style>
Tutaj pojedynczy fragment kodu CSS zmienia kolor pasków, gdy użytkownik najedzie na nie kursorem.
Patrząc na inny fragment zaczerpnięty z listingu 10-1 (pokazany poniżej), możesz zobaczyć kod, który
definiuje funkcję sortowania, a następnie tworzy przyciski do przełączania słupków między stanami
posortowanymi i nieposortowanymi. Gdybyś spróbował uzyskać ten sam efekt przy użyciu
waniliowego JavaScript, byłoby to bardziej żmudne i czasochłonne.
var sort = function () {
bars_to_sort = function (a, b) {
return b.quantity - a.quantity;
};
svg_container.selectAll("rect")
.sort(bars_to_sort)
.transition()
.delay(0)

.duration(300)
.attr("x", function (d, n) {
return scale_x(n);
});
};
d3.select("#sort").on("click", sort);
d3.select("#unsort").on("click", unsort);
function unsort() {
svg_container.selectAll("rect")
.sort(function (a, b) {
return a.position - b.position;
})
.transition()
.delay(0)
.duration(1200)
.attr("x", function (d, i) {
return scale_x(i);
});
};
}//]]>
</script>
</head>
<body>
<button id="sort" onclick="sortBars()">Sort</button>
<button id="unsort" onclick="unsort()">Unsort</button>
<p>
</body>
</html>
Wiki D3.js zawiera galerię wizualizacji, które dadzą ci wyobrażenie o ogromnym potencjale tej
biblioteki (https://github.com/mbostock/d3/wiki / Galeria). W Internecie ludzie szukają nowych
sposobów korzystania z biblioteki lub dodawania do niej nowych sposobów na poprawę użyteczności
w wyspecjalizowanych aplikacjach. Jako nowoczesny projektant interaktywnej wizualizacji danych

możesz wykorzystać umiejętności D3.js do stworzenia prawie wszystkiego, co tylko możesz sobie
wyobrazić.

Aplikacje internetowe do projektowania wizualizacji
W ostatnich latach w sieci WWW odnotowano imponujący wzrost liczby łatwych w użyciu narzędzi
online do wizualizacji danych i projektowania infografik. Dzięki temu nie musisz już kupować, pobierać,
instalować i utrzymywać zastrzeżonych pakietów oprogramowania, które pomogą Ci wykonywać tego
typu prace. Zamiast tego możesz wybierać spośród pozornie nieograniczonej liczby dostępnych
rozwiązań internetowych typu open source, które pomogą Ci osiągnąć praktycznie każdy cel
wizualizacji, do którego dążysz. Przybliżę Ci najlepsze dostępne opcje, które pomogą Ci osiągnąć
konkretne cele. Nie martw się, jeśli nie jesteś przesadnie techniczny. W przypadku wielu z tych aplikacji
internetowych wystarczy przesłać dane (często za pomocą prostej operacji kopiowania i wklejania),
sformatować je, a następnie szybko eksperymentować z różnymi ofertami typu wykresów. Zwykle
najtrudniejszą częścią tej pracy jest znalezienie odpowiedzi na następujące (całkiem przyjemne)
pytania:
✓ Czy moje dane wyglądają lepiej na wykresie słupkowym lub liniowym?
✓ Czy moje dane wyglądają lepiej na mapie lub na wykresie bąbelkowym?
✓ Czy powinienem wybrać coś bardziej kreatywnego, na przykład chmurę tekstu lub mapę cieplną?
Przygotuj się więc na wprowadzenie w niektóre z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych
narzędzi do wizualizacji w internecie. Dla każdej usługi podaję opis platformy, kilka przykładów typów
wykresów oferowanych przez aplikację oraz kilka linków, których możesz użyć do samodzielnego
wyszukiwania i przeglądania wizualizacji. W przypadku przykładowych danych wykorzystałem zbiór
danych z badania American Census Survey US Census Bureau's (www.census.gov/acs/www/), który
pokazuje liczbę osób w każdym stanie, które w ciągu roku 2011 zmieniły adresy, ale pozostały w tym
samym hrabstwie. (Co ciekawe, te pobliskie ruchy są trzy razy częściej w Nevadzie niż w New Jersey).
Korzystanie z platform do wspólnej wizualizacji danych
Platformy do wspólnej wizualizacji danych to platformy internetowe, za pomocą których można
projektować wizualizacje danych, a następnie udostępniać te wizualizacje innym użytkownikom
platformy w celu uzyskania ich opinii na temat projektu lub przekazywanych informacji. Platformy do
wspólnej wizualizacji danych zostały opisane jako YouTube do wizualizacji danych, ale w rzeczywistości
platformy te są znacznie bardziej interaktywne niż YouTube. Platformy do wspólnej wizualizacji danych
są jak wersja YouTube, która umożliwia natychmiastowe kopiowanie i edytowanie każdego wideo za
pomocą własnego oprogramowania, a następnie ponowne publikowanie wideo za pośrednictwem
własnych kanałów społecznościowych. Platformy współpracy są bardzo wydajne i efektywne do pracy
w zespołach. Zamiast przesyłać wersje e-mailem tam i z powrotem lub (nie daj Boże) uczyć się
dedykowanego systemu kontroli wersji, takiego jak GitHub, Ty i Twoi koledzy z zespołu możecie
korzystać z funkcji udostępniania platformy, aby pracować nad wizualizacjami jako zespół. Nawet jeśli
nie potrzebujesz lub nie chcesz współpracować ze współpracownikami, platformy współpracy nadal
mają wiele do zaoferowania w postaci przydatnych narzędzi do analizy danych i wizualizacji. Narzędzia
te są często tak potężne, jak (czasami nawet potężniejsze niż) porównywalne pakiety desktopowe pamiętaj tylko, że często wymagają one od użytkowników publicznego udostępniania ich danych i
wyników, aby inni mogli przeglądać, modyfikować lub wykorzystywać te wyniki do swoich konkretnych
potrzeb . Wiele witryn oferuje plany freemium, które pozwalają zachować prywatność pracy, jeśli
kupisz płatne konto.
Praca z IBM Watson Analytics. Marka „IBM” jest synonimem najnowocześniejszej pomysłowości,
jakości i stabilności. IBM Watson Analytics nie jest wyjątkiem od tej reguły. Watson Analytics to

pierwsze pełnowymiarowe rozwiązanie do nauki i analizy danych, które zostało udostępnione jako
oferta w 100% oparta na chmurze. Aplikacja jest dostępna w wersji freemium lub na zasadzie płatnej
subskrypcji, aby dopasować się do wszystkich poziomów potrzeb i wymagań. Chociaż Watson Analytics
jest pełnowymiarowym akceleratorem nauki danych, oferuje również solidną funkcjonalność
współpracy, dzięki której użytkownicy mogą udostępniać, wchodzić w interakcje, angażować się i
przekazywać opinie na temat generowanych analiz danych. Celem IBM przy tworzeniu Watson
Analytics było zdemokratyzowanie potęgi nauki o danych poprzez zaoferowanie platformy, na której
użytkownicy o każdym poziomie umiejętności i pochodzeniu mogą uzyskiwać dostęp, udoskonalać,
odkrywać, wizualizować, raportować i współpracować w oparciu o spostrzeżenia oparte na danych.
Bez względu na to, czy jesteś zaawansowanym analitykiem danych, który szuka funkcji automatyzacji,
aby ułatwić codzienną pracę, czy też jesteś analitykiem danych na poziomie podstawowym, który szuka
sposobu na generowanie szczegółowych informacji o danych bez uczenia się samodzielnego
kodowania , Watson Analytics ma coś dla każdego. Wymagany poziom umiejętności polega po prostu
na tym, że użytkownicy wiedzą, jak korzystać z podstawowej aplikacji, takiej jak Microsoft Excel, do
zaawansowanej analizy danych - na przykład za pomocą tabel przestawnych i niestandardowych
skryptów VBA.
Jeśli szukasz opartej na chmurze, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych platformy do
współpracy, której możesz użyć do zautomatyzowania analizy danych, wizualizacji i zadań
raportowania, to Watson Analytics jest rozwiązaniem dla Ciebie. Aby rozpocząć, musisz najpierw
przejść do strony docelowej Watson Analytics i zarejestrować konto (pod adresem
www.ibm.com/analytics/watson-analytics/). W przypadku typów wykresów Watson Analytics oferuje
wszystko, od prostych wykresów słupkowych i liniowych, wykresów punktowych i kołowych po mapy
geograficzno-przestrzenne, mapy cieplne, drzewa decyzyjne i wykresy bąbelkowe. Aplikacja oferuje
nawet unikalne, opatentowane narzędzie do wizualizacji i analizy „w dziesiątkę”, którego można użyć
do dostosowania analizy i odkrycia przewidywanej siły uzyskanych informacji.
Wizualizacja i współpraca z Plotly
Platforma współpracy Plotly ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy danych zarówno
profesjonalistów, jak i amatorów. To potężne narzędzie nie kończy się na wizualizacji danych; idzie o
krok dalej, udostępniając narzędzia potrzebne do nadawania sensu danym poprzez zaawansowaną
analizę statystyczną. Plotly oferuje nawet bezproblemową integrację z dedykowanymi środowiskami
programistycznymi, takimi jak Python, MATLAB i R. Jeśli potrzebujesz szybkiego i łatwego sposobu
tworzenia interesujących i atrakcyjnych wizualizacji danych, Plotly oferuje świetne rozwiązanie.
Chociaż Plotly koncentruje się na tradycyjnych typach wykresów danych, w Plotly można znacznie
łatwiej przedstawiać zmienne według rozmiaru lub koloru niż w większości innych aplikacji
internetowych. Jeśli pracujesz w jednym z obszarów STEM, Plotly może być szczególnie dobrze
dopasowany do Twoich potrzeb. Oprócz standardowych wykresów bąbelkowych, liniowych,
słupkowych i warstwowych Plotly oferuje również histogramy, dwuwymiarowe histogramy, mapy
cieplne, wykresy rozrzutu, wykresy pudełkowe, trójwymiarowe wykresy rozrzutu, trójwymiarowe
wykresy powierzchniowe i działki. Jeśli chodzi o funkcje współpracy, Plotly zapewnia funkcje
udostępniania w mediach społecznościowych, komentowania użytkowników, modyfikacji i
udostępniania wizualizacji, udostępnianie danych i używanie kodów osadzania, aby móc osadzać i
wyświetlać swoją wizualizację bezpośrednio na swojej stronie internetowej, jeśli chcesz. Dla wszystkich
techników jest to bardzo fajna funkcja współpracy Plotly ,funkcja udostępniania kodu. Każda
wizualizacja hostowana na Plotly oferuje opcję przeglądania i kopiowania kodu źródłowego wizualizacji
danych. Aby korzystać z Plotly, musisz najpierw założyć konto. Aby to zrobić, zacznij klikając przycisk
Zarejestruj się w prawym górnym rogu strony głównej Plotly (pod adresem https://plot.ly/). Na

szczęście platforma Plotly ma dużą bazę użytkowników i jest aktywnie rozwijana, a nowe funkcje są
stale dodawane. Jeśli utkniesz, możesz znaleźć wiele odpowiedzi, albo w obszernej dokumentacji
online (na https://plot.ly/learn), albo w rogu Plotly na popularnej stronie internetowej z pytaniami
technicznymi Stack Overflow (http: // stackoverflow .com / questions / tagged / plotly).
Rysunki 11-3 i 11-4 przedstawiają dwie wizualizacje utworzone za pomocą Plotly - prosty wykres
słupkowy przedstawiający ruchome dane w hrabstwie oraz wykres punktowy tych danych w
porównaniu z obszarem w milach kwadratowych każdego stanu. Możesz także monitorować źródło
nowych wizualizacji w miarę ich publikowania w Graphing News Feed firmy Plotly (pod adresem
https://plot.ly/feed).

Wizualizacja danych przestrzennych za pomocą narzędzi geograficznych online
Wraz z pojawieniem się internetowych systemów informacji geograficznej (w skrócie GIS), takich jak
Google Maps, Open Street Map i Bing Maps, wizualizacja danych geograficznych nie jest już
zarezerwowana wyłącznie dla kartografów i guru GIS. Internetowe aplikacje do tworzenia map
umożliwiły entuzjastom danych z szerokiego zakresu środowisk szybkie i łatwe analizowanie i

mapowanie danych przestrzennych. Celem wszystkich internetowych aplikacji geograficznych jest
wizualna prezentacja danych geograficznych - ilościowych i jakościowych związanych z określonymi
lokalizacjami. Ten obszar nauki o danych mocno przecina się z kartografią i statystyką przestrzenną.
Możesz dowiedzieć się więcej o GIS w rozdziale 13, a o statystykach przestrzennych w rozdziale 8.
Początkujący często są zdezorientowani co do jednego ważnego aspektu wizualizacji danych
geograficznych - dane geograficzne są zawsze przedstawiane jako punkt, linia lub obszar wielokąta na
mapie . Jeśli chcesz zdefiniować obszar w określonych granicach, tak jak w przypadku granicy hrabstwa,
granicy kraju, dystryktu handlowego lub obszaru politycznego, chcesz użyć wielokąta - ponieważ
wielokąty obejmują linie granic, a także cały obszar, który leży w tych liniach granicznych, są najlepszym
sposobem reprezentowania obszarów na mapie. W internetowej wizualizacji danych geograficznych
prawdopodobnie będziesz reprezentować obszary za pomocą wypełnienia jakościowego lub mapy
chloropletowej. Wypełnienie kategorialne to sposób wizualnego przedstawienia jakościowych
atrybutów zbioru danych przestrzennych. Więc na przykład, gdy patrzysz na mapę przedstawiającą
wynik wyborów, stany z większością głosów Demokratów mają kolor niebieski, a stany z większością
głosów Republikanów mają kolor czerwony. Atrybut kategoryczny to „Partia polityczna”, a kolor
wypełnienia zależy od tego, czy wartość tego atrybutu kategorialnego to „Republikanin” czy
„Demokrata”. Z drugiej strony, kartogramy są reprezentacjami map, w których obszary przestrzenne
są wypełnione określonym odcieniem lub intensywnością koloru, aby przedstawić porównawczy
rozkład ilości danych w przestrzeni. Jeśli chcesz przedstawić swoje dane jako pojedyncze znaczniki
wykreślone według szerokości i długości geograficznej, wykreśl dane punktów. Czerwona, odwrócona
kropla w Mapach Google jest doskonałym przykładem danych punktowych w internetowej aplikacji
mapowej. Możesz również przedstawić dane przestrzenne za pomocą elementów liniowych. Obiekt
liniowy składa się z węzła początkowego, końcowego oraz linii łączącej między nimi. Linie są
powszechnie używane do reprezentowania ulic, autostrad i rzek. Na koniec możesz również tworzyć
mapy ciepła z danych punktów. Aby zilustrować tę koncepcję, wyobraź sobie, że chcesz pokazać
gęstość kawiarni w Seattle. Zamiast wyświetlać tysiące (i tysiące) znaczników na mapie, znacznie
skuteczniejsze byłoby zagregowanie danych w pasma kolorów, które odpowiadają gęstości kawiarni
na jednostkę powierzchni. Tak więc w tym przykładzie, jeśli masz 30 kawiarni na obszarze 1 mili
kwadratowej, oznaczasz ten obszar na mapie gorącym czerwonym kolorem, ale jeśli masz tylko trzy
kawiarnie na 1 mili kwadratowej, pokrywasz ten obszar mapy w chłodnym niebieskim kolorze. Typ
wyświetlania obszaru i znacznika może zmieniać się wraz z poziomem powiększenia, w zależności od
używanej aplikacji internetowej i sposobu renderowania znaczników. Na przykład na widoku całej
Ziemi Nowy Jork może pojawić się jako znacznik, ale jeśli powiększysz stan Nowy Jork, miasto zostanie
przedstawione jako obszar. Internetowe wizualizacje danych geograficznych w dużym stopniu zależą
od geokodowania - automatycznego kojarzenia punktów danych z punktami geograficznymi na
podstawie informacji o lokalizacji, które podajesz. Jeśli masz kolumnę z nazwami stanów lub nawet
adresami ulic, aplikacje internetowe zazwyczaj mogą automatycznie mapować te dane. Internetowe
aplikacje geograficzne mogą czasami być dość wybredne ze względu na standardy danych. Aby funkcje
geokodowania działały efektywnie, może być konieczne ponowne sformatowanie niektórych danych,
aby lepiej spełniały te standardy. Na przykład aplikacja internetowa, która rozpoznaje Dystrykt
Kolumbii, może nie rozpoznawać Waszyngtonu. Należy odpowiednio sformatować dane. Ponieważ
każda aplikacja ma własne wymagania, należy je sprawdzać osobno.
Tworzenie ładnych map za pomocą OpenHeatMap
OpenHeatMap to przyjazna dla użytkownika usługa, która umożliwia przesyłanie i geokodowanie
danych przestrzennych. OpenHeatMap może automatycznie geokodować identyfikatory przestrzenne,
wymagając jedynie minimalnego nadzoru użytkownika. Nie jest tak wszechstronny jak Google Fusion
Tables czy CartoDB, ale jest tak łatwy w użyciu, że wiele osób uważa go za swoją ulubioną internetową

aplikację do tworzenia map. Unikalną cechą OpenHeatMap jest to, że nie oferuje kont użytkowników.
Każdy i każdy może anonimowo przesyłać dane i korzystać z usługi. Aby dowiedzieć się więcej, po
prostu przejdź i sprawdź stronę główną OpenHeatMap (pod adresem www.openheatmap.com/). Jeśli
Twoim celem jest szybkie utworzenie kartogramu lub mapy ciepła opartej na znacznikach,
OpenHeatMap jest najłatwiejszym rozwiązaniem w Internecie. "Jak łatwo?" ty pytasz? Rysunek
przedstawia kartogram przenoszącego się w hrabstwie zbioru danych utworzonego w OpenHeatMap,
który udało mi się zebrać w ciągu kilku sekund. Nieźle, prawda?

Tworzenie map i analiza danych przestrzennych za pomocą CartoDB
Jeśli nie jesteś profesjonalnym programistą lub kartografem, CartoDB to najpotężniejsze dostępne
rozwiązanie do tworzenia map online. Osoby z branży usług informacyjnych, inżynierii
oprogramowania, mediów i rozrywki oraz rozwoju miast często używają CartoDB do cyfrowej
komunikacji wizualnej. Korzystając z CartoDB, możesz stworzyć mapę cieplną, po prostu przesyłając
lub łącząc się z listą współrzędnych przestrzennych. Podobnie, jeśli chcesz utworzyć choropleth map,
aby pokazać wartości atrybutów ilościowych, po prostu prześlij lub link do zestawu współrzędnych
przestrzennych zawierający dane atrybutów. CartoDB pozwala na nakładanie znaczników i kształtów
na różnego rodzaju interesujące mapy podstawowe. Możesz go używać do tworzenia wszystkiego, od
prostych map konturowych regionów geograficznych po stylowe, postarzane mapy w stylu czasopism.
Możesz go nawet używać do generowania map ulic na podstawie zdjęć satelitarnych. Funkcja
geokodowania CartoDB jest tak dobrze zaimplementowana, że możesz przejść do lokalizacji za pomocą
indywidualnych adresów, kodów pocztowych, a nawet adresów IP. Aby zacząć korzystać z CartoDB,
musisz najpierw skonfigurować konto użytkownika. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony głównej
CartoDB (pod adresem http://cartodb.com/). Bardziej zaawansowanym użytkownikom CartoDB
oferuje następujące opcje:
✓ Link do baz danych SQL.
✓ Dostosuj kaskadowe arkusze stylów (CSS).

✓ Uwzględnij inne typy wykresów w postaci nałożonych wykresów, kontury i trójwymiarowe wykresy
powierzchni.
Rysunek poniższy przedstawia wersję CartoDB przykładowej mapy choropleth dla ruchomego zbioru
danych w hrabstwie, a rysunek kolejny przedstawia mapę bąbelkową tego samego zbioru danych.
CartoDB jest interaktywne: umożliwia klikanie funkcji, aby zobaczyć informacje o atrybutach oraz
włączać i wyłączać warstwy mapy w tym samym interfejsie mapy. Warstwy mapy to przestrzenne
zbiory danych, które reprezentują różne obiekty na mapie. W obszarach wspólnych warstwy często
nakładają się na siebie w tym samym obszarze przestrzennym. Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję,
pomyśl jeszcze raz o mapie przedstawiającej wynik wyborów. Na mapie tego typu istnieje warstwa
„Stany” i warstwa „Partia polityczna”. Warstwa stanów pokazuje nazwę i przestrzenną granicę stanu.
Warstwa partii politycznych jest geograficznie nałożona na warstwę stanów i informuje o tym, jak
większość wyborców głosowała w wyborach w poszczególnych stanach. Chociaż warstwy nakładają się
na siebie fizycznie, zarówno warstwa stanów, jak i warstwa partii politycznych są oparte na
oddzielnych, indywidualnych zbiorach danych. Tak działają warstwy w aplikacjach mapujących

Wizualizacja za pomocą oprogramowania Open Source: internetowe platformy wizualizacji danych

Jedynym celem niewspółpracującej, otwartej, internetowej platformy do wizualizacji danych jest
pomoc w szybkim i łatwym tworzeniu wizualizacji danych bez konieczności inwestowania mnóstwa
czasu i pieniędzy, ucząc się kodowania od podstaw. Usługi te eliminują potrzebę stosowania
wyspecjalizowanych lub rozbudowanych pakietów oprogramowania i pozwalają po prostu przesłać
dane w celu uzyskania potrzebnych wyników. Większość z tych platform ma na celu pomóc w
tworzeniu wizualizacji, które można następnie wykorzystać poza siedzibą firmy. Niektóre usługi nie
zapewniają nawet żadnej pojemności, więc musisz przechowywać swoje dane i wizualizacje na dysku
twardym, w chmurze lub na innym zdalnym urządzeniu do przechowywania danych.
Tworzenie ładnych grafik związanych z danymi za pomocą Google Fusion Tables
Google Fusion Tables to rozszerzenie Dysku Google - usługi do przechowywania i edycji dokumentów
biurowych w chmurze. Google Fusion Tables może tworzyć komunikację wizualną w wielu branżach,
od pozyskiwania informacji po inżynierię lądową i środowiskową, zrównoważony rozwój i
nieruchomości. Może to wykorzystać nawet zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponieważ Fusion Tables
wyczerpuje tylko dane przechowywane w Arkuszach Google - aplikacji do obsługi arkuszy
kalkulacyjnych Dysku Google - musisz mieć konto Google na Dysku Google (na
www.google.com/drive/) i Google Fusion Tables (na www.tables.googlelabs .com /) aktywowano. Aby
łatwo tworzyć wizualizacje danych za pomocą Fusion Tables, po prostu połącz swoje Arkusze Google z
aplikacją Google Fusion Tables, a następnie pozwól tej aplikacji wykonać całą pracę. Za pomocą Google
Fusion Tables możesz tworzyć wykresy kołowe, słupkowe, liniowe, punktowe, osie czasu i mapy
geograficzne. Masz również możliwość automatycznego dodawania tagów geograficznych do kolumn
nazwami miejsc, które wiążą Twoje dane z pojedynczymi punktami geograficznymi. Dane pobrane z
Google Fusion Tables można nawet odwzorować jako punkty na mapie Google. Możesz także użyć
Google Fusion Tables do wykreślania danych wielokątów w Mapach Google, ale to zadanie jest nieco
trudniejsze, ponieważ Mapy Google nie współdziałają dobrze z mapowaniem wielokątów. Pomimo
wszystkich korzyści, jakie oferuje, Fusion Tables ma jedną poważną wadę - ma stromą krzywą uczenia
się. Jeśli jednak naprawdę zależy Ci na używaniu aplikacji, Google oferuje bezpłatne laboratorium kodu
online (pod adresem https://sites.google .com / site / geoapiscodelabs / home / Getting-started-withthefusion-table-api) z którego możesz tworzyć tabele Fusion Tables we własnym tempie. Jeśli staniesz
się bardziej zaawansowanym użytkownikiem Fusion Tables, możesz zwiększyć możliwości Fusion
Tables dzięki potężnemu API - interfejsowi programisty aplikacji, który informuje aplikacje, jak powinny
ze sobą współdziałać.
Używanie iCharts do wizualizacji danych w Internecie
iCharts oferuje internetową platformę analizy wizualnej, która umożliwia każdemu tworzenie,
osadzanie i udostępnianie interaktywnych wykresów. Produkt zapewnia oparte na chmurze, w pełni
interaktywne analizy, które można połączyć z danymi na żywo za pomocą różnych łączników, w tym
interfejsu API iCharts, Arkuszy Google, Google Big Query, NetSuite i tak dalej. Analizy wizualne iCharts
są w pełni osadzalne i mają wbudowane funkcje optymalizacji SEO i udostępniania w mediach
społecznościowych. Możesz używać iCharts do wizualizowania danych za pomocą różnych
wbudowanych typów wykresów, w tym wykresów słupkowych, kolumnowych, kołowych, liniowych,
dowolnych i tak dalej. Oprócz bezpłatnej oferty skierowanej do osób fizycznych (takich jak blogerzy),
rozszerzenie dla firma oferuje obecnie płatne plany skupione na następujących scenariuszach:
✓ Marketing treści wizualnych: firmy medialne i wydawcy mogą tworzyć, publikować i udostępniać
interaktywne wizualizacje, które pozwalają im oferować odbiorcom bogatsze wrażenia i poszerzać
zasięg marki.

✓ Wbudowana analityka wizualna: firmy dowolnej wielkości mogą osadzać iCharts w swoich
systemach korporacyjnych, aby szybko wizualizować swoje dane w czasie rzeczywistym, bez żadnego
wsparcia IT lub ekstrakcji / agregacji danych.
Jeśli chcesz zacząć korzystać z iCharts, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest utworzenie konta (na
www.icharts.net).
Korzystanie z RAW do wizualizacji danych w Internecie
RAW to wyjątkowa i niezwykła aplikacja internetowa, za pomocą której możesz tworzyć artystyczne i
kreatywne wizualizacje na podstawie swojego zbioru danych. Układ RAW zapewnia bardzo prosty
interfejs typu „przeciągnij i upuść”, którego możesz użyć do tworzenia unikalnych i interesujących
stylów wizualizacji danych za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą. Jeśli chcesz uzyskać efektowny i
fajny wygląd wizualizacji danych, ale nie masz czasu ani pieniędzy, aby nauczyć się kodować tego typu
rzeczy dla siebie, to RAW jest doskonałą alternatywą do wizualizacji danych. Jak powiedziałem, RAW
jest funky. Nie oferuje nawet standardowych wizualizacji wykresów słupkowych. Zawiera jednak
skupione diagramy sił, teselacje Woronoja, drzewa Reingolda-Tilforda i inne mniej znane typy
wykresów.
Aby użyć formatu RAW, najpierw przejdź do strony głównej RAW (pod adresem
http://raw.densitydesign.org/), a następnie przejdź do zakładki „UŻYJ JUŻ TERAZ!” przycisk. Nie musisz
nawet tworzyć konta, aby korzystać z aplikacji, po prostu skopiuj i wklej nieprzetworzone dane do
aplikacji, a następnie wybierz optymalne typy wykresów dla tych danych. RAW ułatwia wybór między
typami wykresów, podając dokładną liczbę atrybutów ilościowych, atrybutów kategorialnych i etykiet
wymaganych do wygenerowania każdego wykresu. Ta usługa nie została zaprojektowana dla
nowicjuszy, ale jej prosty, nieskomplikowany interfejs sprawia, że jest to przyjemna i przyjazna dla
użytkownika aplikacja do korzystania z danych i tworzenia unikalnych typów wykresów. Nawet jeśli nie
znasz wypukłego kadłuba z sześciokątnego pojemnika, możesz bawić się ustawieniami, przeciągać
kolumny z miejsca na miejsce i zobaczyć, jak te zmiany wpływają na ogólną wizualizację. Przy
wystarczającej praktyce możesz nawet skończyć z użyciem niektórych strategii wizualizacji, których
uczysz się z RAW w innych kontekstach. Dzięki projektowaniu wizualizacji można się dobrze bawić, ale
zawsze należy upewnić się, że efekt wizualny jest łatwy do zrozumienia dla przeciętnego widza.
Rysunek przedstawia diagram pakowania kołowego dla ruchomego zbioru danych w hrabstwie, który
utworzyłem w RAW. (Uwaga: to prawie jedyny typ wizualizacji RAW, które działałyby z tak prostym
zbiorem danych!)

Wiedząc, kiedy trzymać się infografiki
Chociaż kontekstualna różnica między infografiką a wizualizacją danych jest często wyraźna, nawet
specjaliści od wizualizacji danych mogą czasami mieć trudności z ich rozróżnieniem. Ogólna zasada jest
taka, że jeśli grafiki związane z danymi są tworzone głównie w sposób zautomatyzowany przy użyciu
aplikacji do tworzenia wykresów danych, to jest to wizualizacja danych. Ale jeśli użyjesz
niestandardowego narzędzia do projektowania graficznego, takiego jak Photoshop lub Illustrator, do
wytworzenia produktu końcowego, będzie to infografika. Ta kategoryzacja staje się jednak nieco
bardziej skomplikowana. Infografika często zawiera jeden lub więcej wykresów, co utrudnia określenie
sposobu, w jaki wizualizacja została utworzona. Komplikując problem, aplikacje do projektowania
infografik online, takie jak Piktochart i Infogr.am, mają podwójną funkcjonalność, która pozwala na
automatyczne tworzenie wykresów danych i dostosowywanie artystycznego projektu graficznego.
Jeszcze szerszą praktyczną zasadą jest to, że jeśli wizualizacja wygląda na pomysłowo zaprojektowaną,
to jest to infografika, ale jeśli wygląda raczej prosto i analitycznie, to wizualizacja danych. Chociaż
infografiki mogą być dynamiczne lub statyczne, podczas projektowania grafiki do druku, slajdu do
programu PowerPoint lub obrazu do dystrybucji w mediach społecznościowych, po prostu trzymaj się
statycznych infografik. Jeśli chcesz opowiedzieć historię za pomocą swoich danych lub stworzyć grafikę
związaną z danymi, użyj infografiki. Możesz łatwo osadzić statyczną grafikę bezpośrednio we wpisie w
mediach społecznościowych. Treści społecznościowe z osadzoną grafiką zwykle przyciągają więcej
uwagi i zaangażowania niż treści społecznościowe, które są publikowane jako tekst. Aplikacje używane
do tworzenia infografik zapewniają o wiele bardziej kreatywne alternatywy niż tradycyjne aplikacje do
wizualizacji danych. W rzeczywistości jest to równie dobry moment, aby zapoznać Cię z kilkoma
lepszymi aplikacjami, które są dostępne do projektowania infografik. Przeczytaj wszystkie szczegóły.
Tworzenie fajnych infografik z Infogr.am
Infogr.am to narzędzie online, którego można używać do tworzenia atrakcyjnych estetycznie infografik
ułożonych pionowo w postaci kart - wizualizacji składającej się z serii kart ułożonych pionowo jedna na
drugiej, z których każda ma własny zestaw grafik związanych z danymi. Ponieważ karty są ułożone

pionowo, jedna na drugiej, infografika końcowa jest często dłuższa niż szeroka. Infogr.am oferuje wiele
modnych schematów kolorów, schematów projektowych i typów wykresów. Dzięki Infogr.am możesz
importować własne obrazy, aby Twoja infografika była bardziej spersonalizowana. Infogr.am zapewnia
również możliwość udostępniania, dzięki czemu możesz szybko i łatwo rozpowszechniać infografikę w
kanałach społecznościowych lub za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail. Możesz użyć Infogr.am
do tworzenia stylowych infografik wyświetlających wykresy słupkowe, kolumnowe, kołowe, liniowe,
warstwowe, punktowe, bąbelkowe, obrazkowe, hierarchiczne, tabele, wyświetlacze postępu, chmury
słów, mapy drzew lub nawet wykresy finansowe. Aby rozpocząć korzystanie z Infogr.am, po prostu
przejdź na stronę główną (pod adresem https://infogr.am/) i zarejestruj konto. Ten plan freemium jest
wystarczająco solidny, aby zapewnić wszystkie podstawowe opcje na potrzeby tworzenia infografik.
Rysunek przedstawia wykres słupkowy (już znanego) powiatu i przenoszenie zbioru danych w
Infogr.am.
Jeśli chcesz zapoznać się z kilkoma świetnymi przykładami Infogr.am, zanim zaczniesz, możesz obejrzeć
kanał na żywo z polecanymi infografikami na stronie Infogr.am

Tworzenie fajnych infografik z Piktochart
Aplikacja internetowa Piktochart zapewnia łatwy w użyciu interfejs, którego ludzie tacy jak Ty i ja mogą
używać do szybkiego tworzenia pięknych infografik. Piktochart oferuje bardzo duży wybór atrakcyjnych
szablonów, ale ostrzegamy, że tylko członkowie posiadający płatne konta mogą uzyskać dostęp do
większości z tych szablonów. Szablony te są świetną opcją, jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze na
projektowaniu, ale musisz tworzyć dokumenty w formacie infografiki. Piktochart oferuje większą
kreatywną elastyczność niż inne porównywalne aplikacje internetowe, co sprawia, że Piktochart jest
przydatny w wielu branżach, od organizacji non-profit , oddolnych mediów i rozrywki. Możesz użyć
Piktochart do tworzenia statycznych lub dynamicznych infografik, a także możesz połączyć swoje
infografiki z Arkuszami Google w celu aktualizacji na żywo. Piktochart oferuje zwykłą gamę typów
wykresów, oprócz niektórych typów bardziej zorientowanych na infografikę, takich jak diagramy
Venna, mierniki i macierze.

Jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji Piktochart do tworzenia infografiki, pamiętaj, że infografika zostanie
udostępniona publicznie. Jeśli jednak zarejestrujesz się na płatne konto, możesz zachować prywatność
swojej pracy. Możesz zarejestrować się w Piktochart za pośrednictwem strony głównej aplikacji pod
adresem http://piktochart.com/. Za pomocą Piktochart możesz tworzyć infografiki, które wyświetlają
wykresy słupkowe, trójkątne, liniowe, warstwowe, punktowe, kołowe, Venna, macierze, piramidy,
mierniki, pączki, próbki i ikony. Rysunek przedstawia wersję Piktochart wykresu słupkowego
przykładowego ruchomego zbioru danych w hrabstwie.

Odkrywanie najlepszych praktyk w projektowaniu kokpitu.
Big data, inżynieria danych i nauka o danych rewolucjonizują biznes. Podczas gdy coraz więcej danych
jest gromadzonych w coraz szybszym tempie, rośnie również zapotrzebowanie na jasne i znaczące
informacje. Decydenci w organizacji potrzebują informacji dostarczanych szybko, w zwięzłej i łatwej do
zrozumienia formie. W tym kontekście kokpity do analizy danych są jedną z bardziej popularnych
metod dostarczania takich informacji. Działając jako (miejmy nadzieję) przyjazny dla użytkownika
interfejs oprogramowania, takie pulpity nawigacyjne mogą stanowić jednostronicowe, łatwe do
zrozumienia podsumowanie informacji, które są niezbędne do podejmowania decyzji organizacyjnych
i zarządczych. Pulpit nawigacyjny może również służyć jako portal, za pośrednictwem którego
użytkownicy mogą przechodzić do szczegółów, aby w razie potrzeby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje. Chociaż dashboardy mogą być wysoce efektywnymi mediami komunikacyjnymi, ich
użyteczność w dużym stopniu zależy od wdrożenia przez projektantów strategicznych i przemyślanych
zasad projektowania. W tym rozdziale przedstawię najlepsze praktyki projektowania kokpitów i
wyjaśnię, dlaczego te praktyki są ważne. Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju projektu, można
znaleźć wiele dobrych i złych przykładów dashboardów. Zły projekt jest zwykle bezpośrednim skutkiem
źle określonego celu. Pulpity nawigacyjne, podobnie jak wszystkie wizualizacje, muszą być
zaprojektowane dla określonej grupy odbiorców, aby spełniały określoną funkcję. Jeśli nie określisz
jasno odbiorców i nie będziesz funkcjonować z wyprzedzeniem, panel prawdopodobnie nie odniesie
sukcesu. Termin tablica rozdzielcza został przejęty z panelu samochodowego. Nie pozwól jednak aby
metaforyczny tytuł „pulpit nawigacyjny” kształtował Twój obraz panelu analitycznego. Pulpity
nawigacyjne, które zawierają ilustracje wskaźników i liczników kilometrów, są dziś uważane za
przestarzałe i niezgrabne. Te elementy projektu zajmują dużo miejsca na ekranie, dostarczają bardzo
mało informacji i tworzą niepotrzebny wizualny bałagan w układzie, który powinien być przejrzysty,
zwięzły i na temat. Zamiast tego użyj czystszych, bardziej kompaktowych elementów.
Koncentrując się na odbiorcach
Pulpity nawigacyjne dotyczą komunikacji, a złotą zasadą w komunikacji jest znajomość odbiorców.
Jeden z najczęstszych błędów w projektowaniu kokpitu pojawia się, gdy projektant próbuje stworzyć
pulpit nawigacyjny dla wszystkich ludzi. Ten projektant nieuchronnie wykorzystuje każdy rodzaj
dekoracji i gewgaw do wizualizacji każdego możliwego interesującego elementu, tworząc w ten sposób
pulpit nawigacyjny, który jest tak zagracony i nieostry, że jest prawie niemożliwy do użycia. Pulpit
nawigacyjny analizy biznesowej dla wyższego kierownictwa powinien mieć zupełnie inny cel niż pulpit
nawigacyjny handlu elektronicznego w małej firmie. Skup mniej uwagi na tym, co Twoi odbiorcy mogą
chcieć wiedzieć, a więcej uwagi na tym, co Twoi odbiorcy powinni wiedzieć. Skoncentruj się na tym, co
jest przydatne dla odbiorców, dzięki przejrzystemu zasobowi. Skonfiguruj swój pulpit nawigacyjny w
taki sposób, aby użytkownicy wracali dokładnie, ponieważ jest to ten, który dostarcza przydatne i
aktualne informacje, do których mogą się zwrócić w celu szybkiego i łatwego wsparcia decyzji. Jeśli
spostrzeżeń nie da się zastosować lub jeśli są zbyt trudne do zrozumienia, docelowi odbiorcy nie
przyjmą panelu jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji. Tak się ogólnie rzecz biorąc.
Jedną z ważnych, ale często pomijanych, najlepszych praktyk w projektowaniu kokpitów jest
planowanie pulpitu tak, jakby każdy użytkownik widział go po raz pierwszy. Aby zapewnić komfort
użytkownikom, Twój pulpit nawigacyjny musi być zrozumiały i intuicyjny. Z tego powodu musisz
zachować prostotę pulpitów nawigacyjnych. Użyj ikon, a także tekstu; oznacz wszystko; w stosownych
przypadkach używać podpowiedzi; i nigdy nie oczekuj, że użytkownik przeczyta plik pomocy przed
rozpoczęciem.
Zaczynając od dużego obrazu

W projektowaniu występują problemy na dużą skalę i mniejsze, bardziej szczegółowe kwestie.
Ograniczenia przestrzeni związane z projektowaniem deski rozdzielczej wymagają silnego skupienia się
na celu oraz starannej integracji i harmonizacji zarówno dużych, jak i szczegółowych elementów, aby
spełnić ten cel. Większość najlepszych wzorców branżowych dotyczących projektowania pulpitów
nawigacyjnych została opracowana na podstawie procedur prób i błędów. Podczas konceptualizacji
projektu pulpitu nawigacyjnego pomaga również zbadanie, co klienci i menedżerowie uznali za
najbardziej przydatne i pomocne w swoich poprzednich panelach. Oto kilka sprawdzonych metod, o
których należy pamiętać podczas projektowania ogólnego, dużego obrazu pulpitu nawigacyjnego (w
następnej sekcji przechodzę do poziomu szczegółowości):
✓ Zachowaj to na jednej stronie. Pulpity nawigacyjne mają być łatwym w użyciu źródłem informacji, a
jednocześnie można przeglądać tylko jedną stronę. Dlatego projektując dashboard, znajdź sposób na
dopasowanie wszystkiego na tej jednej stronie. Nie daj się też wciągnąć w pułapkę myślenia, że musisz
zmieścić mnóstwo rzeczy na tej stronie - pomiń wszystko oprócz najważniejszych informacji.
✓ Pozwól mu oddychać. Biała przestrzeń - pusta biała przestrzeń na ekranie, na której nie ma tekstu
ani obrazów - jest bardzo ważna w projektowaniu. Jeśli upakujesz wszystko dokładnie, oko ma problem
ze skupieniem się na czymkolwiek. Starannie dobrane białe spacje mogą pomóc użytkownikom skupić
się tylko na najważniejszych częściach pulpitu nawigacyjnego.
✓ Nadaj układowi naturalny przepływ. Twój pulpit nawigacyjny powinien płynąć od góry do dołu i od
lewej do prawej. Ten logiczny postęp intuicyjnie ma sens dla użytkowników. Postęp może przebiegać
od bardziej szczegółowych do bardziej ogólnych, może przebiegać zgodnie ze ścieżką przepływu pracy
lub może po prostu podążać ścieżką zależności między jedną koncepcją a drugą.
Oczywiście czytanie od góry do dołu i od lewej do prawej jest standardową praktyką kultur zachodnich.
Jeśli jesteś Japończykiem, czytasz od prawej do lewej i powinieneś zaprojektować wizualizację, która
naturalnie płynie w tym kierunku. Ważne jest, aby zaprojektować pulpit nawigacyjny tak, aby był jak
najbardziej intuicyjny dla określonych odbiorców, zgodnie z ich określonymi normami kulturowymi.
✓ Zapewnij metodę drążenia do bardziej szczegółowych informacji. Pulpit nawigacyjny powinien
funkcjonować jako ogólne podsumowanie pożądanych informacji, ale jeśli podajesz coś, co szczególnie
interesuje odbiorców, użytkownicy prawdopodobnie chcą dokładniej zbadać ten obszar. Dobry pulpit
nawigacyjny sprawia, że zdobywanie większej ilości informacji jest procesem niemal bez wysiłku. W
przeciwieństwie do statycznej migawki, pulpity nawigacyjne mogą zapewnić interaktywne środowisko,
w którym użytkownicy mogą klikać różne części grafiki związanej z danymi, aby wyświetlić bardziej
szczegółową wersję (tzw. Drążenie w dół). Na przykład pulpit nawigacyjny pokazuje sekcję Statystyki
sprzedaży według regionu, a po kliknięciu dowolnego regionu pojawia się wyskakujące okienko
Statystyki sprzedaży według hrabstw zawierające bardziej szczegółowe informacje.
✓ Mądrze wybieraj alerty. Uzyskaj informacje zwrotne od użytkowników końcowych, aby określić, co
jest na tyle ważne, aby zagwarantować funkcję ostrzegania. Na przykład w przypadku pulpitów
nawigacyjnych, które śledzą wyceny zapasów, spadek ceny akcji poniżej określonego progu wartości w
wyznaczonym okresie powinien wywołać alert na pulpicie nawigacyjnym. Ponieważ potrzeby dwóch
użytkowników nie są takie same, alerty mogą być trudnym rozwiązaniem. Jeśli oflagujesz wszystko, tak
naprawdę nic nie oznaczasz, ponieważ ludzie szybko zaczną ignorować wszystkie ciągłe alerty. Z drugiej
strony nie chcesz pozwolić, aby ważne sytuacje przemknęły niezauważone. Przygotuj się na wiele
poprawek podczas konfigurowania funkcji alertów.

✓ Mniej znaczy więcej. Deska rozdzielcza powinna być atrakcyjna i estetyczna, ale nie może być
przeprojektowana. Przy każdej decyzji projektowej należy skupić się na użyteczności i użyteczności jako
głównych kryteriach. Niech forma dashboardu w naturalny sposób wynika z prostego i funkcjonalnego
podejścia
Właściwe ustalanie szczegółów
Po konceptualizacji pulpitu nawigacyjnego - wiesz, kim są Twoi odbiorcy, o czym powinni być
informowani i jakie elementy muszą znaleźć się w odpowiednim miejscu na stronie - musisz zagłębić
się w podstawowe szczegóły. Nawet jeśli do tego momentu wszystko było idealne, Twój pulpit
nawigacyjny może nadal nie działać, jeśli nie poświęcisz czasu na przemyślenie wyglądu i stylu
poszczególnych elementów, które go tworzą. Poniższa lista zawiera zestaw najlepszych praktyk, które
są pomocne podczas planowania szczegółów projektu:
✓ Mniej znaczy więcej. Mimo że był to ostatni punkt w poprzedniej sekcji, używam go tutaj ponownie,
ponieważ jest to niezwykle ważne przy projektowaniu szczegółów pulpitu, a także przy projektowaniu
całego panelu. Nieruchomości na pulpicie nawigacyjnym są na wagę złota, a czas i uwaga użytkownika
nie są gwarantowane. Ułatw użytkownikom uzyskanie tego, czego potrzebują, przedstawiając
wszystko tak prosto, jak to tylko możliwe. Chociaż zielone, żółte i czerwone światła drogowe lub
żarówki termometru mogą działać w infografice, zbytnio rozpraszają uwagę na desce rozdzielczej.
Zamiast tego użyj prostych słupków i kropek.
✓ Bądź na bieżąco. Płaski design - nowoczesne, minimalistyczne podejście do projektowania, które
ogranicza projektantów do używania tylko elementów dwuwymiarowych i umieszczania tych
elementów w wyjątkowo przejrzystym i uporządkowanym układzie wizualnym - jest obecnie
wściekłością. Największą zaletą tego stylu jest to, że sprawia, że interakcja użytkownika jest prosta i
łatwa. Jeśli podejście oparte na płaskiej konstrukcji działa z Twoimi danymi, możesz zwiększyć swój
współczynnik bioder, wykorzystując je.
Niezwykle ważne jest również zapewnienie aktualności danych źródłowych. Kiedy projektujesz pulpit
nawigacyjny, aby wspierać podejmowanie decyzji przez innych ludzi, terminowość jest wszystkim - jeśli
nie wyposażyłeś swoich paneli w aktualizacje w czasie rzeczywistym, muszą one przynajmniej opierać
się na aktualnych, aktualnych źródłach.
✓ Używaj koloru oszczędnie. Wybierz prostą, stonowaną paletę kolorów, która nie męczy oczu, ale nie
jest monotonna i nudna. Zarezerwuj swoje żywe kolory dla alertów i powiadomień - potrzebujesz ich,
aby wyróżniać się z tła.
✓ Pozostań poziomo. Ponieważ większość ludzi z zachodnich kultur czyta słowa w poziomie, nasze oczy
mogą lepiej śledzić reprezentacje danych, gdy są one również ułożone poziomo. Twórz wykresy
słupkowe od lewej do prawej zamiast w górę iw dół oraz układaj elementy w linie zamiast w pionowych
stosach. Kilka innowacji graficznych związanych z danymi jest całkiem przydatnych do projektowania
skutecznych dashboardów - wykresów przebiegu w czasie i punktorów:
• Wykresy przebiegu w czasie: opracowane przez Edwarda Tufte, pioniera w dziedzinie wizualizacji
danych, wykresy przebiegu w czasie składają się z maleńkich wykresów liniowych lub słupkowych,
które są prezentowane w tej samej przestrzeni i tej samej wielkości co słowa w tabeli lub akapicie.
Wykresy przebiegu w czasie oferują bardzo kompaktowy i skuteczny sposób prezentowania trendów
na desce rozdzielczej.

• Wykresy punktowane: Prosta i elegancka alternatywa dla staromodnych termometrów i pasków
postępu z przeszłości.
Testowanie Twojego projektu
Bez względu na to, jak ostrożny i strategiczny jest projekt panelu, z pewnością napotkasz problemy,
gdy produkt zostanie uruchomiony. Opracowanie i wydanie wstępnej wersji dashboardu to tylko
pierwszy krok. Projektanci dashboardów muszą być przygotowani na przejrzenie tego, dopóki nie
upewnią się, że produkt działa i działa dobrze. Nie możesz zadowolić wszystkich i być może będziesz
musiał pogodzić się z listą skarg i nadać jej priorytety, ale prawdziwe testy pochodzą z obserwacji, jak
pulpit nawigacyjny działa w akcji. Ponieważ pulpity nawigacyjne są obecnie prawie zawsze oparte na
sieci WWW, można łatwo uzyskać twarde statystyki dotyczące ich wydajności i użyteczności. Pliki
dziennika informują o liczbie odwiedzających, czasie trwania sesji i wzorcach kliknięć użytkowników.
Możesz nawet włączyć testy A / B, tasując elementy, aby zobaczyć, który układ jest najbardziej
skuteczny. Nie możesz przygotować się na wszystkie potencjalne scenariusze z wyprzedzeniem, a
mając coś tak złożonego i subiektywnego jak projekt pulpitu nawigacyjnego, lepiej będzie przyjąć
elastyczne podejście do projektowania. W ten sposób masz większe szanse na zaprojektowanie
produktu, z którego będą korzystać użytkownicy końcowi, i czy nie o to chodzi?

Tworzenie map z danych przestrzennych
Zaawansowane metody statystyczne są świetnymi narzędziami, gdy trzeba prognozować na podstawie
zbiorów danych przestrzennych, a wszyscy wiedzą, że projektowanie wizualizacji danych może pomóc
w przedstawieniu wyników w najbardziej efektywny sposób. To wszystko w porządku i eleganckie, ale
czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł połączyć te dwa podejścia? Jestem tutaj, aby powiedzieć, że
można to zrobić. Kluczem do połączenia tych dwóch elementów jest wyobrażenie sobie, jak można
odwzorować dane przestrzenne - innymi słowy, wizualizacja danych przestrzennych. Niezależnie od
tego, czy zdecydujesz się na użycie aplikacji zastrzeżonej czy otwartej, najprostszym sposobem
tworzenia map z zestawów danych przestrzennych jest użycie oprogramowania systemów informacji
geograficznej (GIS), które pomogą Ci wykonać tę pracę. Przedstawimy podstawy GIS oraz sposoby jego
wykorzystania do analizowania i manipulowania zbiorami danych przestrzennych. Autorskie
oprogramowanie GIS, ESRI ArcGIS for Desktop, jest najczęściej używaną aplikacją do tworzenia map.
Można go kupić za pośrednictwem strony internetowej ESRI (pod adresem
www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop). Ale jeśli nie masz pieniędzy na zainwestowanie w
to rozwiązanie, możesz skorzystać z otwartego źródła QGIS (na stronie www.qgis.org), aby osiągnąć te
same cele. GRASS GIS (pod adresem http://grass.osgeo.org/) to kolejna dobra alternatywa open source
dla zastrzeżonych produktów ESRI. W praktyce wszystkie te aplikacje nazywane są po prostu GIS.
Wprowadzenie do podstaw GIS
Ludzie używają GIS do różnych celów. Niektórzy chcą po prostu tworzyć piękne mapy, podczas gdy inni
mogą mniej dbać o estetykę i są przede wszystkim zainteresowani wykorzystaniem GIS, aby pomóc im
zrozumieć istotne wzorce w ich danych przestrzennych. Niezależnie od tego, czy jesteś kartografem,
czy statystykiem, GIS oferuje coś dla każdego. W kolejnych sekcjach omówię wszystkie podstawowe
pojęcia, które musisz wiedzieć o GIS, abyś mógł zacząć tworzyć mapy na podstawie danych
przestrzennych. Aby zrozumieć kilka podstawowych pojęć, wyobraź sobie, że masz zbiór danych, który
zawiera informacje o zdarzeniach śnieżnych. Kiedy większość ludzi myśli o wydarzeniach na śniegu,
mogą pomyśleć o lepieniu bałwana, przerażających lawinach lub nartach na śniegu. Kiedy jednak osoba
z GIS myśli o zdarzeniu śnieżnym, bardziej prawdopodobne jest, że myśli o wskaźnikach opadów śniegu,
akumulacji śniegu lub o tym, w którym mieście padał najwięcej śniegu. Zestaw danych przestrzennych
dotyczących śniegu może dostarczyć właśnie tego rodzaju informacji. Sprawdź prosty zestaw danych
dotyczących śniegu pokazany na rysunku. Chociaż ta tabela zawiera tylko niewielką ilość informacji,
możesz użyć danych z tej tabeli, aby stworzyć prostą mapę pokazującą, w których miastach występuje
śnieg, a w których nie. Chociaż możesz użyć tych danych do stworzenia prostej mapy, musisz mieć dane
o lokalizacji w formacie liczbowym, jeśli chcesz zagłębić się w analizę GIS. Wyobraź sobie, że wracasz
do tabeli z rysunku i dodajesz 3 kolumny danych - jedną kolumnę dla współrzędnych
równoleżnikowych, jedną kolumnę dla współrzędnych podłużnych i jedną kolumnę z liczbą wypadków
drogowych, które miały miejsce w miejscach, w których te współrzędne się przecinają. Rysunek kolejny
pokazuje, co mam na myśli.

Jeśli masz współrzędne danych przestrzennych, które określają położenie i lokalizację, możesz używać
GIS do przechowywania, manipulowania i wykonywania analiz na dużych ilościach danych. Na przykład
śnieg możesz użyć GIS, aby obliczyć, ile śniegu spadło i zgromadziło się w każdym mieście lub określić
miasta, w których jazda podczas wypadków śnieżnych jest szczególnie niebezpieczna. Aby zrobić te
wszystkie fajne rzeczy, musisz skupić się na kilku podstawowych koncepcjach GIS, które mają kluczowe
znaczenie dla zrozumienia przestrzennych baz danych, formatów plików GIS, rzutów map i układów
współrzędnych. Poniższe sekcje pomogą ci wykonać to zadanie.
Zrozumienie przestrzennych baz danych
Głównym celem przestrzennej bazy danych jest przechowywanie, zarządzanie i manipulowanie danymi
atrybutów, lokalizacji i danych geometrycznych dla wszystkich rekordów w bazie danych obiektu. W
odniesieniu do GIS, atrybut to klasa faktów opisująca obiekt, położenie opisuje położenie obiektu na
Ziemi, a dane geometryczne opisują typ geometrii obiektu - punkt, linię lub wielokąt. Na przykład
wyobraź sobie, że chcesz zrobić mapę wszystkich restauracji Dunkin Donuts, które również sprzedają
lody Baskin ‐ Robbin’s. Funkcja, którą mapujesz, to „Restauracje Dunkin Donuts”, a atrybut to
„Dostawca Baskin-Robbins? (T / N) ”, pola lokalizacji wskazują, gdzie te restauracje są zlokalizowane,
każdy sklep jest reprezentowany przez swój własny rekord w bazie danych, a dane geometryczne
mówią, że te restauracje muszą być reprezentowane przez punkty na mapie. Przestrzenna baza danych
jest podobna do zwykłej relacyjnej bazy danych, ale oprócz przechowywania danych o atrybutach
jakościowych i ilościowych, przestrzenne bazy danych przechowują również dane o fizycznej lokalizacji
i typie geometrii obiektów. Każdy rekord w przestrzennej bazie danych jest przechowywany ze
współrzędnymi numerycznymi, które reprezentują miejsce, w którym ten rekord występuje na mapie,
a każdy obiekt jest reprezentowany tylko przez jeden z trzech następujących typów geometrii:
✓ Punkt
✓ Linia

✓ Wielokąt
Niezależnie od tego, czy chcesz obliczyć odległość między dwoma miejscami na mapie, czy określić
obszar określonego obszaru, możesz użyć zapytań do bazy danych przestrzennych, aby szybko i łatwo
wykonać zautomatyzowane obliczenia przestrzenne na całych zestawach rekordów jednocześnie. Idąc
o krok dalej, możesz używać przestrzennych baz danych do wykonywania prawie wszystkich tych
samych typów obliczeń i manipulacji danymi atrybutów, jak w zwykłym systemie relacyjnej bazy
danych.
Zrozumienie formatów plików w GIS
Aby ułatwić różne typy analiz i wyników, GIS obsługuje dwa główne formaty plików - rastrowy i
wektorowy. Ponieważ są to dwa główne typy formatów plików używane w GIS, zarówno zastrzeżone,
jak i otwarte aplikacje GIS zostały specjalnie zaprojektowane do obsługi każdego z nich. Dane rastrowe
są dzielone i kreślone wzdłuż dwuwymiarowej struktury siatki, dzięki czemu każda komórka siatki
otrzymuje własną wartość atrybutu. Chociaż większość ludzi wie, że rastry są używane do
przechowywania danych obrazu na zdjęciach cyfrowych, bardzo niewiele osób wie, że format pliku
rastrowego jest również przydatny do przechowywania danych przestrzennych. Pliki rastrowe mogą
być używane do przechowywania danych tylko dla jednego atrybutu naraz. W GIS dane dla
pojedynczego atrybutu są przechowywane i drukowane w dwuwymiarowej siatce, gdzie wymiar
poziomy reprezentuje długość geograficzną, a wymiar pionowy reprezentuje szerokość geograficzną.
Zdjęcia cyfrowe i mapy radarów pogodowych Dopplera to dwa popularne przykłady plików rastrowych
we współczesnym świecie. Z drugiej strony pliki w formacie wektorowym przechowują dane jako
punkty, linie lub wielokąty na mapie. Obiekty punktowe są przechowywane jako rekordy pojedynczego
punktu wykreślone w przestrzeni geograficznej, natomiast obiekty liniowe i wielokątne są
przechowywane jako seria wierzchołków, które składają się na każdy rekord wykreślony w przestrzeni
geograficznej. W przypadku danych w formacie wektorowym GIS może z łatwością obsługiwać
dziesiątki atrybutów dla każdego rekordu przechowywanego w przestrzennej bazie danych. Mapy
Google, nowoczesna grafika cyfrowa i rysunki techniczne wspomagane komputerowo (CAD) to tylko
niektóre z najlepszych przykładów grafiki wektorowej używanej w prawdziwym świecie. Aby
przedstawić koncepcję rastra kontra wektor, wyobraź sobie, że masz papier milimetrowy i ołówek i
chcesz narysować mapę ślepej uliczki w Twojej okolicy. Możesz narysować go jako serię wielokątów jeden reprezentujący obszar zajmowany przez ulicę, a pozostałe reprezentujący działki przylegające do
ulicy. Możesz też wypełniać kwadraty papieru milimetrowego jeden po drugim, aż pokryjesz wszystkie
obszary jedną, wielokolorową powierzchnią. Dane w formacie wektorowym przypominają rysowanie
ulicy i działek jako zestawu oddzielnych wielokątów. Format danych rastrowych przypomina tworzenie
jednej powierzchni poprzez kolorowanie całego obszaru wokół ślepej uliczki, tak aby wszystkie obszary
ulic i przyległych działek były pokryte ich własnym reprezentatywnym kolorem. Różnicę między tymi
dwiema metodami przedstawiono na rysunku

Jeśli używasz GIS do tworzenia map pokazujących granice gmin, pokrycie terenu, drogi, atrakcje lub
inne odrębne cechy przestrzenne, jak pokazano na rysunku, to tego typu dane przestrzenne najlepiej
przechowywać w formacie pliku wektorowego. Jeśli musisz przeprowadzić złożoną analizę
przestrzenną wielu atrybutów dla każdego elementu w zestawie danych, przechowuj dane w formacie
wektorowym. Dane wektorowe obejmują tylko obszary przestrzenne, w których każdy dyskretny
element z zestawu danych znajduje się na Ziemi. Ale w przypadku danych wektorowych masz wiele
opcji dotyczących atrybutów tego obiektu, które chcesz przeanalizować lub wyświetlić na mapie.

Najłatwiejszym sposobem analizy kilku atrybutów (które mogą pochodzić z jednego lub kilku
obiektów), które nakładają się przestrzennie na określony obszar, jest umieszczenie danych w formacie
rastrowym. Ponieważ plik rastrowy może w danym momencie reprezentować tylko jeden atrybut,
należy nałożyć na siebie kilka rastrów, aby zobaczyć, jak nakładające się atrybuty są porównywane w
ustalonym regionie geograficznym. Chociaż możesz przeprowadzić podobny typ przestrzennego
porównania nakładania się przy użyciu plików wektorowych, pliki rastrowe zapewnią pełne i
wszechstronne pokrycie każdego zestawu wartości atrybutów na całym obszarze badania. Na przykład,
aby określić ilościowo dane o objętości na ustalonym obszarze, zdecydowanie najlepszym
rozwiązaniem są pliki rastrowe. Rozważ jeszcze raz przykład śniegu. Twój atrybut w tym przykładzie to
wysokość śniegu. Biorąc pod uwagę, że dane rastrowe zawierają wszystkie dane dotyczące wysokości
śniegu (w ujęciu piksel po pikselu) w określonym ustalonym obszarze, możesz użyć ich do obliczenia
objętości śniegu na ziemi w tym obszarze: Po prostu pomnóż powierzchnię każdego piksela przez
różnicę między średnią wysokością powierzchni śniegu a średnim poziomem gruntu w tym miejscu.
Aby znaleźć obszar śniegu, który nagromadził się na ustalonym obszarze, zsumuj ilość śniegu, który
spadł w każdym pikselu tego obszaru, jak pokazano na rysunku.

Podczas pracy z danymi przestrzennymi w formacie wektorowym koncentrujesz się na funkcjach.
Robisz takie rzeczy, jak rysowanie oddzielnych elementów liniowych, wycinanie istniejących
elementów lub przeprowadzanie analizy buforowania, aby uzyskać pewne określenie elementów,
które znajdują się w pewnym sąsiedztwie obiektu, którego się uczysz. Podczas pracy z danymi
przestrzennymi w formacie rastrowym koncentrujesz się na powierzchniach. Pracujesz z powierzchnią
rastrową, która obejmuje cały badany obszar przestrzenny i opisuje ilości, intensywności i zmiany
wartości jednego atrybutu na całym badanym obszarze. Możliwe jest przekonwertowanie obiektu
wektorowego na powierzchnię rastrową, ale w danym momencie można konwertować tylko jeden
atrybut. Na przykład wyobraź sobie, że masz plik wektorowy przedstawiający stacje benzynowe z
„Wyciekającymi podziemnymi zbiornikami magazynowymi” przedstawionymi jako punkty na mapie.
Tabela atrybutów dla tej warstwy zawiera dane dotyczące następujących czterech atrybutów - „Rok
zainstalowania zbiornika”, „Rok wykrycia wycieku”, „Głębokość zbiornika” i „Stężenia zanieczyszczeń”.
Konwertując wszystkie te dane z wektora na raster, otrzymujesz cztery oddzielne pliki rastrowe, po
jednym dla każdego atrybutu. Format punktów wektorowych jest konwertowany na powierzchnię
rastrową, która pokrywa cały badany obszar i wyświetla wartości atrybutów lub ich brak, piksel po
pikselu.
Zrozumienie odwzorowań map i układów współrzędnych
Rzuty na mapie i układy współrzędnych umożliwiają GIS dokładne odwzorowanie okrągłej Ziemi na
płaskiej powierzchni, przekładając trójwymiarową geometrię łukową Ziemi na płaską dwuwymiarową
geometrię. Rzuty i układy współrzędnych projektują dane przestrzenne. Oznacza to, że prognozują i
przewidują dokładne pozycje przestrzenne i skalę geograficzną, w zależności od tego, gdzie te obiekty
znajdują się na Ziemi. Chociaż układy rzutowania i współrzędnych są w stanie odwzorować większość
elementów dość dokładnie, nie oferują one uniwersalnego rozwiązania. Jeśli cechy w jednym regionie
są rzutowane idealnie w skali, to elementy w innym regionie są nieuchronnie rzutowane z co najmniej
niewielkimi zniekształceniami. To zniekształcenie przypomina patrzenie na rzeczy przez szkło
powiększające - obiekt w środku soczewki można zobaczyć bardzo dokładnie i wyraźnie, ale obiekty na
zewnętrzną krawędź soczewki zawsze wygląda na zniekształconą. Bez względu na to, gdzie przesuniesz
lupę, ten fakt pozostaje niezmieniony. Podobnie, nie można dokładnie odwzorować wszystkich cech
zaokrąglonego świata na płaskiej mapie. W GIS, sztuczka pozwalająca ominąć ten problem
zniekształceń polega na zawężeniu badanego obszaru, skupieniu się tylko na małym regionie
geograficznym i zastosowaniu odwzorowania mapy lub układu współrzędnych, który jest
najdokładniejszy dla tego regionu. Układy współrzędnych to systemy odniesienia używane do
definiowania położenia obiektu na Ziemi. Istnieją dwa typy układów współrzędnych:
✓ Rzutowane układy współrzędnych: Nazywane również odwzorowaniami map, rzutowane układy
współrzędnych to algorytmy matematyczne, których można użyć do przekształcenia położenia

obiektów na okrągłej Ziemi w równoważne pozycje reprezentowane na płaskiej powierzchni. Trzy
typowe typy rzutowania to cylindryczne, stożkowe i płaskie.
✓ Układy współrzędnych geograficznych: układ współrzędnych wykorzystujący zestawy liczb i / lub liter
do określenia każdego miejsca na Ziemi. W układach współrzędnych geograficznych położenie jest
często przedstawiane za pomocą szerokości / długości geograficznej, stopni dziesiętnych lub stopniminut-sekund (jeśli znasz staromodną nomenklaturę geodezyjną).
Teraz, gdy wiesz już, jakie typy układów współrzędnych są dostępne, czas przyjrzeć się, jak możesz je
praktycznie wykorzystać. To jest łatwa część!
W prawie wszystkich przypadkach, kiedy importujesz przestrzenny zbiór danych do GIS, pojawia się on
z własnym, wstępnie zdefiniowanym układem współrzędnych. Oprogramowanie GIS następnie
przyjmuje ten układ współrzędnych i przypisuje go do całego projektu. Kiedy dodasz dodatkowe zbiory
danych do tego projektu w przyszłości, mogą one używać tego samego lub alternatywnego układu
współrzędnych. W przypadkach, gdy nowe dane napływają z układem współrzędnych innym niż system
projektu, oprogramowanie GIS przekształci przychodzące dane, tak aby były poprawnie przedstawione
na mapie. Jako przykład tego, jak to wszystko działa w praktyce, aby określić, ile gruntów rolnych
zostało skażonych podczas wycieku z tankowca w delcie Missisipi, importujesz zbiór danych
przestrzennych o nazwie „Skażona ziemia”. Plik „Zanieczyszczona ziemia” ma już wstępnie
zdefiniowany układ współrzędnych - Układ współrzędnych płaszczyzny stanu Mississippi, Zachód
MS_W 4376 2302. Podczas importowania zbioru danych GIS automatycznie wykrywa jego współrzędne
system, przypisuje ten układ współrzędnych do rozpoczętego projektu i przekształci wszelkie później
dodane zestawy danych przestrzennych, tak aby były dostarczane z poprawną skalą i pozycją. To jest
takie proste! Informacje o domyślnym odwzorowaniu mapy i układzie współrzędnych zbioru danych są
przechowywane w opisie metadanych. Domyślne odwzorowanie mapy i układ współrzędnych to
podstawowe układy odniesienia, z których można ponownie rzutować zestaw danych zgodnie z
określonymi potrzebami.
Analiza danych przestrzennych
Po zaimportowaniu danych nadszedł czas, aby przejść do analizy danych przestrzennych. W następnych
sekcjach dowiesz się, jak używać różnych metod zapytań, buforowania, nakładania i klasyfikacji w celu
wyodrębnienia cennych informacji ze zbioru danych przestrzennych.
Zapytanie o dane przestrzenne
W GIS można wyszukiwać dane przestrzenne na dwa sposoby - za pomocą zapytań atrybutów i zapytań
przestrzennych. Zapytanie o atrybuty jest dokładnie tym, czym się wydaje: Tej metody zapytań używa
się, gdy chcesz podsumowywać, wyodrębniać, manipulować, sortować lub grupować rekordy bazy
danych według odpowiednich wartości atrybutów. Jeśli chcesz nadać sens swoim danym, tworząc
porządek na podstawie wartości atrybutów, użyj zapytań atrybutów. Z drugiej strony zapytania
przestrzenne polegają na sprawdzaniu rekordów danych na podstawie ich fizycznej lokalizacji w
przestrzeni. Zapytania przestrzenne są oparte wyłącznie na lokalizacji obiektu i nie mają nic wspólnego
z wartościami atrybutów obiektu. Jeśli Twoim celem jest zrozumienie danych na podstawie ich
fizycznej lokalizacji, użyj zapytań przestrzennych. Nauka szybkiego i płynnego przełączania się między
zapytaniami atrybutowymi i przestrzennymi może pomóc w szybkim zrozumieniu złożonych
problemów w GIS. Sytuacja, w której jest to prawdą, mogłaby mieć miejsce, gdy masz zbiór danych
punktów przestrzennych, który reprezentuje ryzyko choroby. Jeśli chcesz znaleźć średnie ryzyko
choroby u ludzi w wieku powyżej 50 lat, którzy mieszkają w odległości 2 mil od głównego centrum
władzy, możesz użyć zapytań przestrzennych i atrybutów, aby szybko uzyskać wyniki. Pierwszym

krokiem byłoby użycie zapytań przestrzennych do wyodrębnienia punktów danych, tak aby analizować
tylko te osoby, które mieszkają w promieniu 2 mil. Z tego zredukowanego zbioru danych należy
następnie użyć kwerendy atrybutów, aby wyodrębnić rekordy osób w wieku powyżej 50 lat, a
następnie wykonać szybką operację matematyczną, aby uzyskać średnią wartość ryzyka choroby z tego
podzbioru. Możesz wysyłać zapytania do przestrzennej bazy danych bezpośrednio za pomocą instrukcji
SQL lub używać prostych wbudowanych interfejsów do wysyłania zapytań do danych. Czasami
najszybszym sposobem zapytania wyników jest samodzielne napisanie instrukcji SQL, ale jeśli
zapytanie jest proste, równie dobrze możesz ułatwić sobie życie i zamiast tego użyć interfejsu typu
„wskaż i kliknij”. Wracając do przykładu ze śniegiem, jeśli chcesz wygenerować listę wszystkich miast,
w których głębokość śniegu była większa niż 100 mm, po prostu użyj zapytań atrybutów, aby wybrać
wszystkie rekordy, które mają wartość śniegu większą niż 100 mm. Ale jeśli zdecydujesz, że chcesz
wygenerować listę miast z ponad 100 mm śniegu, które znajdują się w promieniu 100 mil od Grand
Forks, użyjesz zarówno atrybutu, jak i zapytania przestrzennego.
Funkcje buforujące i zbliżeniowe
W ramach projektu GIS można wybierać lub wyodrębniać elementy przestrzenne na podstawie ich
fizycznej bliskości lub bliskości punktu, linii lub wielokąta, korzystając z funkcji buforowania i bliskości.
Funkcje buforowania i bliskości to podstawowe, podstawowe metody zapytań przestrzennych. Analiza
bliskości to operacja zapytania przestrzennego, której można użyć do wybrania i wyodrębnienia
elementów znajdujących się w odległości zdefiniowanej przez użytkownika od obiektu docelowego.
Możesz użyć analizy bliskości, aby obliczyć odległości między obiektami lub obliczyć najkrótszą trasę w
sieci. Buforowanie to operacja zbliżeniowa, której można używać do wybierania i wyodrębniania
obiektów przestrzennych znajdujących się w odległości określonej przez użytkownika od obiektu
docelowego.
Korzystanie z analizy nakładania warstw
Jedną z najpotężniejszych funkcji platformy GIS jest jej zdolność do nakładania i uzyskiwania znaczenia
z wielu warstw danych. Korzystając z analizy nakładania warstw, można zastosować wiele operacji do
wielu warstw danych, które nakładają się na ten sam obszar przestrzenny. Suma, przecięcie, brak
przecięcia i odejmowanie to kilka podstawowych operacji nakładania. Operacje Unii łączą całkowitą
powierzchnię wszystkich obiektów są nakładane, podczas gdy operacje na przecięciach zachowują
tylko obszary nakładania się elementów, na które nakładają się. Operacje bez przecinania są
odwrotnością operacji na przecięciach - reprezentują obszary, w których nie zachodzą na siebie
elementy. Wreszcie, możesz użyć operacji odejmowania, aby odjąć powierzchnię od jednego elementu
na podstawie powierzchni innych obiektów, które go nakładają. Wiem, że to wszystko brzmi dość
niejasno, ale nie jest tak źle. Spójrz na rysunek 13-9, aby zobaczyć, jak działają te operacje. Analiza
nakładkowa jest powszechnie stosowana w badaniach przydatności w celu określenia, które witryny
najlepiej nadają się do obsługi określonej funkcji lub rodzaju działalności. Na przykład, jeśli musisz
zaplanować nową osadę miejską, możesz użyć GIS, aby nałożyć warstwy danych przestrzennych i
przeanalizować bliskość terenu do źródeł wody pitnej, odpowiedniego terenu, odpowiedniego typu
gleby, zbiorników wodnych i tak dalej. Nakładając te warstwy, generujesz mapę pokazującą, które
regiony są mniej lub bardziej odpowiednie do obsługi planowanego osadnictwa. Dane w formacie
wektorowym są często zbyt duże i nieporęczne dla złożonych analiz nakładkowych. Aby zmniejszyć
wymagania obliczeniowe, rozważ konwersję danych wektorowych na dane rastrowe, a następnie
użycie operacji nakładania, aby nadać sens warstwom. Ten typ analizy nakładania nazywa się algebrą
rastrową.

Przeklasyfikowanie danych przestrzennych
W GIS ponowna klasyfikacja to czynność polegająca na zmianie lub ponownej klasyfikacji wartości
komórek w pliku rastrowym lub wartości atrybutu w pliku wektorowym. Chociaż można używać
operacji nakładania warstw, aby analizować więcej niż jedną warstwę naraz, należy dokonać ponownej
klasyfikacji warstwa po warstwie. Możesz użyć przeklasyfikowania, jeśli chcesz ponownie przypisać
nowy zestaw wartości do istniejących komórek (w rastrach) lub wartości atrybutów (w wektorach), ale
potrzebujesz, aby nowo przypisane wartości były proporcjonalne i spójne z bieżącymi wartościami i
grupami tych komórki lub wartości atrybutów. Ponowna klasyfikacja jest stosowana do warstw danych
wektorowych lub rastrowych, które ogólnie reprezentują atrybuty powierzchni Ziemi (innymi słowy,
wysokość, temperatura, typ pokrycia terenu, typ gleby itd.). Aby w pełni zrozumieć koncepcję
przeklasyfikowania danych w warstwie rastrowej, wyobraź sobie powierzchnię rastra, na której każdej
komórce jest przypisana głębokość śniegu. Po prostu tworząc nowe grupy zakresów głębokości,
możesz łatwo przeklasyfikować te dane źródłowe, aby odkryć nowe wzorce grubości śniegu na
badanym obszarze. Aby zilustrować koncepcję zmiany klasyfikacji warstwy wektorowej, weź pod
uwagę, że masz warstwę wielokątów wektorowych, która przedstawia pokrycie terenu na badanym
obszarze. W tej warstwie znajdują się wielokąty reprezentujące jeziora, rzeki, grunty rolne, lasy, łąki i
tak dalej. Teraz wyobraź sobie, że chcesz wiedzieć, gdzie na tym terenie znajduje się tylko woda i
roślinność. Możesz po prostu ponownie spakować mapę, przeklasyfikowując wszystkie wielokąty
jeziora i rzeki na wodę, a wszystkie wielokąty rolnicze, leśne i łąkowe na roślinność. Dzięki tej zmianie
klasyfikacji możesz zidentyfikować wodę z obszarów roślinnych bez konieczności rzucania okiem na
mapę.
Pierwsze kroki z Open Source QGIS
Wcześniejsze sekcje tego rozdziału koncentrują się na podstawowych pojęciach związanych z GIS i
analizą danych przestrzennych. Poniższe sekcje pozwolą Ci w końcu ubrudzić sobie ręce. Pokażę ci, jak

skonfigurować interfejs, dodać dane i określić ustawienia wyświetlania w QGIS. Aby kontynuować,
musisz najpierw pobrać i zainstalować QGIS (z http://qgis.org/en/site/forusers/index.html), a
następnie pobierz następujący zbiór danych przestrzennych:
✓ Kartograficzny plik graniczny, State-County-Census Tract, 1: 500 000 (pod adresem
http://goo.gl/3zUuIL)
Poznanie interfejsu QGIS
Główne okno QGIS zawiera wiele pasków narzędzi i menu, jak pokazano na rysunku 13-10. Pasek
narzędzi po lewej stronie służy do dodawania danych. Możesz dodać warstwy wektorowe, warstwy
rastrowe, tabele rozdzielane przecinkami i kilka innych typów danych. Pasek narzędzi na samej górze
zawiera wiele narzędzi, które pozwalają poruszać się po tworzonej mapie. Możesz używać dwóch
pasków narzędzi pod górnym paskiem narzędzi do manipulowania i analizowania danych. Następnie
masz trzy osadzone okna biegnące po lewej stronie okna głównego:
✓ Przeglądarka: umożliwia przeglądanie plików i dodawanie danych.
✓ Warstwy: Pokazuje, które warstwy są aktywne na mapie.
✓ Najkrótsza ścieżka: Oblicza najkrótszą ścieżkę między dwoma punktami na mapie.
Tu nie będziesz używać okna przeglądarki ani najkrótszej ścieżki, więc możesz zamknąć te okna, klikając
X, który pojawia się w prawym górnym rogu każdego okna.
Dodanie warstwy wektorowej w QGIS
Aby kontynuować eksplorację interfejsu QGIS, dodaj do mapy warstwę wektorową zawierającą granice
wszystkich hrabstw w Stanach Zjednoczonych, wykonując następujące kroki:
1. Kliknij ikonę Dodaj warstwę wektorową na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu. Na ekranie
pojawi się okno dialogowe Dodaj warstwę wektorową
2. Kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Dodaj warstwę wektorową.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym Otwórz warstwę wektorową obsługiwaną przez OGR przejdź do
folderu, w którym chcesz przechowywać dane GIS pobrane na potrzeby tego samouczka.
4. Wybierz plik county.shp, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Wyświetlanie danych w QGIS
Ten plik county.shp (plik wektorowy) wyświetla wszystkie hrabstwa w Stanach Zjednoczonych.
Wszystkie te wielokąty mają dane atrybutów podłączone i przechowywane w tabeli atrybutów zestawu
danych. Aby zobaczyć, o co mi chodzi, spójrz, jakie informacje zawiera ta tabela. Wykonaj następujące
kroki:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Hrabstwo w oknie Warstwy i wybierz Otwórz tabelę
atrybutów z wyskakującego menu. Zostanie wyświetlone okno Tabela atrybutów zawierające wszystkie
dane. Każdy rekord w tej tabeli reprezentuje pojedynczy wielokąt. Każdy rekord ma swój własny wiersz,
a każdy atrybut ma własną kolumnę. W ustawieniach właściwości warstwy QGIS możesz skonfigurować
atrybuty rekordu tak, aby wyświetlały różne kolory, były pogrupowane w określony sposób i
wykonywały wiele innych fajnych rzeczy.

Atrybut STATEFP zawiera unikalną liczbę dla każdego stanu. Możesz używać tej liczby do wykonywania
takich czynności, jak reprezentowanie wszystkich hrabstw w tym samym stanie tym samym kolorem.
Atrybut ALAND reprezentuje wielkość każdego hrabstwa. Możesz użyć danych należących do tej
kategorii atrybutów, aby np. Przypisywać ciemniejsze kolory do większych hrabstw. Powiedz, że
interesują Cię tylko hrabstwa znajdujące się w stanie Kolorado. Dlatego musisz powiedzieć QGIS, jakie
wielokąty mają być wyświetlane.
2. Zamknij okno Tabela atrybutów, klikając czerwony znak X w prawym górnym rogu, a następnie kliknij
dwukrotnie warstwę Hrabstwo w oknie Warstwy po lewej stronie. Zostanie wyświetlone okno
Właściwości warstwy.
3. Kliknij kartę Ogólne okna (domyślnie aktywną) i przewiń w dół, aż znajdziesz sekcję Podzbiór funkcji.
4. W sekcji Feature Subset kliknij przycisk Query Builder. Pojawi się okno dialogowe Budowa zapytań.
W polu Pola wyświetlane są tylko te pola, które są dostępne w tabeli atrybutów pliku county.shp.
5. Kliknij dwukrotnie wpis STATEFP w polu Pola okna dialogowego Budowa zapytań. Pole STATEFP
pojawi się w polu Wyrażenie filtru specyficzne dla dostawcy, znajdującym się w dolnej części okna
dialogowego Konstruktora zapytań.
6. Wpisz = „08” po wpisie „STATEFP” w filtrze specyficznym dla dostawcy
Pole wyrażeń. Końcowe wyrażenie powinno wyglądać
„STATEFP” = „08”
STATEFP zawiera kody reprezentujące stany w Ameryce i w ten kod, 08 oznacza Kolorado.
7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK. Ponownie pojawi się główne okno
Właściwości warstwy.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę County w oknie Layers i wybierz polecenie Zoom to Layer
z wyskakującego menu.
Możesz sprawić, że tego rodzaju zapytania będą tak skomplikowane, jak potrzebujesz. Możesz wybrać
wyświetlanie tylko wielokątów, dla których wartość w określonej kolumnie jest większa lub mniejsza
od podanej wartości, lub możesz łączyć różne argumenty dla różnych pól. QGIS opiera się na
zapytaniach SQL. Mapa pokazana na rysunku przedstawia tylko hrabstwa w Kolorado.

Używanie Pythona do nauki o danych
Python to wszechstronny język programowania, który w ciągu ostatniej dekady został powszechnie
przyjęty w branży data science. Chociaż popularne języki programowania, takie jak Java i C ++, są lepsze
do tworzenia samodzielnych aplikacji komputerowych, Python doskonale nadaje się do przetwarzania,
analizowania i wizualizacji danych. Z tego powodu zyskał reputację doskonałości w dziedzinie nauki o
danych. W rzeczywistości Python stał się tak popularny, że wydaje się, że ukradł grunt R - drugiemu
darmowemu, szeroko stosowanemu językowi programowania dla aplikacji do nauki o danych. Status
Pythona jako jednego z bardziej popularnych języków programowania można powiązać z faktem, że a)
jest stosunkowo łatwy do opanowania oraz b) umożliwia użytkownikom wykonanie kilku zadań za
pomocą zaledwie kilku wierszy kodu. W tym rozdziale najpierw przedstawię podstawowe pojęcia
programowania w języku Python. Poznanie tych pojęć pomoże ci zapoznać się z głównymi składnikami
języka. Następnie przedstawiam informacje, które musisz znać, aby skonfigurować standardowe
środowisko pracy w Pythonie. Przedstawiam również jedne z najlepszych bibliotek Pythona do
manipulowania danymi, wykonywania obliczeń statystycznych, tworzenia wizualizacji danych i
wykonywania innych powiązanych zadań. Na koniec przeprowadzę Cię przez kilka scenariuszy
zaprojektowanych, aby zilustrować, w jaki sposób Python może najlepiej pomóc w analizie danych.
Zrozumienie podstawowych pojęć w Pythonie
Możesz używać Pythona do wszystkiego, od prostych operacji matematycznych po wizualizację
danych, a nawet analizy predykcyjne. Poniżej wymieniono przykład podstawowej operacji
matematycznej w Pythonie, a rysunek 14-1 przedstawia przykład - zaczerpnięty z biblioteki MatPlotLib
języka Python - bardziej zaawansowanego wyniku.
>>> 2,5 + 3
5.5

Niezależnie od wykonywanego zadania, zawsze ważne jest, aby poznać podstawy języka, zanim
spróbujesz zagłębić się w jego bardziej wyspecjalizowane biblioteki. Python to zorientowany
obiektowo język programowania. Oznacza to, że wszystko w Pythonie jest uważane za obiekt. W
Pythonie obiekt to wszystko, co można przypisać do zmiennej lub co można przekazać jako argument
funkcji. Następujące elementy są uważane za obiekty w programowaniu w Pythonie
✓ Liczby

✓ Ciągi
✓ Listy
✓ Krotki
✓ Zbiory
✓ Słowniki
✓ Funkcje
✓ Klasy
Ponadto liczby, ciągi znaków, listy, krotki, zbiory i słowniki działają jako zwykłe podstawowe typy
danych Pythona - tutaj zwykły oznacza Python bez dodanych do niego żadnych zewnętrznych
rozszerzeń. (W dalszej części tego rozdziału przedstawię zewnętrzne biblioteki Pythona NumPy, SciPy
i MatPlotLib w sekcji „Pierwsze kroki w oparciu o pierwszeństwo z kilkoma przydatnymi bibliotekami
Pythona”; po dodaniu tych bibliotek dostępne stają się dodatkowe typy danych do Ciebie). W Pythonie
funkcja robi w zasadzie to samo, co w zwykłej matematyce - przyjmuje dane wejściowe, przetwarza je
i wyświetla wynik. Wyniki wyjściowe całkowicie zależą od tego, do czego funkcja została
zaprogramowana. Z drugiej strony klasy to prototypy obiektów, które mają generować dodatkowe
obiekty. Jeśli Twoim celem jest napisanie szybkiego, wielokrotnego użytku, łatwego do modyfikacji
kodu w Pythonie, musisz użyć funkcji i klas. Korzystanie z funkcji i klas pomaga zachować wydajność i
organizację kodu. Wprowadzenie do typów danych w Pythonie Jeśli dużo pracujesz z Pythonem, musisz
wiedzieć, jak pracować z różnymi typami danych. Główne typy danych w Pythonie to
✓ Liczby
✓ Ciągi
✓ Listy
✓ Krotki
✓ Zbiory
✓ Słowniki
Liczby i ciągi to najbardziej podstawowe typy danych. Możesz włączyć je do innych, bardziej
skomplikowanych typów danych. Wszystkie typy danych Pythona można przypisać do zmiennych. W
Pythonie liczby, łańcuchy, listy, krotki, zbiory i słowniki są klasyfikowane zarówno jako typy obiektów,
jak i typy danych.
Liczby w Pythonie
Typ danych Numery reprezentuje wartości liczbowe, których można używać do obsługi wszystkich
typów operacji matematycznych. Liczby są w następujących formatach:
✓ Integer: format liczb całkowitych
✓ Long : format liczb całkowitych z nieograniczonym rozmiarem cyfr
✓ Float: format liczb rzeczywistych zapisywany z kropką dziesiętną

✓ Complex: urojony format liczb, reprezentowany przez pierwiastek kwadratowy –1
Ciągi znaków w Pythonie
Ciągi znaków są prawdopodobnie najczęściej używanym typem danych w Pythonie - a także w każdym
innym języku programowania. Mówiąc najprościej, łańcuchy to jeden lub więcej znaków zapisanych w
cudzysłowie. Poniższy kod reprezentuje ciąg:
>>> zmienna1 = "To jest przykładowy ciąg znaków"
>>> print (zmienna1)
To jest przykładowy ciąg znaków
W tym fragmencie kodu ciąg jest przypisany do zmiennej, a zmienna działa później jak kontener do
przechowywania wartości ciągu. Aby wydrukować zawartość zmiennej, po prostu użyj wstępnie
zdefiniowanej funkcji print. Programiści Pythona często odwołują się do list, krotek, zestawów i
słowników raczej do struktur danych niż do typów danych. Struktury danych to podstawowe jednostki
funkcjonalne, które organizują dane tak, aby mogły być efektywnie wykorzystywane przez program lub
aplikację, z którą pracujesz. Z ich perspektywy listy, krotki, zbiory i słowniki są strukturami, ale
pamiętaj, że nadal składają się z jednego lub więcej podstawowych typów danych (na przykład liczb i /
lub łańcuchów).
Listy w Pythonie
Listy to sekwencje liczb i / lub ciągów znaków. Aby utworzyć listę, wystarczy umieścić elementy listy
(podzielone przecinkami) w nawiasach kwadratowych. Oto przykład podstawowej listy:
>>> variable2=["ID","Name","Depth","Latitude","Longitude"]
>>> depth=[0,120,140,0,150,80,0,10]
>>> variable2[3]
'Latitude'
Każdemu elementowi listy jest automatycznie przypisywany numer indeksu, począwszy od 0. Za
pomocą tego indeksu można uzyskać dostęp do każdego elementu, a odpowiednia wartość z listy
zostanie zwrócona. Jeśli chcesz przechowywać i analizować długie tablice danych, lepiej jest używać
list, ponieważ przechowywanie danych wewnątrz listy ułatwia wyodrębnianie informacji
statystycznych. Poniższy fragment kodu jest przykładem prostego obliczenia w celu pobrania średniej
wartości z elementów listy głębokości utworzonej w poprzednim kodzie:
>>> sum(depth)/len(depth)
62.5
W tym przykładzie średnia elementów listy jest obliczana przez zsumowanie elementów za pomocą
funkcji sum, a następnie podzielenie ich przez liczbę elementów znajdujących się na liście. Widzisz, to
jest tak proste, jak 1‐2‐3!
Krotki w Pythonie
Krotki są jak listy, z tą różnicą, że po utworzeniu nie można modyfikować ich zawartości. Ponadto, aby
utworzyć krotki, musisz użyć zwykłych nawiasów zamiast kwadratowych. Oto przykład krotki:

>>> depth=(0,120,140,0,150,80,0,10)
W takim przypadku nie możesz modyfikować żadnego elementu, tak jak w przypadku listy. Jeśli chcesz
mieć pewność, że Twoje dane pozostaną w formacie tylko do odczytu, użyj krotek.
Zbiory w Pythonie
Zbiór to kolejna struktura danych podobna do listy. W przeciwieństwie do list elementy zestawu są
jednak nieuporządkowane. Ta nieuporządkowana charakterystyka zbioru uniemożliwia ich
indeksowanie, a zatem nie są one powszechnie używanym typem danych.
Słowniki w Pythonie
Słowniki to struktury danych, które składają się z par kluczy i wartości. W słowniku każda wartość
odpowiada określonemu kluczowi, a co za tym idzie, do każdej wartości można uzyskać dostęp za
pomocą tego klucza. Poniższy kod przedstawia typowe parowanie klucz / wartość:
>>> variable4={"ID":1,"Name":"Valley City","Depth":0,
"Latitude":49.6, "Longitude":-98.01}
>>> variable4["Longitude"]
-98.01
Wykorzystanie pętli w Pythonie
Podczas pracy z listami w Pythonie zwykle uzyskuje się dostęp do elementu listy za pomocą numeru
indeksu elementu. W podobny sposób można uzyskać dostęp do innych elementów listy, używając
odpowiednich numerów indeksu. Poniższy fragment kodu ilustruje tę koncepcję:
>>>variable2=["ID","Name","Depth","Latitude","Longitude"]
>>> print(variable2[3])
Latitude
>>> print(variable2[4])
Longitude
Długość geograficzna
Nie pozwól, aby system numeracji indeksów Cię zmylił. Każdemu elementowi listy automatycznie
przypisywany jest numer indeksu zaczynający się od 0 - nie zaczynający się od 1. Oznacza to, że czwarty
element w indeksie faktycznie nosi numer 3. Kiedy analizujesz duże ilości danych i potrzebujesz do nich
dostępu elementu listy, technika ta staje się bardzo nieefektywna. W tych przypadkach, zamiast tego
powinieneś użyć techniki zapętlenia. Możesz użyć pętli, aby wielokrotnie wykonać ten sam blok kodu
dla sekwencji elementów. W konsekwencji zamiast ręcznego dostępu do wszystkich elementów jeden
po drugim, po prostu tworzysz pętlę, aby automatycznie przechodzić przez iterację każdy element listy.
Istnieją dwa typy pętli, których można używać w Pythonie - pętla for i pętla while. Najczęściej używaną
techniką zapętlania jest pętla for - technika zapętlenia zaprojektowana specjalnie do iterowania przez
sekwencje, łańcuchy, krotki, zbiory i słowniki. Poniższy fragment kodu ilustruje pętlę for iterującą po
liście variable2 utworzonej w poprzednim kodzie:
>>> for element in variable2:print(element)

ID
Name
Depth
Latitude
Longitude
Inną dostępną techniką pętli w Pythonie jest pętla while. Użyj pętli while do wykonywania czynności,
gdy dany warunek jest spełniony. Zapętlenie ma kluczowe znaczenie podczas pracy z długimi tablicami
danych, na przykład podczas pracy z obrazami rastrowymi. Zapętlenie umożliwia zastosowanie
określonych akcji do wszystkich danych lub zastosowanie tych działań tylko do wstępnie
zdefiniowanych grup danych.
Poznanie funkcji i klas
Funkcje i klasy są kluczowymi elementami składowymi prawie każdego języka programowania.
Umożliwiają tworzenie uporządkowanego kodu wielokrotnego użytku.
Zabawa funkcjami
Funkcje to bloki kodu, które pobierają dane wejściowe, przetwarzają je i zwracają dane wyjściowe.
Funkcjami wejściowymi mogą być liczby, ciągi znaków, listy, obiekty lub funkcje. W Pythonie istnieją
dwa typy funkcji: funkcje wbudowane i funkcje niestandardowe. Funkcje wbudowane to funkcje
predefiniowane w Pythonie. Możesz ich używać, po prostu wpisując ich nazwy. Poniższy fragment kodu
jest przykładem wbudowanej funkcji print:
>>> print("Hello")
Hello
print to często używana funkcja wbudowana, która wyświetla dane wejściowe. Kod związany z drukiem
został już napisany przez ludzi, którzy stworzyli Pyton. Teraz, gdy ten kod znajduje się w tle, nie musisz
wiedzieć, jak go zakodować; wystarczy wywołać funkcję print. Ludzie, którzy stworzyli bibliotekę
Pythona, nie mogli odgadnąć każdej możliwej funkcji, która zaspokoiłaby potrzeby wszystkich, ale
udało im się zapewnić użytkownikom możliwość tworzenia i ponownego wykorzystywania własnych
funkcji, gdy zajdzie taka potrzeba. W sekcji „Wprowadzenie do typów danych Python”, wcześniej w
tym rozdziale, fragment kodu z tej sekcji (również wymieniony poniżej) został użyty do obliczenia
średniej liczby elementów na liście:
>>> depth=[0,120,140,0,150,80,0,10]
>>> sum(depth)/len(depth)
62.5
Powyższe dane w rzeczywistości reprezentują rekordy śniegu i głębokości śniegu z wielu lokalizacji
punktów. Jak widać, punkty, w których dokonano pomiarów głębokości śniegu, mają średnią głębokość
62,5 jednostki. Są to jednak pomiary głębokości wykonane tylko raz. Innymi słowy, wszystkie dane mają
ten sam znacznik czasu. Podczas modelowania danych za pomocą Pythona często widzisz scenariusze,
w których masz zestawy pomiarów wykonanych w różnym czasie. Nazywa się to danymi szeregów
czasowych.
Przykład danych szeregów czasowych ilustruje poniższy fragment kodu:

>>> december_depth = [0,120,140,0,150,80,0,10]
>>> j January_depth = [20,180,140,0,170,170,30,30]
>>> feb February_depth = [0,100,100,40,100,160,40,40
Możesz obliczyć średnią z grudnia, stycznia i lutego w ten sam sposób, w jaki uśredniłeś wartości z
poprzedniej listy, ale byłoby to uciążliwe. W tym miejscu przydają się funkcje niestandardowe:
>>> def
average(any_list):return(sum(any_list)/len(any_list))
Powyższy kod definiuje funkcję o nazwie średnia. średnia przyjmuje dowolną listę jako dane wejściowe
i oblicza średnią z elementów listy. Funkcja nie jest jeszcze wykonywana, ale poprzedni kod definiuje,
co robi funkcja, gdy później pobierze pewne wartości wejściowe. W tym fragmencie any_list to po
prostu zmienna, której później przypisano daną wartość, gdy funkcja jest wykonywana. Aby wykonać
tę funkcję, wszystko, co musisz zrobić, to przekazać jej wartość. W tym przypadku wartością jest
rzeczywista lista z elementami numerycznymi:
>>> average(february_depth)
72
Wykonywanie funkcji jest bardzo proste. Możesz używać funkcji do wykonywania tej samej czynności
wielokrotnie, tyle razy, ile potrzebujesz, dla różnych wartości wejściowych. Piękno polega na tym, że
po skonstruowaniu można ponownie używać funkcji bez konieczności przepisywania algorytmu
obliczeniowego.
Chłodzenie podczas zajęć
Chociaż klasy są blokami kodu, które łączą funkcje i zmienne w celu utworzenia innych obiektów, różnią
się nieco od funkcji. Zbiór funkcji i klas powiązanych ze sobą wewnątrz klasy opisuje plan określonego
obiektu. Innymi słowy, klasy określają, co musi się wydarzyć, aby obiekt został utworzony. Po
wymyśleniu klasy można wygenerować rzeczywistą instancję obiektu, wywołując instancję klasy. W
Pythonie jest to określane jako tworzenie wystąpienia obiektu - tworzenie wystąpienia tej klasy innymi
słowy. Funkcje tworzone w klasie nazywane są metodami, a zmienne w klasie nazywane są atrybutami
- metody opisują akcje, które generują obiekt, a atrybuty opisują rzeczywiste właściwości obiektu. Aby
lepiej zrozumieć, jak używać zajęć do wydajniejszej analizy danych, rozważ następujący scenariusz:
Wyobraź sobie, że masz dane dotyczące głębokości śniegu z różnych miejsc i o różnych porach oraz że
przechowujesz je online na serwerze FTP. Zbiór danych zawiera różne zakresy danych dotyczących
głębokości śniegu, w zależności od miesiąca w roku. Teraz wyobraź sobie, że każdy miesięczny zakres
jest przechowywany w innym miejscu na serwerze FTP. Twoim zadaniem jest użycie Pythona do
pobrania wszystkich danych miesięcznych, a następnie przeanalizowanie całego zbioru danych, więc
musisz użyć różnych operacji na zakresach danych.
Najpierw pobierz dane z poziomu Pythona za pomocą obsługi FTP
biblioteka, na przykład ftplib. Następnie, aby móc analizować dane w Pythonie, musisz przechowywać
je w odpowiednich typach danych Pythona (na przykład w listach, krotkach lub słownikach). Po
pobraniu danych i zapisaniu ich jako rozpoznawalnych typów danych w skrypcie języka Python, można
następnie zastosować bardziej zaawansowane operacje, które są dostępne za pośrednictwem
wyspecjalizowanych bibliotek, takich jak NumPy, SciPy i MatPlotLib. W tym scenariuszu chcesz
utworzyć klasę, która tworzy listę zawierającą dane dotyczące głębokości śniegu dla każdego miesiąca.

Każda miesięczna lista byłaby instancją obiektu generowaną przez klasę. Sama klasa powiązałaby ze
sobą funkcje pobierania FTP i funkcje przechowujące pobrane rekordy wewnątrz list. Następnie
możesz utworzyć instancję klasy na tyle miesięcy, ile potrzebujesz, aby przeprowadzić dokładną
analizę. Kod do zrobienia czegoś takiego pokazano na listingu
class Download:
def __init__(self,ftp=None,site,dir,fileList=[]):
self.ftp =ftp
self.site=site
self.dir=dir
self.fileList=fileList
self.Login_ftp()
self.store_in_list()
def Login_ftp(self):
self.ftp=ftplib.FTP(self.site)
self.ftp.login()
def store_in_list(self):
fileList=[]
self.ftp.cwd("/")
self.ftp.cwd(self.dir)
self.ftp.retrlines('NLST',fileList.append)
return fileList
Definiowanie klasy prawdopodobnie wygląda teraz onieśmielająco, ale chcę po prostu dać ci wyczucie
podstawowej struktury i wskazać metody klas. Przechodząc do listingu 14-1, słowo kluczowe class
definiuje klasę, a słowo kluczowe definiuje metody klas. Funkcja __init__ jest funkcją domyślną, którą
należy zawsze definiować podczas tworzenia klas, ponieważ używa się jej do deklarowania zmiennych
klas. Metoda Login_ftp to niestandardowa funkcja definiowana przez użytkownika w celu zalogowania
się do serwera FTP. Po zalogowaniu się za pomocą metody Login_ftp i ustawieniu wymaganego
katalogu, w którym znajdują się tabele danych, można następnie zapisać dane na liście Pythona za
pomocą funkcji niestandardowej store_in_list.
Po zakończeniu definiowania klasy możesz użyć jej do tworzenia obiektów. Wystarczy utworzyć
instancję klasy w następujący sposób:
>>> Download(“ftpexample.com”,”ftpdirectory”)
I to wszystko! Za pomocą tego krótkiego fragmentu właśnie zadeklarowałeś konkretną domenę FTP i
wewnętrzny katalog FTP, w którym znajdują się dane. Po wykonaniu ostatniej linii pojawi się lista
zawierająca dane, którymi można manipulować i analizować w razie potrzeby.
Podstawy imienia i nazwiska dzięki przydatnym bibliotekom języka Python

W Pythonie biblioteka to wyspecjalizowany zbiór skryptów, które zostały napisane przez kogoś innego
w celu wykonywania wyspecjalizowanych zestawów zadań. Aby użyć wyspecjalizowanych bibliotek w
Pythonie, musisz najpierw przejść przez proces instalacji. Po zainstalowaniu bibliotek na lokalnym
dysku twardym można zaimportować funkcję dowolnej biblioteki do projektu po prostu za pomocą
instrukcji import. Musisz upewnić się, że zaimportowałeś bibliotekę do swojego projektu w Pythonie
przed próbą wywołania jej funkcji w kodzie. Na przykład, jeśli chcesz zaimportować bibliotekę ftplib,
napisz:
>>> import ftplib
Po zaimportowaniu biblioteki możesz korzystać z jej funkcji w dowolnym ze swoich skryptów. Po prostu
użyj notacji kropkowej, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji i klas bibliotek. Przykład notacji
kropkowej jest następujący:
>>> ftplib.any_ftp_lib_function
Istnieje niezliczona liczba bibliotek, których można używać do wykonywania różnych zadań w Pythonie,
ale biblioteki Pythona najczęściej używane w nauce o danych to NumPy, SciPy i MatPlotLib. Biblioteki
NumPy i SciPy zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań naukowych. Biblioteka MatPlotLib
została zaprojektowana do tworzenia wizualizacji danych w Pythonie.
Pozdrawiamy bibliotekę NumPy
NumPy to pakiet Pythona, który koncentruje się głównie na pracy z N-wymiarowe obiekty tablicowe,
a SciPy to zbiór algorytmów matematycznych i wyrafinowanych funkcji, które rozszerzają możliwości
biblioteki NumPy. Podczas pracy ze zwykłym Pythonem - Pythonem bez dodanych do niego żadnych
zewnętrznych rozszerzeń (takich jak biblioteki) - jesteś ograniczony do przechowywania danych na
jednowymiarowych listach. Ale jeśli rozszerzysz Python za pomocą biblioteki NumPy, otrzymasz
podstawę, na której możesz pracować z tablicami n-wymiarowymi. (Na wypadek, gdybyś się
zastanawiał, tablice n-wymiarowe są tablicami o jednym lub wielu wymiarach). Aby włączyć NumPy w
Pythonie, musisz najpierw zainstalować i zaimportować bibliotekę. Następnie możesz wygenerować
tablice wielowymiarowe. Aby zobaczyć, jak generowanie tablic n-wymiarowych działa w praktyce,
zacznij od zapoznania się z następującym fragmentem kodu, który pokazuje, jak utworzyć
jednowymiarową tablicę NumPy:
import numpy
>>> array_1d = numpy.arange (8)
>>> print (tablica_1d)
[0 1 2 3 4 5 6 7]
Po zaimportowaniu numpy możesz go używać do generowania tablic n-wymiarowych,
takie jak jednowymiarowa tablica pokazana powyżej. Tablice jednowymiarowe to zwane wektorami.
Możesz również tworzyć tablice wielowymiarowe za pomocą metody zmiany kształtu:
>>> array_2d=numpy.arange(8).reshape(2,4)
>>> print(array_2d)
[[0 1 2 3]
[4 5 6 7]]

Poprzedni kod to dwuwymiarowa tablica, inaczej nazywana 2 4 matryca. Użycie metody arange and
reshape to tylko jeden ze sposobów tworzenia Tablice NumPy. Możesz także generować tablice z list i
krotek. W zbiorze danych o śniegu, które wprowadzam w „Poznajemy funkcje i Klasy ”, we
wcześniejszej części tego rozdziału, przechowuję dane dotyczące głębokości śniegu dla różnych
lokalizacje na trzech oddzielnych listach Pythona - jedna lista miesięcznie:
>>> december_depth = [0,120,140,0,150,80,0,10]
>>> january_depth = [20,180,140,0,170,170,30,30]
>>> february_depth = [0,100,100,40,100,160,40,40]
Bardziej efektywne byłoby przechowywanie pomiarów w lepiej skonsolidowanej strukturze. Na
przykład możesz łatwo umieścić wszystkie te listy w jednej tablicy NumPy, używając następującego
kodu:
>>>depth=numpy.array([december_depth,january_
depth,february_depth])
>>> print(depth)
[[ 0 120 140 0 150 80 0 10]
[ 20 180 140 0 170 170 30 30]
[ 0 100 100 40 100 160 40 40]]
Korzystanie z tej struktury pozwala efektywniej wyciągać określone pomiary. Na przykład, jeśli chcesz
obliczyć średnią grubość śniegu dla pierwszej lokalizacji w każdym z trzech miesięcy, musisz
wyodrębnić pierwsze elementy każdego poziomego rzędu (wartości 0, 20 i 0, aby były większe
precyzyjny). Możesz wykonać wyodrębnienie w jednym wierszu kodu, stosując krojenie, a następnie
obliczając średnią za pomocą funkcji średniej NumPy. Oto przykład:
>>> numpy.mean(depth[:,0])
6.666666666666667
Oprócz używania NumPy do wyodrębniania informacji z pojedynczych macierzy, możesz go również
używać do interakcji z różnymi macierzami. Możesz użyć NumPy, aby zastosować standardowe
operacje matematyczne między macierzami, a nawet zastosować niestandardowe operatory, takie jak
odwrócenie macierzy, ummarowanie i operatory minimum / maksimum. Obiekty tablicowe mają te
same prawa, co inne obiekty w Pythonie. Możesz przekazać je jako parametry do funkcji, ustawić je
jako atrybuty klasy lub iterować po elementach tablicy w celu wygenerowania liczb losowych.
Bliskie i osobiste spotkanie z biblioteką SciPy
Biblioteka SciPy dodaje do Pythona kilka specjalistycznych funkcji naukowych do bardziej
szczegółowych zadań w nauce o danych. Aby używać funkcji SciPy w Pythonie, musisz najpierw
zainstalować i zaimportować bibliotekę SciPy.
Niektórzy gapie uważają SciPy za rozszerzenie biblioteki NumPy. To dlatego, że SciPy został zbudowany
na podstawie NumPy - używa funkcji NumPy, ale dodaje do nich. SciPy oferuje funkcje i algorytmów
dyskretnej transformaty Fouriera, ortogonalnej regresji odległości, funkcji przewiewnych,
rozwiązywania rzadkich wartości własnych, procedury dopasowania maksymalnej entropii, operacje
na obrazach n-wymiarowych, procedury integracji, narzędzia interpolacji , rzadka algebra liniowa,

solwery liniowe, narzędzia optymalizacyjne, narzędzia do przetwarzania sygnałów, rzadkie macierze i
inne narzędzia, które nie są obsługiwane przez inne biblioteki Pythona. Imponujące, prawda? A jednak
nie jest to nawet pełna lista dostępnych narzędzi SciPy. Jeśli nie możesz się doczekać zdobycia pełnej
listy, uruchom następujący krótki fragment kodu w Pythonie:
>>> import scipy
>>> help(scipy)
Przed użyciem tego kodu musisz najpierw pobrać i zainstalować bibliotekę SciPy. Funkcja pomocy użyta
w poprzednim kodzie zwraca skrypt, który zawiera listę wszystkich narzędzi składających się na SciPy i
dokumentuje wszystkie funkcje i klasy SciPy. Te informacje pomagają zrozumieć, co kryje się za
wstępnie napisanymi funkcjami i algorytmami, które tworzą bibliotekę SciPy. SciPy jest nadal w fazie
rozwoju. Ponieważ regularnie się zmienia i rozwija, warto regularnie sprawdzać funkcję pomocy, aby
zobaczyć, co się zmieniło.
Połączenie z MatPlotLib w celu wizualizacji danych
Ogólnie rzecz biorąc, projekty z zakresu nauki o danych zwykle kończą się wizualną reprezentacją
obiektów lub zjawisk. W Pythonie nie jest inaczej. Po zrobieniu dziecięcych kroków (lub kilku mniej
dziecięcych kroków) za pomocą NumPy i SciPy, możesz użyć biblioteki MatPlotLib Pythona do
tworzenia złożonych wizualnych reprezentacji zbioru danych lub wyników analizy danych. MatPlotLib
w połączeniu z NumPy i SciPy tworzy doskonałe środowisko do pracy przy rozwiązywaniu problemów
z wykorzystaniem nauki o danych. Przyglądając się bliżej MatPlotLib, mogę powiedzieć, że jest to
dwuwymiarowa biblioteka do rysowania, której można używać w Pythonie do tworzenia liczb z danych.
Możesz użyć MatPlotLib do tworzenia wykresów, histogramów, wykresów punktowych, widm mocy i
wielu innych grafik związanych z danymi. Co więcej, ponieważ biblioteka daje Ci pełną kontrolę nad
symboliką wizualizacji, stylami linii, czcionkami i kolorami, możesz nawet użyć MatPlotLib do tworzenia
grafik o jakości publikacji. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych bibliotek w Pythonie, aby
pracować z MatPlotLib, musisz najpierw zainstalować i zaimportować bibliotekę do swojego skryptu.
Po wykonaniu tych zadań rozpoczęcie tworzenia wykresów i wykresów jest całkiem proste.
Aby zilustrować, jak używać MatPlotLib, rozważ następującą tablicę NumPy (którą wymyśliłem w sekcji
„Przywitaj się z biblioteką NumPy” we wcześniejszej części tego rozdziału):
>>> print(depth)
[[ 0 120 140 0 150 80 0 10]
[ 20 180 140 0 170 170 30 30]
[ 0 100 100 40 100 160 40 40]]
With the following few lines of code, using just a for loop and a MatPlotLib function - pyplot - you can
easily plot all the measurements in a single graph within Python:
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> for month in depth:
plt.plot(month)
>>> plt.show()
Ten kod natychmiast generuje wykres liniowy, który widzisz na rysunku.

Każda linia na wykresie przedstawia głębokość śniegu w różnych miejscach w tym samym miesiącu.
Poprzedni kod, którego używasz do tworzenia tego wykresu, jest naprawdę prosty. Jeśli chcesz uzyskać
lepszą reprezentację, możesz dodać atrybuty koloru lub czcionki tekstu do funkcji kreślenia. Oczywiście
możesz również użyć innych typów grafik związanych z danymi, w zależności od tego, które typy
najlepiej pokazują trendy danych, które chcesz wyświetlić. Ważne jest tutaj, aby wiedzieć, kiedy używać
każdej z tych ważnych bibliotek i rozumieć, jak używać języka programowania Python, aby analiza
danych była zarówno łatwa, jak i wydajna.
Użycie Pythona do analizy danych - przykładowe ćwiczenie
Większość niedawnego rozwoju Pythona dotyczyła użytkowników ze społeczności naukowej, co
oznacza, że większość użytkowników prawdopodobnie nie uczyła się informatyki w szkole, ale uznała
programowanie za umiejętność, którą muszą posiadać, aby pracować w swoich dziedzinach.
Nieskomplikowana, czytelna dla człowieka składnia języka Python i przyjazna społeczność
użytkowników stworzyły dużą i oddaną bazę użytkowników. Poniższe sekcje zawierają wprowadzenie
do analizowania danych w języku Python.
W poniższych ćwiczeniach odnoszę się do hipotetycznego zbioru danych w klasie, ale chcę zacząć od
pokazania, gdzie należy się udać, aby wykonać łatwą instalację i konfigurację dobrego środowiska
programistycznego Python. Następnie pokażę, jak zaimportować plik CSV z danymi klasowymi do
Pythona, jak używać Pythona do obliczania średniej ważonej ocen dla uczniów w klasie oraz jak używać
Pythona do generowania średniej linii trendu ocen uczniów.
Instalowanie Pythona na Mac i Windows OS
Mac jest dostarczany z preinstalowaną podstawową wersją Pythona, a system Windows w ogóle nie
jest dostarczany z Pythonem. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera Mac, czy komputera z
systemem Windows, polecam pobranie bezpłatnej dystrybucji języka Python, która zapewnia łatwy
dostęp do jak największej liczby przydatnych modułów. Wypróbowałem kilka dystrybucji, a tą, którą
polecam, jest Anaconda firmy Continuum Analytics. Ta dystrybucja Pythona zawiera 197 pakietów, w
tym NumPy, SciPy i MatPlotLib. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Anaconda jest również
dostarczana z pakietem pandy (skrót od PANel DAta analySis), ponieważ ten pakiet umożliwia
tworzenie i manipulowanie tabelaryczną ramką danych - coś w rodzaju tabeli Excela, ale lepsze. Aby
zrobić cokolwiek o jakiejkolwiek wielkości w Pythonie, potrzebujesz również środowiska

programistycznego. Anaconda jest dostarczana ze środowiskiem programowania IPython, którego
używanie polecam. IPython działa bezpośrednio w przeglądarce internetowej i umożliwia pisanie kodu
w oddzielnych komórkach, a następnie wyświetlanie wyników każdego kroku. Aby otworzyć IPython w
przeglądarce internetowej, po zainstalowaniu Anacondy, po prostu przejdź do programu IPython
Notebook i otwórz go. Ten program automatycznie uruchamia aplikację przeglądarki internetowej.
Kiedy używasz nauki o danych do rozwiązywania problemów, nie piszesz programów samodzielnie.
Zamiast tego używasz gotowych narzędzi programistycznych i języków do interakcji z danymi. Kiedy
pobierasz swoją bezpłatną dystrybucję Pythona, możesz wybrać pomiędzy pobraniem wersji 2 lub
wersji 3. W 2010 roku język Python został całkowicie zmieniony, aby uczynić go bardziej wydajnym w
taki sposób, że nie tylko naukowcy by zrozumieli komputer . Problem w tym, że nowa wersja to brak
kompatybilności wstecznej - innymi słowy, skrypty Python 2 nie jest kompatybilny ze środowiskiem
Python 3. Skrypty Pythona 2 wymagają zmian składni, aby działać w Pythonie 3. To brzmi jak okropna
sytuacja i chociaż nie jest pozbawiona kontrowersji, większość pythonistów - użytkowników Pythona nie jest z tym w porządku. Gorąco polecam skorzystanie z ostatecznego wydania Pythona 2, wersji
Python 2.7.8. Od końca 2014 r. ta wersja jest używana przez zdecydowaną większość użytkowników
spoza CompSci Python. Świetnie sprawdza się w nauce o danych, jest łatwiejszy do nauczenia niż
Python 3, a witryny takie jak GitHub zawierają miliony fragmentów i skryptów, które możesz kopiować,
aby ułatwić sobie życie.
Ładowanie plików CSV
Aby załadować dane z pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV), użyj biblioteki pandas.
Przeprowadzę Cię przez proces w kodzie pokazanym na listingu. Przed rozpoczęciem upewnij się, że
plik danych - a dokładniej plik class_grades.csv - znajduje się w folderze Notatniki IPython. Domyślnie
IPython zawsze sprawdza folder IPython Notebooks, aby znaleźć wszelkie pliki zewnętrzne, które są
wywoływane przez Twój kod. Na wypadek, gdybyś jeszcze nie wiedział o komentowaniu, w Pythonie
koder może wstawić swoje komentarze do kodu, poprzedzając wszystkie wiersze komentarza
symbolem krzyżyka - symbolem #. Wszystkie komentarze są niewidoczne dla aplikacji - nie podlegają
one działaniu - ale są widoczne dla programistów i ich znajomych (i ich wrogów, jeśli o to chodzi).
Przykładowy kod do ładowania pliku CSV do Pythona
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# This loads the modules I’ll use throughout this
notebook, giving each a short alias.
%matplotlib inline
# This will show charts below each cell instead of in a
separate viewer.
grades = pd.read_csv('class_grades.csv')
# That’s it, you’re done!
print grades.head()

Jeśli chcesz ograniczyć kod wyjściowy tylko do pierwszych pięciu wierszy, możesz użyć funkcji head().
Obliczanie średniej ważonej
OK, więc przekazałeś IPythonowi wiele ocen uczniów przechowywanych w pliku CSV w poprzedniej
sekcji. Pytanie brzmi, jak chcesz obliczyć te oceny? Jak chcesz zważyć każdy oddzielny składnik klasy?
Mam zamiar podjąć decyzję dotyczącą polecenia i powiem, że końcowe oceny należy obliczyć w
następujący sposób:
✓ Każde zadanie domowe = 10 procent
✓ Średni termin = 25%
✓ Udział w zajęciach = 10 procent
✓ Egzamin końcowy = 45 proc
Dzięki pandom możesz łatwo obliczyć ważoną ocenę końcową każdego ucznia. Listing pokazuje, jak to
się robi.
Przykładowy kod do obliczania średniej ważonej w Pythonie
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
%matplotlib inline
grades = pd.read_csv('class_grades.csv')
grades['grade'] = np.round((0.1 * grades.homewk1 + 0.1 *
grades.homewk2 + 0.25 * grades.midterm + 0.1 *
grades.partic + 0.45 * grades.exam), 0)
# This creates a new column called 'grade' and populates
it based on the values of other columns,
rounded to an integer.
print grades.tail()
Używanie funkcji letter_grade i polecenia if w Pythonie
def calc_letter(row):
if row.grade >= 90:
letter_grade = 'A'
elif row['grade'] > 75:
letter_grade = 'B'

elif row['grade'] > 60:
letter_grade = 'C'
else:
letter_grade = 'F'
return letter_grade
# See how in Python there are no "then" statements, no
braces, and few brackets or parentheses. Flow
is determined by colons and indents.
grades['ltr'] = grades.apply(calc_letter, axis=1)
# "apply" with axis=1 applies a function to an entire
column using values from the same row.
print grades
Rysowanie linii trendu
Korzystając z SciPy, możesz łatwo narysować linię trendu - linię na wykresie, która wskazuje ogólny
trend zbioru danych. Popularne rodzaje linii trendu to najlepsze dopasowanie, regresja lub zwykłe linie
najmniejszych kwadratów. W tej sekcji pokażę, jak śledzić postępy każdego ucznia w naszej
hipotetycznej klasie, od początku semestru do końca. Na potrzeby tego przykładu utworzyłem linię
trendu dla pierwszego ucznia, Silpy Bhirasri. Możesz jednak wygenerować linię trendu dla dowolnego
ucznia, po prostu wstawiając jego imię i nazwisko jako zmienną studenta. Aby użyć SciPy, musisz
najpierw utworzyć podstawową listę uporządkowaną w Pythonie (oznaczoną liczbami lub ciągami
znaków w nawiasach kwadratowych), a następnie przekształcić te liczby lub łańcuchy w tablicę NumPy.
Ta nowa tablica NumPy umożliwia wykonywanie obliczeń na wszystkich wartościach naraz, zamiast
konieczności pisania kodu, który będzie sprawdzał każdą z wartości oddzielnie. Na koniec obliczasz
najlepiej dopasowaną linię dla wartości y (wartości x są zawsze takie same jak w oryginalnej serii) i
rysujesz wykres w Notatniku IPython, używając czterech wierszy kodu z biblioteki MatPlotLib. Listing
przedstawia wszystko razem.
Przykładowy kod do tworzenia linii trendu w Pythonie
student = 'Bhirasri, Silpa'
y_values = [] # create an empty list
for column in ['homewk1', 'homewk2', 'midterm', 'partic',
'exam']:
y_values.append(grades[grades.name == student]
[column].iloc[0])
# Append each grade in the order it appears in the
dataframe.

print y_values
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
y = np.array(y_values)
slope, intercept, r, p, slope_std_err = stats.
linregress(x, y)
# This automatically calculates the slope, intercept,
Pearson correlation, coefficient (r), and two
other statistics I won't use here.
bestfit_y = intercept + slope * x
# This calculates the best-fit line to show on the chart.
plt.plot(x, y, 'ko')
# This plots x and y values; 'k' is the standard printer's
abbreviation for the color 'blacK', and 'o'
signifies markers to be circular.
plt.plot(x, bestfit_y, 'r-')
# This plots the best fit regression line as a 'r'ed
line('-').
plt.ylim(0, 100)
# This sets the upper and lower limits of the y axis.
# If it were not specified, the minimum and maximum values
would be used.
plt.show() # since the plot is ready, it will be shown
below the cell
print 'Pearson coefficient (R) = ' + str(r)
Na linii trendu widać, że oceny pana Bhirasri stale poprawiały się przez cały semestr, z niewielkim
spadkiem w połowie semestru. Współczynnik korelacji Pearsona, wynoszący około 0,93, jest wysoki,
co wskazuje, że jego oceny uległy poprawie i jest bliski progresji liniowej.

Korzystanie z Open Source R do nauki o danych
R to darmowy system statystyczny o otwartym kodzie źródłowym, który, podobnie jak Python, był
szeroko stosowany w sektorze nauki o danych w ciągu ostatniej dekady. W rzeczywistości istnieje
niekończąca się sprzeczka między typami nauki o danych o tym, który język programowania najlepiej
nadaje się do nauki o danych. Praktycy preferujący R zazwyczaj robią to ze względu na zaawansowane
możliwości programowania statystycznego i wizualizacji danych - możliwości, których po prostu nie da
się powielić w Pythonie. Jeśli chodzi o praktyków nauki danych, w szczególności baza użytkowników R
jest szersza niż Pythona.
Przedstawiamy podstawowe pojęcia
R nie jest tak łatwy do nauczenia jak Python, ale może być bardziej wydajny w przypadku niektórych
typów zaawansowanych analiz statystycznych. Chociaż krzywa uczenia się R jest nieco bardziej stroma
niż w Pythonie, język programowania jest jednak stosunkowo prosty. Wszystko, co naprawdę musisz
zrobić, to dokładnie przestudiować podstawowe słownictwo używane do opisania języka, a po
opanowaniu go nie powinno być zbyt trudno pojąć, jak działa oprogramowanie.
Opanowanie podstawowego słownictwa R.
Chociaż słownictwo związane z R może na początku wydawać się egzotyczne, można je szybko
opanować poprzez praktykę. Możesz uruchomić R w trybie nieinteraktywnym lub interaktywnym. Tryb
nieinteraktywny polega na uruchomieniu kodu R przez wykonanie go jako pliku .r - rozszerzenie pliku
.r to rozszerzenie przypisane do plików skryptów utworzonych w celu wykonania przez program R bezpośrednio z wiersza poleceń. W trybie interaktywnym zazwyczaj pracujesz w aplikacji, która
współdziała z Tobą, monitując o wprowadzenie danych i kodu R. W sesji R w trybie interaktywnym
można importować zestawy danych lub bezpośrednio wprowadzać surowe dane; nadawać nazwy
zmiennym i obiektom danych; i używaj funkcji, operatorów i wbudowanych iteratorów, aby uzyskać
wgląd w dane źródłowe. R jest językiem zorientowanym obiektowo, co oznacza po prostu, że różne
części, które składają się na język, należą do klas - każda klasa ma swoją własną definicję i rolę.
Konkretny przykład klasy jest znany jako instancja tej klasy, a więc dziedziczy jej cechy. Klasy są
polimorficzne, co oznacza, że podklasy klasy mogą mieć swój własny zestaw unikatowych zachowań, a
mimo to współdzielą niektóre funkcje klasy nadrzędnej. Aby to zilustrować, rozważmy funkcję print R
- print(). Ponieważ ta funkcja jest polimorficzna, działa nieco inaczej w zależności od klasy obiektu,
który ma wydrukować. Tak więc ta funkcja i wiele innych wykonuje tę samą ogólną pracę w wielu
klasach, ale różni się nieznacznie w zależności od klasy. W części „Obserwowanie działania obiektów”
w dalszej części tego rozdziału omawiam programowanie obiektowe i jego zalety, ale na razie chcę
wprowadzić obiekty, ich nazwy i definicje. R działa z następującymi głównymi typami obiektów:
✓ Wektory: Wektor to uporządkowana lista tego samego trybu - znakowa (alfanumeryczna),
numeryczna lub logiczna. Wektory mogą mieć dowolną liczbę wymiarów. Na przykład wektor A = [„a”,
„cat”, „def”] jest trójwymiarowym wektorem postaci trybu. B = [2, 3.1, -5, 33] jest czterowymiarowym
wektorem trybu numerycznego. Aby zidentyfikować określone elementy tych wektorów, możesz
wprowadzić następujące kody w monicie w trybie interaktywnym, aby R wygenerował następujące
zwroty: A [[1]] = „a” lub A [[2]] = „Cat” lub A [[3]] = „def” lub
B [[1]] = 2 lub B [[2]] = 3,1 lub B [[3]] = -5 lub B [[4]] = 33.
R traktuje pojedynczą liczbę jako wektor wymiaru jeden. Ponieważ nie można ich dalej rozbić w R,
wektory są również znane jako wektory atomowe (które nie są tym samym, co wektory ogólne, które
są w rzeczywistości obiektami list, o czym mówię w sekcji „Listy”). Sposób traktowania wektorów

atomowych przez R daje językowi ogromne korzyści pod względem szybkości i wydajności. ✓ Macierze:
Pomyśl o macierzy jako o zbiorze wektorów. Macierz może mieć dowolny tryb (numeryczny, znakowy
lub logiczny), ale cała macierz musi mieć ten sam tryb. Macierz charakteryzuje się również liczbą
wymiarów. W przeciwieństwie do wektora macierz ma tylko dwa wymiary - liczbę wierszy i liczbę
kolumn.
✓ Listy: Lista to lista elementów o dowolnych trybach, w tym inne listy lub wektory. Listy są czasami
nazywane wektorami rodzajowymi, ponieważ niektóre z tych samych operacji, które są wykonywane
na wektorach, mogą być również wykonywane na listach.
✓ Ramki danych: Ramka danych to typ listy, który jest analogiczny do tabeli w bazie danych. Z
technicznego punktu widzenia ramka danych to lista wektorów, z których każdy ma taką samą długość.
Wiersz w tabeli zawiera informacje dotyczące pojedynczego rekordu, ale elementy w wierszu
najprawdopodobniej nie będą w tym samym trybie. Jednak wszystkie elementy w określonej kolumnie
mają ten sam tryb. Ramki danych mają taką samą strukturę - każdy wektor w ramce danych odpowiada
kolumnie w tabeli danych, a każdy możliwy indeks dla tych wektorów jest wierszem.
Istnieją dwa sposoby dostępu do elementów składowych wektorów, macierzy i list w R. Pojedyncze
nawiasy [] dają wektor, macierz lub listę (odpowiednio) indeksowanych elementów, natomiast
podwójne nawiasy [[]] dają pojedynczy element. Użytkownicy języka R nie są zgodni co do
prawidłowego używania [] i []] do indeksowania. Zwykle podwójny nawias ([[]]) ma kilka zalet: na
przykład zwraca komunikat o błędzie, jeśli wprowadzisz indeks, który jest poza zakresem. Jeśli jednak
chcesz wskazać więcej niż jeden element wektora, macierzy lub listy, powinieneś użyć pojedynczego
nawiasu ([]). Teraz, gdy już znasz podstawowe słownictwo języka R, prawdopodobnie nie możesz się
doczekać, aby zobaczyć, jak to działa w przypadku rzeczywistego programowania. Wyobraź sobie, że
zamierzasz skorzystać z prostego zbioru danych EmployeeRoll i że zamierzasz wprowadzić zbiór danych
do R ręcznie. Wymyśliłeś coś, co wygląda jak listing.
Przypisywanie obiektu i łączenie w R
> EmployeeRoll <- data.frame(list(EmployeeName=c("Smith,
John","O'Bannon, Tom","Simmons,
Sarah"),Grade=c(10,8,12),Salary=c(100000,75000,
125000), Union=c(TRUE, FALSE, TRUE)))
> EmployeeRoll
EmployeeName Grade Salary Union
1 Smith,John 10 100000 TRUE
2 O'Bannon, Tom 8 75000 FALSE
3 Simmons, Sarah 12 125000 TRUE
Połączony symbol <- w pierwszym wierszu listingu nazywa się „pobieraniem”.
Przypisuje zawartość po prawej stronie do nazwy po lewej. Możesz myśleć o tej zależności w jeszcze
prostszych kategoriach, biorąc pod uwagę następujące stwierdzenie, które przypisuje liczbę 3 zmiennej
c.
> c <- 3

Wiersz 1 listingu również pokazuje użycie funkcji concatenate języka R - c () - która służy do tworzenia
wektora. Funkcja oncatenate jest używana do tworzenia wektorów atomowych, które składają się na
listę wektorów tworzących ramkę danych EmployeeRoll. Wiersz 2 listingu, EmployeeRoll, instruuje R,
aby wyświetlić zawartość obiektu na ekranie. Jeszcze jeden obiekt w R jest niezwykle ważny - funkcja.
Funkcje używają atomowych wektorów, macierzy, list i ramek danych, aby wykonać dowolną analizę
lub obliczenia, które chcesz wykonać. (W poniższej sekcji omówię dokładniej funkcje. Na razie po
prostu zrozum ogólnie ich rolę). Każda analiza wykonywana w R może być wykonana w jednej lub kilku
sesjach, polegających na wprowadzeniu zestawu instrukcji, które mówią R co chcesz zrobić z danymi,
które wprowadziłeś lub zaimportowałeś. W każdej sesji określasz funkcje swojego skryptu. Następnie
bloki kodu przetwarzają otrzymane dane wejściowe a następnie zwróć dane wyjściowe. Dane
wejściowe funkcji (znane również jako argumenty funkcji) mogą być dowolnym obiektem R lub
kombinacją obiektów - wektorami, macierzami, tablicami, ramkami danych, tabelami, a nawet innymi
funkcjami. (Zauważ, że wywołanie funkcji w R jest znane jako wywołanie funkcji).
Komentowanie w R jest takie samo jak w Pythonie. Jako programista języka R możesz wstawiać
wszelkie komentarze do kodu, poprzedzając je symbolem krzyżyka - innymi słowy symbolem #.
Zagłębiając się w funkcje i operatory
Podczas pisania funkcji możesz wybrać jedną z dwóch metod - metoda szybka, prosta i bardziej złożona,
ale ostatecznie bardziej użyteczna. Oczywiście ten sam rezultat można osiągnąć za pomocą obu metod,
ale każda metoda jest korzystna na swój sposób. Jeśli chcesz wywołać funkcję i wygenerować wynik
tak prosto i szybko, jak to możliwe, i jeśli uważasz, że nie będziesz chciał ponownie użyć funkcji w
przyszłości, użyj metody 1. Jeśli chcesz napisać funkcję, którą możesz wywołać do różnych celów i
używać z różnymi zestawami danych w przyszłości, a następnie użyj metody 2. Aby zilustrować różnicę
między tymi dwiema metodami, rozważ ponownie zestaw danych EmployeeRoll zdefiniowany na
listingu. Załóżmy, że chcesz wymyślić funkcję, której możesz użyć do wyliczenia średniej wartości
wynagrodzenia pracowników. Używając pierwszej, prostszej metody, wywołujesz pojedynczą funkcję
do obsługi tego zadania: po prostu definiujesz operację, wpisując nazwę funkcji, której chcesz użyć, a
następnie umieszczasz w nawiasach wszystkie argumenty wymagane przez funkcję po nazwie funkcji.
Mówiąc dokładniej, wywołujesz wbudowaną funkcję statystyczną mean(), aby obliczyć średnią wartość
wynagrodzeń pracowników, jak pokazano tutaj:
> # Metoda 1 obliczania średniego wynagrodzenia
> MeanSalary1 <- mean (EmployeeRoll $ Salary)
> Średnie wynagrodzenie 1
[1] 1e + 05
W tej metodzie funkcja mean () oblicza i zapisuje średnią pensja, 100 000 (lub 1e + 05, w notacji
naukowej) jako obiekt (oczywiście wektor!) o nazwie MeanSalary1.
Symbol $ odnosi się do R do określonego pola w zbiorze danych. W tym przykładzie odnosi się R do
pola Salary w zbiorze danych EmployeeRoll. Metoda 2 ilustruje bardziej skomplikowane, ale
prawdopodobnie bardziej przydatne podejście. Zamiast definiować tylko jedną operację, jak w
metodzie 1, funkcja metody 2 może zdefiniować serię oddzielnych operacji, jeśli są potrzebne; w
związku z tym metoda często może być dość złożona. W poniższym kodzie instrukcja MeanSalary2 <function (x) tworzy funkcję o nazwie MeanSalary2, która przyjmuje jeden argument, x. Instrukcje
zawarte w nawiasach klamrowych ({}) tworzą tę funkcję. Zadaniem {return (mean (x))} jest obliczenie
średniej z jakiejś jednostki x, a następnie zwrócenie tej wartości jako wyniku na ekran komputera:

> # Metoda 2 obliczania średniego wynagrodzenia
> #Ta metoda umożliwia użytkownikowi utworzenie niestandardowego zestawu instrukcji dla języka
R, które mogą być używane wielokrotnie.
> MeanSalary2 <- function (x) {return (mean (x))}
>
> MeanSalary2 (EmployeeRoll $ Salary)
[1] 1e + 05
Argumentem definicji funkcji nie jest pole Salary ze zbioru danych EmployeeRoll, ponieważ ten typ
funkcji może być wywoływany i używany do różnych celów w różnych zbiorach danych i różnych polach
wspomnianych zestawów danych. Ponadto nic się nie dzieje, gdy skończysz wpisywać funkcję i
naciśniesz Return po wprowadzeniu końcowego nawiasu klamrowego; w następnym wierszu pojawi
się kolejny znak zachęty (>). To dlatego, że poprawnie skonfigurowałeś tę funkcję. (Wiesz, że jest to
poprawne, ponieważ nie otrzymałeś komunikatu o błędzie). Możesz teraz wywołać tę funkcję, kiedy
jest naprawdę potrzebna - tak właśnie działa ostatnia instrukcja wprowadzona w znaku zachęty w
poprzednim kodzie. Wpisanie MeanSalary2 (EmployeeRoll $ Salary) jest wywołaniem funkcji i
zastępuje argument zastępczy funkcji x argumentem EmployeeRoll $ Salary; rzeczywisty obiekt, który
umożliwia funkcji generowanie rozwiązania. Oczywiście funkcja zapisana w metodzie 2 daje taką samą
średnią pensję jak funkcja w metodzie 1, ale funkcja metody 2 może być teraz ponownie wykorzystana
do różnych zastosowań. Aby zilustrować sposób wykorzystania tej samej funkcji w innym zbiorze
danych, wyobraź sobie, że masz inną firmę z własną listą płac. Zatrudnia pięciu pracowników o
następujących pensjach: 500 000 USD; 1 000 000 USD; 75 000 USD; 112 000 USD; i 400 000 USD. Jeśli
chcesz zadzwonić i skorzystać z MeanSalary2, aby znaleźć średnią pensję tych pracowników, możesz
po prostu napisać:
> Średnie wynagrodzenie2 (c (500000,1000000,75000,112000,400000))
[1] 417400
Zgodnie z instrukcją przedstawioną w metodzie 2 funkcja MeanSalary2 szybko generuje średnią
wartość dla tego nowego zestawu danych - w tym przypadku 417 400 USD.
Podstawową zaletą korzystania z funkcji w języku R jest to, że funkcje ułatwiają pisanie czystszego,
bardziej zwięzłego kodu, który jest łatwy do odczytania i łatwiejszy do ponownego użycia. Ale na
najbardziej podstawowym poziomie R po prostu używa funkcji do stosowania operatorów. Chociaż
zarówno stosowanie operatorów, jak i wywoływanie funkcji służą temu samemu celowi, można
rozróżnić te dwie techniki dzięki różnym składniom. R używa wielu takich samych operatorów, które
są używane w innych językach programowania. Tabela zawiera listę najczęściej używanych
operatorów. Operatory działają jak funkcje w R. Ostrzegałem, że nauka słownictwa R może być trudna!
Operacja: Operator
plus : +
minus : mnożenie : *
dzielenie :/

modulo : %%
potęga : ^
większe niż :>
większe lub równe: > =
mniej niż : <
mniejsze lub równe : <=
równa się: ==
nie równa się : ! =
nie (logiczne) : !
i (logiczne) : &
lub (logiczne) : |
jest przypisany; do: <jest przypisany do : ->
Ten kod przedstawia kilka przykładów, w których operatory są używane jako funkcje:
> „<” (2, 3)
[1] PRAWDA
> „<” (100,10)
[1] FAŁSZ
> „+” (100; 1)
[1] 101
> „/” (4,2)
[1] 2
> „+” (2, 5, 6, 3, 10)
Błąd w `+ '(2, 5, 6, 3, 10): operator potrzebuje jednego lub dwóch argumentów
W poprzednim kodzie operatory logiczne mniejsze niż (<) i większe niż (>) zwracają wartość PRAWDA
lub FAŁSZ. Czy widzisz również komunikat o błędzie wygenerowany przez ostatnią linię kodu? Ten błąd
wystąpił, ponieważ operator + może przyjąć tylko jeden lub dwa argumenty, aw tym przykładzie
podałem o trzy argumenty więcej, niż mógł obsłużyć. Możesz użyć operatora +, aby dodać dwie liczby
lub dwa wektory. W rzeczywistości wszystkie operatory arytmetyczne w R mogą akceptować zarówno
liczby, jak i wektory jako argumenty - więcej informacji na temat operatorów arytmetycznych można
znaleźć w poniższej sekcji „Iterowanie w R”.
Iterowanie w R
Ze względu na sposób, w jaki R obsługuje wektory, programowanie w R oferuje bardzo efektywny
sposób obsługi pętli i iteracji. Zasadniczo R ma wbudowane iteratory, które automatycznie zapętlają

elementy bez dodatkowego kłopotu związanego z samodzielnym pisaniem pętli. Ten proces nazywa
się wektoryzacją. Aby lepiej konceptualizować ten pomysł, wyobraź sobie, że chcesz dodać stałą c = 3
do serii trzech liczb, które zapisałeś jako wektor,
m = [10, 6, 9]. Możesz użyć następującego kodu:
> c <- 3
> m <- c (10, 6, 9)
> m <- m + c
>m
[1] 13 9 12
Poprzednia metoda działa z powodu właściwości R znanej jako możliwość ponownego wykorzystania jeśli wykonujesz operacje na dwóch wektorach, które nie są tej samej długości, R powtarza się i
ponownie wykorzystuje mniejszy wektor, aby operacja działała. W tym przykładzie c był wektorem
jednowymiarowym, ale R wykorzystał go ponownie, aby przekształcić go w wektor trójwymiarowy, aby
operację można było wykonać na m. Oto logika tego procesu:
10 3 13
6+3=9
9 3 12
Ta metoda działa również ze względu na wektoryzację operatora +, który wykonuje operację + na
wektorach m i c, w efekcie przechodząc przez każdy z wektorów w pętli, aby dodać odpowiadające im
elementy. Oto inny sposób zapisania tego procesu, który sprawia, że wektoryzacja operatora + jest
oczywista:
> m <- „+” (m, c)
R wektoryzuje wszystkie operatory arytmetyczne, w tym +, -, /, * i ^. Kiedy używasz instrukcji
warunkowych w pętlach iteracyjnych, R używa wektoryzacji, aby uczynić ten proces bardziej
wydajnym. Jeśli używałeś innych języków programowania, prawdopodobnie widziałeś strukturę, która
wygląda jak coś takiego:
for (y = 1 do 5) {if (3 * y <= 4) then z = 1
else z = 0}
Ta pętla iteruje kod w nawiasach ({}) sekwencyjnie dla każdego y równego 1, 2, 3, 4 i 5. W tej pętli, dla
każdej wartości y, instrukcja warunkowa 3 * y <= 4 generuje albo instrukcja TRUE lub FALSE. Dla
wartości y, które dają wartości PRAWDA, z jest ustawione na 1; w przeciwnym razie jest ustawiona na
0. Ta pętla generuje w ten sposób:
| y | 3 * y | 3 * y <= 4 | z |
| 1 | 3 | PRAWDA | 1 |
| 2 | 6 | FALSE | 0 |
| 3 | 9 | FALSE | 0 |

| 4 | 12 | FALSE | 0 |
| 5 | 15 | FALSE | 0 |
Teraz sprawdź, jak możesz zrobić to samo za pomocą R:
> y <- 1: 5
> z <- ifelse (3 * y <= 4, 1, 0)
>z
[1] 1 0 0 0 0
O wiele bardziej kompaktowy, prawda? W poprzednim kodzie R wyraz y reprezentuje wektor
numeryczny [1, 2, 3, 4, 5]. Tak jak w powyższym przypadku, w kodzie R operator <= jest wektoryzowany
i ponownie stosuje się zdolność do recyklingu, tak że pozorny skalar 4 jest traktowany jako wektor
pięciowymiarowy [4, 4, 4, 4, 4], aby wektor praca operacyjna. Tak jak poprzednio, tylko wtedy, gdy y =
1 jest spełnionym warunkiem, a zatem z [[1]] = 1 iz [2: 5] = 0. W R często widzisz coś, co wygląda jak
1:10. Ten operator dwukropka zapisuje sekwencję liczb - pierwszą liczbę, ostatnią liczbę i sekwencję,
która znajduje się między nimi. Zatem wektor 1:10 jest równoważny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 2: 5
równa się 2, 3, 4, 5.
Obserwowanie, jak działają obiekty
Podejście obiektowe języka R sprawia, że wdrażanie i utrzymywanie kodu jest stosunkowo szybkie i
łatwe. W ramach tej zorientowanej obiektowo funkcji obiekty w języku R wyróżniają się cechami
zwanymi atrybutami. Każdy obiekt jest zdefiniowany przez swoje atrybuty; dokładniej, każdy obiekt
jest definiowany przez jego atrybut klasy. Na przykład USDA dostarcza dane na temat odsetka
kukurydzy odpornej na owady i tolerującej herbicydy rocznie, sadzonej w latach od 2000 do 2014.
Możesz wziąć te informacje i użyć funkcji regresji liniowej, aby przewidzieć procent herbicydów.
tolerancyjna kukurydza zasadzona w Illinois w latach 2000-2014, od odsetka kukurydzy odpornej na
owady zasadzone w Illinois w tych samych latach. Zestaw danych i funkcja przedstawiono na listingu.
Odkrywanie obiektów w R.
> GeneticallyEngineeredCorn <data.frame(list(year=c(2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014),Insect =c(13,
12,18,23,26,25,24,19,13, 10, 15, 14, 14, 4, 3),
herbicide=c(3,3,3,4,5,6,12,15,15,15,15,17,18,7,
5)))
> GeneticallyEngineeredCorn
year Insect herbicide
1 2000 13 3
2 2001 12 3

3 2002 18 3
4 2003 23 4
5 2004 26 5
6 2005 25 6
7 2006 24 12
8 2007 19 15
9 2008 13 15
10 2009 10 15
11 2010 15 15
12 2011 14 17
13 2012 14 18
14 2013 4 7
15 2014 3 5
> PredictHerbicide <lm(GeneticallyEngineeredCorn$herbicide ~
GeneticallyEngineeredCorn$Insect)
> attributes(PredictHerbicide)$names
[1] "coefficients" "residuals" "effects"
"rank"
[5] "fitted.values" "assign" "qr"
"df.residual"
[9] "xlevels" "call" "terms"
"model"
> attributes(PredictHerbicide)$class
[1] "lm"
> PredictHerbicide$coef
(Intercept)
GeneticallyEngineeredCorn$Insect
10.52165581
-0.06362591

Na listingu wyrażenie PredictHerbicide <- lm (Genetically Engineered Corn $ herbicide ~
GeneticallyEngineeredCorn $ Insect) instruuje R, aby przeprowadził regresję liniową i przypisał wyniki
do obiektu PredictHerbicide. W regresji liniowej, genetycznie EngineeredCorn jest zdefiniowany jako
źródłowy zestaw danych, kolumna Insect działa jako zmienna niezależna, a kolumna herbicydu jako
zmienna zależna. Funkcja atribute R umożliwia uzyskanie informacji o atrybutach obiektu. W tym
przykładzie wpisanie atrybutu funkcji (PredictHerbicide) $ names instruuje R, aby nazwał wszystkie
atrybuty obiektu PredictHerbicide, a atrybut funkcji (PredictHerbicide) $class instruuje R, aby
zidentyfikował klasy obiektu. Na listingu widać, że obiekt PredictHerbicide ma 12 atrybutów i ma klasę
lm (co oznacza model liniowy). R pozwala zażądać szczegółowych informacji na temat każdego z tych
atrybutów; ale żeby ten przykład był zwięzły, po prostu poproś R o określenie współczynników
równania regresji liniowej - patrząc wstecz, widać, że jest to pierwszy atrybut udostępniony dla obiektu
PredictHerbicide. Aby poprosić R o pokazanie współczynników uzyskanych przez dopasowanie modelu
liniowego do danych, wprowadź PredictHerbicide $ coef, jak pokazano na listingu, a R zwraca
następujące informacje:
(Przechwycenie) GeneticallyEngineeredCorn $ Insect
10,52165581 -0,06362591
W zwykłej matematyce poprzedni wynik przekłada się na równanie. W tłumaczeniu na terminy
matematyczne jest to równoważne z następującym:
Odsetek kukurydzy odpornej na herbicydy wytworzonej metodami inżynierii genetycznej = 10,5 - 0,06
* Odsetek kukurydzy odpornej na owady otrzymanej metodami inżynierii genetycznej.
W związku z tym związek między tymi dwiema zmiennymi wydaje się raczej słaby, a więc odsetek
uprawianej genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy odpornej na owady nie będzie dobrym
wskaźnikiem procentu zasadzonej kukurydzy odpornej na herbicydy. Ten przykład ilustruje również
polimorficzny charakter funkcji ogólnych w R - to znaczy, gdzie ta sama funkcja może być dostosowana
do klasy, z którą jest używana, dzięki czemu można ją zastosować do wielu różnych klas. Funkcją
polimorficzną w tym przykładzie jest funkcja attribute() języka R. Ta funkcja ma zastosowanie do klasy
lm (model liniowy), klasy średniej, klasy histogramu i wielu innych.
Jeśli chcesz uzyskać szybką orientację podczas pracy z wystąpieniami nieznanej klasy, przydatne będą
polimorficzne funkcje ogólne języka R. Te funkcje zazwyczaj sprawiają, że R jest bardziej efektywnym
językiem programowania.
Podgląd pakietów R.
R ma mnóstwo łatwych do zainstalowania pakietów i funkcji, z których wiele jest całkiem przydatnych
w nauce o danych. W kontekście języka R pakiety to pakiety składające się z określonych funkcji, danych
i kodu dostosowanych do wykonywania określonych typów analiz lub zestawów analiz. Witryna CRAN
zawiera listę aktualnych pakietów dostępnych do pobrania pod adresem http://cran.rproject.org/web/packages, wraz ze wskazówkami, jak je pobrać i zainstalować. W kolejnych sekcjach
omówię kilka popularnych pakietów, a następnie zagłębię się w możliwości kilku bardziej
zaawansowanych, które są dostępne.
Wskazanie popularnych pakietów do analizy statystycznej
Solidne pakiety języka R mogą pomóc w wykonywaniu takich rzeczy, jak prognozowanie, analiza
wielowymiarowa i analiza czynnikowa. W tej sekcji szybko przedstawiam przegląd kilku bardziej
popularnych pakietów przydatnych w tego typu pracy. Pakiet prognostyczny języka R zawiera różne

funkcje prognozowania, które można dostosować do wykorzystania w architekturze ARIMA lub w
innych typach prognoz jednoczynnikowych szeregów czasowych. A może chcesz użyć R do zarządzania
jakością. Możesz użyć pakietu wykresów kontroli jakości R (qcc) do kontroli jakości i statystycznej
kontroli procesu. W praktyce nauki o danych prawdopodobnie skorzystasz z prawie każdego pakietu,
który specjalizuje się w analizie wielowymiarowej. Jeśli chcesz przeprowadzić regresję logistyczną,
możesz użyć wielomianowego modelu logitowego R (mlogit). Wielomianowy model logitowy to taki,
w którym obserwacje znanej klasy są wykorzystywane do „szkolenia” oprogramowania, tak aby mogło
ono zidentyfikować klasy innych obserwacji, których klasy są nieznane. (Na przykład, możesz użyć
regresji logistycznej do szkolenia oprogramowania, aby mogło z powodzeniem przewidywać odpływ
klientów, o czym możesz przeczytać w rozdziale 3). w jakimś konkretnym celu, możesz użyć analizy
czynnikowej. Aby lepiej zilustrować podstawową koncepcję analizy czynnikowej, wyobraź sobie, że
jesteś właścicielem restauracji. Chcesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby mieć pewność, że
poziom zadowolenia klientów jest jak najwyższy, prawda? Cóż, analiza czynnikowa może pomóc w
określeniu, które dokładnie czynniki mają największy wpływ na oceny satysfakcji klientów - mogą one
łączyć się w ogólne czynniki dotyczące atmosfery, układu restauracji i wyglądu / postawy / wiedzy
pracowników. Mając tę wiedzę, możesz pracować nad poprawą tych czynników, aby zwiększyć
satysfakcję klientów, a tym samym lojalność wobec marki. Niewiele osób wprowadza dane ręcznie do
R. Dane są częściej importowane z programu Microsoft Excel lub z relacyjnej bazy danych. Możesz
znaleźć pakiety sterowników dostępne do importowania danych z różnych typów relacyjnych baz
danych, w tym RSQLite, RPostgreSQL, RMySQL i RODBC, a także pakiety dla wielu innych systemów
RDBMS. Jedną z mocnych stron R jest sposób, w jaki wyposaża użytkowników w możliwość tworzenia
graficznych ilustracji o jakości publikacyjnej lub nawet wizualizacji danych, które mogą pomóc w
zrozumieniu danych. Pakiet ggplot2 oferuje mnóstwo różnych opcji wizualizacji danych - więcej o tym
pakiecie w sekcji „Wizualizacja statystyk R za pomocą ggplot2” w dalszej części tego rozdziału. Aby
uzyskać informacje na temat dodatkowych pakietów języka R, odwiedź witrynę internetową projektu
R pod adresem www.r-project.org. Możesz znaleźć wiele istniejącej dokumentacji online aby pomóc Ci
określić, które pakiety najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Ponadto programiści z aktywnej
społeczności R nieustannie udostępniają nowe pakiety i funkcje. Wizualizacja, mapowanie i tworzenie
wykresów w języku R Miejmy nadzieję, że poprzednie sekcje w tym rozdziale dadzą ci podstawową
wiedzę o tym, jak funkcje, obiekty i wbudowane iteratory języka R. Miejmy nadzieję, że przychodzi Ci
do głowy kilka zadań związanych z nauką danych, w których realizacji pomoże Ci R. W kolejnych
sekcjach przedstawię kilka zaawansowanych pakietów języka R do wizualizacji danych, analizy grafów
sieci i analizy wzorców punktów przestrzennych.
Wizualizacja statystyk R za pomocą ggplot2
Jeśli szukasz bardzo szybkiego i wydajnego sposobu tworzenia dobrze wyglądających wizualizacji
danych, których możesz używać do uzyskiwania i przekazywania informacji ze swoich zbiorów danych,
nie szukaj dalej niż pakiet R ggplot2. Ten pakiet został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu różnych
typów grafik związanych z danymi w języku R, w tym histogramów, wykresów rozrzutu, wykresów
słupkowych, pudełkowych i wykresów gęstości. Oferuje również szeroką gamę opcji projektowania - w
tym wybór kolorów, układu, przezroczystości i gęstości linii. ggplot2 jest przydatny, jeśli chcesz
prezentować dane, ale prawdopodobnie nie jest to najlepsza opcja, jeśli chcesz opowiadać historie lub
rysować dane. (Możesz przeczytać o tych opcjach projektowania wizualizacji danych w rozdziale 9.)
Aby lepiej zrozumieć, jak działa pakiet ggplot2, rozważ następujący przykład: Rysunek 15-3 przedstawia
prosty wykres rozrzutu, który został wygenerowany przy użyciu ggplot2. Ten wykres rozrzutu
przedstawia stężenia (w częściach na milion lub ppm) czterech typów pestycydów, które wykryto w
strumieniu w latach 2000–2013. Wykres rozrzutu można było zaprojektować tak, aby pokazywał tylko
stężenia pestycydów na każdy rok, ale ggplot2 zapewnia opcję dopasowania linii regresji do każdego z

typów pestycydów. Linie regresji to linie ciągłe pokazane na wykresie. ggplot2 może również
przedstawiać te typy pestycydów w różnych kolorach. Kolorowe obszary otaczające linie regresji
reprezentują 95-procentowe przedziały ufności dla modeli regresji. Wykres rozrzutu jasno pokazuje,
że wszystkie pestycydy z wyjątkiem ryanoidów wykazują zmniejszające się stężenia w strumieniu.
Chlorowodorki miały najwyższe stężenie w 2000 r., Ale następnie wykazywały największy spadek
stężenia w okresie 13 lat.
Analiza sieci za pomocą statnet i igraph
Sieci społecznościowe i wolumeny danych w sieciach społecznościowych gwałtownie wzrosły w ciągu
ostatniej dekady. Dlatego wiedza, jak nadawać sens danym sieciowym, staje się coraz ważniejsza dla
analityków. Umiejętności analizy sieci społecznościowych pozwalają analizować sieci społecznościowe,
aby odkryć, w jaki sposób konta są połączone i w jaki sposób informacje są udostępniane przez te
połączenia. Możesz użyć metod analizy sieci, aby określić, jak szybko informacje rozprzestrzeniają się
w Internecie. Możesz nawet użyć metod analizy sieci w mapowaniu genetycznym, aby lepiej zrozumieć,
jak jeden gen wpływa i wpływa na aktywność innych genów, lub w modelowaniu hydraulicznym, aby
wiedzieć, jak najlepiej zaprojektować system dystrybucji wody lub kanalizacji. Dwa pakiety R zostały
napisane bezpośrednio do celów analizy sieci - statnet i igraph. Możesz użyć statnet lub igraph do
zbierania statystyk sieciowych lub statystyk dotyczących składników sieci.
Mapowanie i analizowanie przestrzennych wzorców punktowych za pomocą splatstat
Jeśli chcesz analizować dane przestrzenne w R, możesz skorzystać z pakietu spatstat. Ten pakiet jest
najczęściej używany do analizowania danych układu punktowego, ale można go również używać do
analizowania wzorów linii, pikseli i danych sieci liniowej. Domyślnie pakiet jest instalowany z zestawami
danych geograficznych, ekologicznych i środowiskowych, których można w razie potrzeby użyć do
wsparcia analiz. Dzięki możliwościom analizy wzorców punktowych czasoprzestrzeni, spstat może
pomóc w wizualizacji czasoprzestrzennych zmian jednej lub kilku zmiennych w czasie. Pakiet zawiera
nawet trójwymiarowe funkcje graficzne. Ponieważ Spstat to pakiet do analizy danych geograficznych,
jest powszechnie używany w ekologii, naukach o Ziemi i botanice lub w badaniach środowiskowych,
chociaż pakiet ten można z łatwością wykorzystać do badań lokalizacyjnych, które odnoszą się do
biznesu, logistyki, sprzedaży, marketingu i nie tylko .

Używanie języka SQL w nauce o danych
SQL, czyli Structured Query Language, to standard tworzenia, utrzymywania i zabezpieczania
relacyjnych baz danych. Jest to zestaw reguł, których można używać do szybkiego i wydajnego
wykonywania zapytań, aktualizowania, modyfikowania, dodawania lub usuwania danych z dużych i
złożonych baz danych. Używasz SQL do wykonywania tych zadań, zamiast wykonywać je za pomocą
Pythona lub Excela, ponieważ SQL to najprostszy i najszybszy sposób wykonania zadania. Oferuje
bardzo prosty i ustandaryzowany zestaw podstawowych poleceń i metod, które trudno zepsuć podczas
wykonywania tych zadań. W tym rozdziale przedstawię kilka podstawowych pojęć dotyczących języka
SQL i wyjaśnię, jak to zrobić i może używać języka SQL do wykonywania ciekawych czynności, takich
jak zapytania, łączenie, grupowanie, sortowanie, a nawet przeszukiwanie ustrukturyzowanych zbiorów
danych.
Pierwsze kroki z SQL
Chociaż możesz używać języka SQL do pracy z danymi strukturalnymi, które znajdują się w systemach
zarządzania relacyjnymi bazami danych, nie możesz używać standardowego języka SQL jako
rozwiązania do obsługi dużych zbiorów danych, ponieważ nie możesz obsługiwać dużych zbiorów
danych przy użyciu technologii relacyjnych baz danych. Znacznie więcej informacji na temat dużych
zbiorów danych i rozwiązań do obsługi dużych zbiorów danych znajduje się w rozdziale 2 omówienia
potoków i infrastruktury inżynierii danych. Ale na razie wystarczy powiedzieć, że SQL jest po prostu
narzędziem, którego można używać do manipulowania i edytowania tabel danych strukturalnych. Nie
jest to nic nadzwyczajnego, ale użycie języka SQL do wykonywania zapytań i zadań związanych z
przetwarzaniem danych, które często pojawiają się w praktyce nauki o danych, może być pomocne. W
kolejnych sekcjach przedstawię podstawy dotyczące relacyjnych baz danych, języka SQL i
projektowania baz danych.
Znajomość relacyjnych baz danych i SQL
Chociaż nazwa Structured Query Language sugeruje, że SQL jest językiem programowania, nie dajcie
się zwieść. SQL nie jest językiem programowania takim jak R czy Python. Jest to raczej język poleceń i
składni, których można używać tylko do tworzenia, utrzymywania i wyszukiwania systemów
relacyjnych baz danych. SQL obsługuje kilka typowych form programowania, takich jak instrukcje
warunkowe i pętle, ale aby zrobić coś bardziej złożonego, musisz zaimportować wyniki zapytania SQL
na inną platformę programistyczną, a następnie wykonać tam bardziej złożoną pracę. SQL stał się tak
wszechobecny w polu danych, że namiętni użytkownicy często debatują, czy SQL należy wymawiać
„ess-queue-el” czy „sequel”. Większość użytkowników, których spotkałem, skłania się ku temu
drugiemu. Jedną z podstawowych cech języka SQL jest to, że można go używać tylko w odniesieniu do
ustrukturyzowanych danych znajdujących się w relacyjnej bazie danych. Systemy zarządzania bazami
danych SQL (DBMS) optymalizują własną strukturę przy minimalnym wkładzie użytkownika, co
umożliwia błyskawiczne działanie operacyjne. Indeks to tabela przeglądowa tworzona w celu
indeksowania (i wskazywania) danych w tabelach bazy danych. Chociaż bazy danych SQL są znane z
możliwości szybkiego wykonywania zapytań w strukturalnych bazach danych, to szybkość i skuteczność
w dużym stopniu zależy od dobrego indeksowania. Dobre indeksowanie jest niezbędne do szybkiego
pobierania danych w języku SQL. Podobnie jak różne przeglądarki internetowe są zgodne z różnymi
częściami standardu HTML, dodają je i ignorują na różne sposoby, reguły SQL są interpretowane nieco
inaczej, w zależności od tego, czy pracujesz w oprogramowaniu typu open source, czy z aplikacjami
komercyjnymi dostawców. Ponieważ nie każde rozwiązanie SQL jest takie samo, warto dowiedzieć się
czegoś o zaletach i wadach niektórych z bardziej popularnych rozwiązań SQL na rynku. Oto trzy
najpopularniejsze implementacje języka SQL typu open source wśród analityków danych:

✓ SQLite: to oprogramowanie jest bardziej ograniczone niż inne implementacje SQL, szczególnie jeśli
chodzi o zarządzanie użytkownikami i dostosowywanie zwiększające wydajność, ale jest to
fantastyczne miejsce na rozpoczęcie nauki języka SQL.
✓ MySQL: MySQL to zdecydowanie najpopularniejsza wersja SQL o otwartym kodzie źródłowym.
Oferuje kompletną i wydajną wersję SQL i jest używana na zapleczu milionów witryn.
✓ PostgreSQL: to oprogramowanie dodaje elementy obiektowe do języka relacyjnego SQL; sprawia, że
jest popularny wśród programistów, którzy chcą zintegrować obiekty SQL z modelem obiektowym
własnej platformy.
Inne potężne komercyjne implementacje SQL, takie jak Oracle i
Microsoft SQL Server to także świetne rozwiązania; ale są przeznaczone do użytku biznesowego, a nie
jako narzędzie do nauki o danych. Jak można się domyślić z nazwy, najistotniejszym aspektem
relacyjnych baz danych jest to, że są relacyjne: składają się z powiązanych tabel. Aby zilustrować ideę
relacyjnej bazy danych, wyobraź sobie arkusz kalkulacyjny programu Excel z wierszami, kolumnami i
predefiniowanymi relacjami między współdzielonymi kolumnami. Teraz wyobraź sobie skoroszyt
programu Excel z wieloma arkuszami (tabelami), a każdy arkusz ma kolumnę o takiej samej nazwie, jak
kolumna w jednym lub kilku innych arkuszach. Ponieważ te arkusze mają współdzieloną relację, jeśli
używasz języka SQL, możesz użyć tej współdzielonej relacji do wyszukiwania danych we wszystkich
powiązanych arkuszach roboczych. Ten typ relacji przedstawiono na rysunku.

Klucz podstawowy tabeli to kolumna wartości, która jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz w tej
tabeli. Dobrym przykładem kluczy głównych mogą być numery ISBN dla spisu książek lub numery
identyfikacyjne pracowników dla spisu pracowników. Klucz obcy to kolumna w jednej tabeli, która jest
zgodna z kluczem podstawowym innej i służy do łączenia tabel. Koncentrując się na terminologii,
pamiętaj, że właściwa nauka o bazach danych często wiąże określone znaczenia z określonymi słowami,
jak widać na poniższej liście:
✓ Kolumny: Wywołane pola, klucze i atrybuty
✓ Rzędy: Nazywane rekordy
✓ Komórki: Wywoływane wartości

Nauka o bazach danych ma wiele synonimów. Dla uproszczenia staram się trzymać słów kolumna,
wiersz i komórka. A ponieważ klucz podstawowy i klucz obcy są takimi standardowymi terminami,
używam ich do opisania tych dwóch specjalnych typów kolumn. Głównymi zaletami korzystania z
systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (w skrócie RDBMS) jest to, że są szybkie, mają dość
dużą pojemność i pojemność obsługi (w porównaniu z aplikacjami arkusza kalkulacyjnego, takimi jak
Excel) i są idealnym narzędziem do pomocy zachowujesz integralność danych - spójność i dokładność
danych w Twojej bazie danych. Jeśli potrzebujesz szybko i dokładnie zmienić i zaktualizować swoje
zbiory danych, możesz skorzystać z SQL i RDBMS. Za ilustrację niech posłuży następujący scenariusz. W
poniższej tabeli opisano filmy i wymieniono oceny przyznane każdemu z nich przez widzów.

Co się stanie, jeśli dowiesz się, że All About Adam to naprawdę komedia? Jeśli tabela była w prostym
arkuszu kalkulacyjnym, należałoby przejść do tabeli danych, znaleźć wszystkie wystąpienia filmu, a
następnie ręcznie zmienić wartość gatunku dla tego rekordu. W tej przykładowej tabeli nie jest to takie
trudne, ponieważ są tylko dwa rekordy związane z tym filmem. Ale nawet tutaj, jeśli zapomniałeś
zmienić jednego z tych rekordów, ta niespójność spowodowałaby utratę integralności danych, co może
spowodować różnego rodzaju nieprzewidywalne problemy w przyszłości. Natomiast rozwiązanie
relacyjnej bazy danych jest proste i eleganckie. Zamiast jednej tabeli w tym przykładzie byłyby trzy:

Podstawowym kluczem do tabel Film i Gatunek jest id. Podstawowym kluczem tabeli ocen jest
sygnatura czasowa - ponieważ film może mieć więcej niż jedną ocenę, identyfikator nie jest unikalnym
polem i w związku z tym nie może być używany jako klucz podstawowy. W tym przykładzie, jeśli chcesz
wyszukać i zmienić gatunek dla All About Adam, użyj Film.id jako klucza podstawowego i Genre.id jako
klucza obcego. Używałbyś tych kluczy po prostu do wysyłania zapytań do rekordów, które chcesz
zmienić, a następnie systematycznie wprowadzał zmiany. To systematyczne podejście eliminuje ryzyko
zbłąkanych błędów.
Zrozumienie projektu bazy danych

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja baza danych będzie przydatna w dającej się przewidzieć
przyszłości, musisz zainwestować czas i zasoby w doskonały projekt bazy danych. Jeśli chcesz tworzyć
bazy danych, które oferują wysoką wydajność i bezbłędne wyniki, projekt bazy danych musi być tak
bezbłędny, jak to tylko możliwe. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych do tabeli danych należy
dokładnie rozważyć, jakie tabele i kolumny chcesz uwzględnić, jakie rodzaje danych będą
przechowywane w tych tabelach i jakie relacje chcesz utworzyć między tymi tabelami. Każdą godzinę
spędzasz na planowaniu bazy danych i przewidywaniu przyszłych potrzeb może zaoszczędzić
niezliczone godziny w drodze, podczas gdy Twoja baza danych może zawierać milion rekordów. Źle
zaplanowane bazy danych mogą łatwo przekształcić się w powolne, popełniane przez błędy
potworności. Chcesz ich uniknąć za wszelką cenę. Projektując bazy danych, należy pamiętać o kilku
zasadach. Mówiąc dokładniej, projektując bazę danych, należy wziąć pod uwagę trzy następujące
kwestie:
✓ Typy danych
✓ Ograniczenia
✓ Normalizacja
W następnych kilku sekcjach przyjrzymy się bliżej każdemu tematowi.
Definiowanie typów danych
Podczas tworzenia tabeli danych jedną z pierwszych rzeczy, które musisz zrobić, jest zdefiniowanie
typu danych w każdej kolumnie. Swój typ danych można wyznaczyć za pomocą dowolnej z
następujących opcji:
✓Typy tekstu: jeśli kolumna ma zawierać wartości tekstowe, można ją sklasyfikować jako typ danych
Znak o stałej długości lub typ danych Tekst o nieokreślonej długości.
✓ Typy liczbowe: Jeśli twoja kolumna ma przechowywać wartości liczbowe, możesz sklasyfikować ją
jako typ danych liczbowych. Mogą być przechowywane jako liczby całkowite lub zmiennoprzecinkowe.
✓ Typy dat: Jeśli kolumna ma przechowywać wartości oparte na dacie lub godzinie, możesz określić ją
jako typ danych Data lub typ danych Data-godzina.
Typy danych tekstowych są przydatne, ale są straszne podczas wyszukiwania. Jeśli planujesz odpytać
kolumnę, pamiętaj, aby przypisać tej kolumnie stałą długość.
Biorąc pod uwagę ograniczenia
Ważną kwestią są również odpowiednio zaprojektowane ograniczenia. W kontekście SQL ograniczenia
można traktować jako reguły używane do kontrolowania typu danych, które można umieścić w tabeli.
Rozważając ograniczenia, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest podjęcie decyzji, czy każda kolumna
może przechowywać wartość NULL. (NULL to nie to samo, co puste lub zerowe dane; oznacza to
całkowity brak danych w komórce. Na przykład jeśli masz tabelę produktów, które sprzedajesz,
prawdopodobnie nie chcesz a NULL w kolumnie Price. Jednak w przypadku kolumny Product
Description, niektóre produkty mogą mieć naprawdę długie opisy, możesz zezwolić, aby niektóre
komórki w tej kolumnie zawierały wartości NULL. W przypadku dowolnego typu danych możesz
również ograniczyć dokładnie jaki typ wartości wejściowych akceptuje kolumna. Wyobraź sobie, że
masz pole tekstowe na identyfikator pracownika, który musi zawierać wartości składające się
dokładnie z dwóch liter, po których następuje siedem cyfr, na przykład SD0154919. Ponieważ nie
chcesz, aby Twoja baza danych akceptowała literówkę, musisz zdefiniować ograniczenie, które

wymaga, aby wszystkie wartości wprowadzane do komórek w kolumnie Identyfikator pracownika
miały dokładnie dwie litery i siedem cyfr.
Normalizowanie bazy danych
Na koniec musisz poradzić sobie z normalizacją - ustrukturyzowaniem bazy danych tak, aby wszelkie
zmiany, uzupełnienia lub usunięcia danych trzeba było wykonać tylko raz i nie powodowały one
powstania anomalnych, niespójnych danych. Istnieje wiele różnych stopni i typów normalizacji (co
najmniej siedem), ale dobra, solidna, znormalizowana baza danych SQL powinna mieć co najmniej
następujące właściwości:
✓ Klucze podstawowe: Każda tabela ma klucz podstawowy, który jest unikalną wartością dla każdego
wiersza w tej kolumnie.
✓ Nienadmiarowość kolumn: żadne dwie tabele nie mają tej samej kolumny, chyba że jest to klucz
podstawowy jednej i klucz obcy drugiej.
✓ Brak zależności wielokrotnych: wartość każdej kolumny musi zależeć tylko od jednej innej kolumny,
której wartość z kolei nie zależy od żadnej innej kolumny. Oznacza to, że obliczone wartości - na
przykład wartość całkowita dla faktury - muszą być wykonywane w locie dla każdego zapytania i nie
powinny być wpisywane na stałe do bazy danych. Oznacza to również, że kody pocztowe powinny być
przechowywane w osobnej tabeli, ponieważ kod pocztowy zależy od trzech kolumn - adresu, miasta i
stanu.
✓ Indeksy kolumn: W SQL indeks to tabela przeglądowa, która wskazuje na dane w tabelach bazy
danych. Podczas tworzenia indeksu kolumny - indeksu określonej kolumny - każdemu rekordowi w tej
kolumnie przypisywana jest unikalna wartość klucza, która jest indeksowana w tabeli przeglądowej.
Indeksowanie kolumn umożliwia szybsze pobieranie danych z tej kolumny. To doskonały pomysł, aby
utworzyć indeks kolumn do częstych wyszukiwań lub użyć go jako kryterium wyszukiwania. Zajmuje to
pamięć, ale ogromnie przyspiesza wyszukiwanie. Jest też łatwy w konfiguracji. Po prostu powiedz
swojemu SQL
DBMS do indeksowania określonej kolumny, a następnie system konfiguruje ją za Ciebie. Jeśli obawiasz
się, że Twoje zapytania są powolne, najpierw upewnij się, że masz wszystkie potrzebne indeksy, zanim
spróbujesz innych, być może bardziej skomplikowanych, działań związanych z rozwiązywaniem
problemów.
✓ Segregacja tematyczna: Inną cechą dobrego projektu bazy danych jest to, że każda tabela zawiera
dane tylko dla jednego rodzaju przedmiotu. Nie jest to sama zasada normalizacji, ale pomaga osiągnąć
podobny cel.
Rozważ ponownie przykład oceny filmu:

Mogłem wyznaczyć Gatunek jako oddzielną kolumnę w tabeli filmu, ale lepiej jest we własnej tabeli,
ponieważ umożliwia to brakujące wartości danych (wartości NULL). Spójrz na tabelę filmów pokazaną
powyżej. Film 1 nie ma przypisanego gatunku. Gdyby kolumna Gatunek została uwzględniona w tej
tabeli, wówczas Film 1 miałby tam wartość NULL. Zamiast mieć kolumnę zawierającą wartość NULL,
znacznie łatwiej jest utworzyć oddzielną tabelę danych gatunku. Klucze główne tabeli Gatunek nie
pokrywają się dokładnie z kluczami tabeli Film, ale nie muszą tego robić, gdy idziesz do nich dołączyć.
Wartości NULL mogą być dość problematyczne, gdy uruchamiasz zapytanie SELECT. Podczas
wykonywania zapytań na podstawie wartości określonego atrybutu, wszelkie rekordy które mają
wartość null dla tego atrybutu, nie zostaną zwrócone w zapytaniu wyniki. Oczywiście te rekordy nadal
istniałyby i mogą nawet należeć do określonego zakresu wartości, który zdefiniowałeś dla zapytania,
ale jeśli rekord ma wartość null, zostanie pominięty w wynikach zapytania. W takim przypadku
prawdopodobnie przegapisz je w swojej analizie.
Używanie języka SQL i jego funkcji w nauce o danych
Każdy naukowiec zajmujący się danymi musi stawić czoła wielu wyzwaniom, zarówno w przypadku
danych, jak i nauki. SQL odciąża nieco użytkownika, gdy masz do czynienia z danymi, oszczędzając
cenny czas i wysiłek wymagany do przechowywania i wyszukiwania danych. Podczas pracy ze
złożonymi zbiorami danych przechowywanie danych i wykonywanie zapytań może być czasem
najbardziej czasochłonnym zadaniem. W kolejnych sekcjach wyjaśnię, w jaki sposób SQL może tak
dobrze współgrać z innymi, oraz przedstawię niektóre z jego bardziej przydatnych funkcji i możliwości.
Integracja SQL, R, Python i Excel ze strategią nauki o danych
Niektórzy naukowcy zajmujący się danymi są oporni na naukę języka SQL z powodu tak zwanego
narzutu poznawczego. Myślą: „Zapamiętałem już kilka poleceń do obsługi danych w R lub Pythonie.
Czy nie będzie kłopotliwe przejście na zupełnie nowy język? ” W przypadku języka SQL nie, to naprawdę
nie jest takie zagmatwane, a mały kłopot jest tego wart. Chociaż standard SQL jest obszerny,
użytkownik zwykle potrzebuje mniej niż 20 poleceń, a składnia jest czytelna dla człowieka. Aby było
jeszcze łatwiej, polecenia SQL są napisane WIELKIMI LITERAMI, co pomaga zachować odrębność języka
i oddzielić go od innych języków programowania. Jeśli chcesz zintegrować możliwości SQL z
przepływem pracy w R lub Pythonie, każdy DBMS ma bibliotekę lub moduł, którego możesz użyć.
Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest wykorzystanie szybkości SQL, wykonując jak najwięcej
pracy w języku SQL, a następnie uzyskując dostęp do bazy danych SQL z poziomu języka skryptowego
tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W tego typu procedurze wyniki zapytania można przetłumaczyć na
natywne formularze danych R lub Python tylko wtedy, gdy skończysz pracę z SQL i będziesz mieć

wszystkie potrzebne dane. Możesz także zintegrować Microsoft Excel ze swoją pracą w SQL. Możesz
użyć MySQL, aby zaimportować swoje bazy danych do Excela za pomocą wstążki danych (aby być
precyzyjnym przycisku Inne źródła wstążki) lub zapisać tabele Excela jako pliki tekstowe i zaimportować
je do DBMS. Jeśli nie pracujesz w MySQL, rozejrzyj się po Internecie, a na pewno znajdziesz wtyczki do
integracji innych DBMS z Excelem. Niektóre wtyczki są nawet bezpłatne.
Wykorzystanie funkcji SQL w nauce o danych
Podczas pracy z poleceniami SQL używasz funkcji do wykonywania zadań i argumentów, aby zawęzić
te zadania. Aby na przykład zapytać o określony zestaw z tabel danych, użyj funkcji SELECT. Aby
połączyć oddzielne tabele w jedną, użyj funkcji JOIN. Aby nałożyć ograniczenia na dane zwracane przez
zapytanie, użyj argumentu WHERE. Jak powiedziałem, mniej niż 20 poleceń jest powszechnie
używanych w SQL. W tej sekcji przedstawiono SELECT, JOIN, WHERE, GROUP, MAX (), MIN (), COUNT
(), AVG () i HAVING. Najpopularniejszym poleceniem SQL jest funkcja SELECT. Możesz użyć tej funkcji
do wygenerowania listy wyników wyszukiwania na podstawie wyznaczonych kryteriów. Aby to
zilustrować, wyobraź sobie scenariusz oceny filmu. Tym razem masz niewielką bazę danych ocen
filmów, która zawiera trzy tabele - Film, Gatunek i Ocena. Aby wygenerować wydruk wszystkich danych
z tabeli Rating, użyj funkcji SELECT. Każda funkcja z funkcją SELECT jest nazywana zapytaniem, a funkcje
SELECT akceptują różne argumenty w celu zawężenia lub rozszerzenia zwracanych danych. Ponieważ
gwiazdka (*) reprezentuje symbol wieloznaczny, gwiazdka w SELECT * mówi interpreterowi komponentowi SQL, który wykonuje wszystkie instrukcje SQL - aby pokazał każdą kolumnę w tabeli.
Następnie możesz użyć argumentu GDZIE, aby ograniczyć dane wyjściowe tylko do określonych
wartości. Na przykład, oto pełna tabela ocen:

Jeśli chcesz ograniczyć swoje oceny do tych wystawionych po pewnym czasie, użyj kodu podobnego
do pokazanego na listigu.

Na listingu funkcja DATE() zamienia ciąg znaków w datę, którą można następnie porównać z kolumną
znacznika czasu. Możesz także użyć języka SQL, aby połączyć kolumny w nową tabelę danych. Łączenia
dokonywane są na podstawie udostępnionych (lub porównanych) danych w określonej kolumnie (lub
kolumnach). Istnieje kilka sposobów wykonania sprzężenia w SQL, ale te, które wymieniam poniżej, są
prawdopodobnie najbardziej popularne:
✓ Łączenie wewnętrzne: domyślny typ JOIN. Zwraca wszystkie rekordy, które znajdują się w
przecinających się regionach między odpytywanymi tabelami.
✓ Sprzężenie zewnętrzne: Zwraca wszystkie rekordy, które znajdują się poza nakładaniem się regionów
między odpytanymi tabelami danych.

✓ Pełne sprzężenie zewnętrzne: Zwraca wszystkie rekordy, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz nakładających się regionów między odpytanymi tabelami danych - innymi słowy, zwracane
są wszystkie rekordy dla obu tabel.
✓ Łączenie lewe: Zwraca wszystkie rekordy, które znajdują się w tabeli znajdującej się najbardziej po
lewej stronie.
✓ Łączenie prawe: Zwraca wszystkie rekordy, które znajdują się w tabeli znajdującej się najbardziej po
prawej stronie.
Należy pamiętać o rozróżnieniu sprzężenia wewnętrznego i sprzężenia zewnętrznego, ponieważ te
funkcje obsługują brakujące dane na różne sposoby. Jako przykład sprzężenia w języku SQL, jeśli chcesz
wyświetlić listę filmów zawierającą gatunki, możesz użyć sprzężenia wewnętrznego między tabelami
Film i Gatunek, aby zwrócić tylko wyniki, które przecinają się (nakładają się) między dwiema tabelami.
Aby odświeżyć swoją pamięć, oto dwie tabele, które Cię interesują:

Listing drugi pokazuje, w jaki sposób używasz sprzężenia wewnętrznego, aby uzyskać żądane
informacje.

Na listingu wymieniam konkretne kolumny (Film.title i Genre.genre) po poleceniu SELECT. Robię to,
aby uniknąć tworzenia zduplikowanej kolumny id w tabeli, która wynika z JOIN - jeden identyfikator z
tabeli Film i jeden identyfikator z tabeli Gatunek. Ponieważ wartością domyślną JOIN jest wewnętrzna,
a łączenia wewnętrzne zwracają tylko rekordy, które nakładają się lub są współużytkowane między
tabelami, Film 1 jest pomijany w wynikach (z powodu brakującej wartości gatunku). Jeśli chcesz zwrócić
wszystkie wiersze, nawet te z wartościami NULL, po prostu wykonaj pełne sprzężenie zewnętrzne, tak
jak pokazano na listingu.

Aby zebrać wartości i obliczyć średnią ocenę filmu, użyj wyrażenia GROUP. [Polecenia instrukcji GROUP
obejmują MAX (), MIN (), COUNT () lub AVG ().] Listing pokazuje jeden sposób, w jaki można agregować
wartości. Na listigu zwrócono średnią ocenę filmów; instrukcja AS została użyta w instrukcji SELECT do
zmiany nazwy kolumny, aby upewnić się, że została odpowiednio oznaczona. Tabele Film i Oceny
musiały zostać połączone, a ponieważ Dr. Yes nie miał ocen i zastosowano łączenie wewnętrzne, film
ten został pominięty. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, dodaj na końcu klauzulę HAVING, jak
pokazano na listingu. Kod z listingu ogranicza dane zwracane przez zapytanie, dzięki czemu otrzymujesz
tylko rekordy tytułów, które mają średnią ocenę większą lub równą 4.

Należy zauważyć, że chociaż SQL może wykonywać bardzo podstawowe eksploracje tekstu, pakiety
takie jak Natural Language Toolkit w Pythonie (NLTK, na www.nltk.org/) lub General Architecture for
Text Engineering (GATE, na https: // gate.ac. uk /) są potrzebne do zrobienia czegoś bardziej złożonego
niż liczenie słów i kolokacji. Te bardziej zaawansowane pakiety mogą być używane do wstępnego
przetwarzania danych w celu wyodrębnienia elementów językowych, takich jak części mowy lub relacje
składniowe, które można następnie przechowywać w relacyjnej bazie danych do późniejszego
odpytywania.
Wydobywanie tekstu za pomocą SQL
W erze dużych zbiorów danych coraz więcej analiz przeprowadza się na coraz większej ilości surowego
tekstu - od książek po procedury rządowe, a nawet kanały na Twitterze. Możesz użyć pakietów tm i
nltk odpowiednio w R i Pythonie do przetwarzania takich danych, ale jako języki skryptowe mogą być
raczej powolne. Dlatego użytkownicy często wyszukują tekst w języku SQL. Jeśli chcesz generować
szybkie statystyki dotyczące liczby słów i częstotliwości, możesz wykorzystać SQL na swoją korzyść.
Kiedy opublikowano pierwszy standard SQL, twórcy prawdopodobnie nie mieli pojęcia, że zostanie on
użyty do tych celów, ale granice SQL są przesuwane i rozszerzane. Ta elastyczność to kolejny powód,
dla którego SQL pozostaje niezastąpionym narzędziem wśród praktyków data science

Aplikacje oprogramowania dla nauki o danych
W dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że wszystko idzie do chmury, standardowych aplikacji do
zainstalowania jest coraz mniej. Niemniej jednak nadal istnieje kilka programów, które można
zainstalować na komputerze i używać do zadań związanych z nauką danych. W tym rozdziale
wyjaśniam, w jaki sposób można używać programu Microsoft Excel do wykonywania podstawowych
zadań, aby uprościć pracę nad projektem w nauce o danych. Przedstawiam również bezpłatną
platformę analityczną typu open source o nazwie KNIME i omawiam, w jaki sposób można jej używać
do wykonywania zaawansowanych zadań związanych z nauką danych bez konieczności uczenia się
kodowania.
Ułatwianie życia dzięki Excelowi
Microsoft Excel zajmuje szczególne miejsce wśród narzędzi do analizy danych. Został pierwotnie
zaprojektowany jako prosty arkusz kalkulacyjny. Z czasem jednak stało się to pierwszym wyborem dla
większości ludzi, jeśli chodzi o oprogramowanie do analizy danych. W odpowiedzi na wymagania
użytkowników Microsoft dodaje coraz więcej narzędzi do analizy i wizualizacji z każdą wersją. Wraz z
rozwojem programu Excel zmieniają się jego możliwości w zakresie zarządzania danymi i nauki o
danych. Excel 2013 zawiera łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia wykresów, tabel przestawnych i
makr. Obsługuje również skrypty w języku Visual Basic, dzięki czemu można projektować skrypty
automatyzujące powtarzalne zadania. Zaletą korzystania z programu Excel w zakresie nauki o danych
jest to, że oferuje naprawdę szybki i łatwy sposób na zbliżenie się do danych. Jeśli chcesz przeglądać
każdy punkt danych w swoim zbiorze danych, możesz to szybko i łatwo zrobić za pomocą programu
Excel. Większość analityków danych rozpoczyna pracę w programie Excel i ostatecznie dodaje inne
narzędzia i platformy, gdy przekraczają granice zadań, do których został zaprojektowany program
Excel. Mimo to nawet najlepsi naukowcy zajmujący się danymi trzymają Excel jako ważne narzędzie w
swoim pasku narzędzi. Podczas pracy w nauce o danych możesz nie używać programu Excel na co dzień,
ale wiedza o tym, jak go używać, może ułatwić ci pracę. Chociaż masz do dyspozycji wiele różnych
narzędzi, gdy chcesz zobaczyć swoje dane jako jeden duży las, program Excel jest doskonałym
pierwszym wyborem, gdy musisz spojrzeć na drzewa. Excel stara się być wieloma różnymi rzeczami dla
wielu różnych użytkowników. Jego funkcjonalność jest dobrze podzielona, aby uniknąć przytłaczania
nowych użytkowników, a jednocześnie zapewnia tak zwanym „użytkownikom zaawansowanym”
bardziej zaawansowaną funkcjonalność, której pragną. W kolejnych sekcjach pokażę, jak możesz użyć
programu Excel, aby szybko poznać swoje dane. Przedstawiam również tabele przestawne i makra
programu Excel oraz sposób ich wykorzystania do znacznego uproszczenia zadań związanych z
czyszczeniem i analizą danych.
Korzystanie z programu Excel, aby szybko poznać swoje dane
Jeśli dopiero zaczynasz od nieznanego zbioru danych i chcesz jak najszybciej dostrzec wzorce lub
trendy, użyj programu Excel. Excel oferuje bardzo efektywne funkcje właśnie do takich celów. Jego
główne cechy do szybkiej i brudnej analizy danych to
✓ Filtry: Filtry świetnie nadają się do sortowania wszystkich rekordów, które nie mają związku z analizą.
✓ Formatowanie warunkowe: określ warunek, a program Excel oznacza rekordy spełniające ten
warunek. Korzystając z formatowania warunkowego, można łatwo wykrywać wartości odstające i
trendy w tabelarycznych zestawach danych.
✓ Wykresy: wykresy są od dawna używane do wizualnego wykrywania wartości odstających i trendów
w danych, więc wykresy są integralną częścią prawie wszystkich analiz analitycznych.

Oszukiwanie z filtrami w Excelu
Aby zawęzić widok zestawu danych tylko do danych, które są istotne dla analizy, użyj filtrów programu
Excel, aby odfiltrować nieistotne dane z widoku danych. Po prostu zaznacz dane i kliknij przycisk Sortuj
i filtruj na karcie Strona główna, a następnie wybierz Filtr z wyświetlonych opcji. W wierszu nagłówka
wybranych danych pojawi się niewielka lista rozwijana, z której możesz wybrać, które klasy rekordów
mają zostać odfiltrowane z zaznaczenia. Korzystanie z funkcji filtru programu Excel umożliwia bardzo
szybkie i łatwe sortowanie lub ograniczanie widoku tylko do podzbiorów danych, które najbardziej Cię
interesują. Spójrz jeszcze raz na pełny zestaw danych, jak pokazano na rysunku 17-1. Załóżmy, że chcesz
wyświetlić tylko dane związane ze sprzedażą Abbie. Jeśli wybierzesz wszystkie rekordy w kolumnie
„Sprzedawca”, a następnie aktywujesz funkcję filtrowania (jak opisano powyżej), z menu rozwijanego,
które się pojawi, możesz określić, że filtr izoluje tylko wszystkie rekordy o nazwie „Abbie”, jak pokazano
na Rysunek 17-2. Po przefiltrowaniu tabela jest zmniejszana z 18 wierszy do tylko 6 wierszy. W tym
konkretnym przykładzie ta zmiana nie wydaje się tak dramatyczna, ale gdy masz setki, tysiące, a nawet
milion wierszy, ta funkcja jest bardzo, bardzo przydatna. Excel umożliwia przechowywanie tylko
1048576 wierszy w arkuszu.
Formatowanie warunkowe w celu wykrycia wartości odstających i trendów w danych tabelarycznych
Aby szybko dostrzec wartości odstające w danych tabelarycznych, użyj funkcji formatowania
warunkowego programu Excel. Na przykład wyobraź sobie, że wystąpił błąd podczas wprowadzania
danych, a łączna sprzedaż Abbie w marcu wyniosła 208 187,70 USD, ale tak naprawdę miała wynosić
20 818,77 USD. Nie masz pewności, gdzie znajduje się błąd, ale wiesz, że musi to być dość duży błąd,
ponieważ liczby wydają się różnić o około 180 000 USD. Aby szybko wyświetlić taką wartość odstającą,
zaznacz wszystkie rekordy w kolumnie Całkowita sprzedaż, a następnie kliknij przycisk Formatowanie
warunkowe na karcie Strona główna wstążki. Gdy pojawi się menu przycisku, wybierz opcję Paski
danych. Spowoduje to wyświetlenie czerwonych pasków danych. Przy włączonych paskach danych
słupek w komórce 208 187,70 USD jest o wiele większy niż jakikolwiek inny z innych, że możesz łatwo
zobaczyć błąd. Jeśli chcesz szybko odkryć wzorce w danych tabelarycznych, możesz wybrać opcję Skale
kolorów (zamiast opcji Paski danych) z menu Formatowanie warunkowe. Po skorygowaniu wartości
całkowitej sprzedaży w marcu Abbie na 20 818,77 USD, zaznacz wszystkie komórki w kolumnie
Całkowita sprzedaż, a następnie aktywuj wersję formatowania warunkowego Skala kolorów.
Spowoduje to wyświetlenie tego. Z czerwono-biało-niebieskiej mapy cieplnej widać, że Abbie ma
najwyższą sprzedaż, a Brian sprzedaje więcej niż Chris. (OK, na moich czarno-białych figurach nie widać
czerwono-biało-niebieskiego, ale widać kontrast między jasnymi a ciemnymi).

Wykresy w programie Excel do wizualnej identyfikacji wartości odstających i trendów
Narzędzie do tworzenia wykresów programu Excel zapewnia niezwykle łatwy sposób wizualnego
identyfikowania wartości odstających i trendów w danych. Wykres XY (punktowy) oryginalnego zbioru
danych daje wykres punktowy pokazany na rysunku.

Jak widać, wartość odstająca jest w przeważającej mierze oczywista, gdy dane są wykreślane na
wykresie punktowym. Alternatywnie, jeśli chcesz wizualnie wykryć trendy w swoim zbiorze danych,
możesz użyć funkcji wykresu liniowego programu Excel. Dane z rysunku

są pokazane jako wykres liniowy na rysunku.

Jak wyraźnie widać na wykresie liniowym na rysunku , wyniki sprzedaży Chrisa są bardzo niskie. Jest na
ostatnim miejscu wśród tej trójki, ale nabiera rozpędu. Ponieważ wydaje się, że poprawia się, być może
kierownictwo chciałoby poczekać kilka miesięcy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących
zwolnienia w oparciu o dane dotyczące wyników sprzedaży.
Ponowne formatowanie i podsumowywanie za pomocą tabel przestawnych
Excel opracował tabelę przestawną, aby ułatwić użytkownikom wyodrębnianie cennych informacji z
dużych zestawów danych arkusza kalkulacyjnego. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje, szybko
restrukturyzując lub ponownie klasyfikując dane, użyj wykresu przestawnego. Jedną z głównych różnic
między tradycyjnym arkuszem kalkulacyjnym a zbiorem danych jest to, że arkusze kalkulacyjne są
zwykle szerokie (z wieloma kolumnami), podczas gdy zbiory danych są zwykle długie (z wieloma

wierszami). Rysunek poniższy wyraźnie pokazuje różnicę między długim zbiorem danych a szerokim
arkuszem kalkulacyjnym.

Sposób, w jaki został zaprojektowany program Excel, prowadzi wielu użytkowników do intuicyjnego
wybierania formatu szerokiego - co ma sens, ponieważ jest to aplikacja do obsługi arkuszy
kalkulacyjnych. Aby jednak przeciwdziałać tej preferencji, program Excel oferuje funkcję tabel, dzięki
której można szybko konwertować między długimi i szerokimi formatami. Możesz także użyć tabel
przestawnych, aby szybko obliczyć sumy częściowe i obliczenia podsumowujące w nowo
sformatowanych i uporządkowanych tabelach danych. Tworzenie tabel przestawnych jest bardzo
łatwe. Wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć wszystkie komórki składające się na tabelę, którą
chcesz przeanalizować. Następnie przejdź do karty Wstawianie i kliknij przycisk Tabela przestawna na
tej karcie. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Utwórz tabelę przestawną, które umożliwi
zdefiniowanie miejsca, w którym program Excel ma skonstruować tabelę przestawną. Wybierz OK, a
program Excel automatycznie wygeneruje interfejs pól tabel przestawnych na określonej stronie. W
tym interfejsie możesz określić, które pola chcesz uwzględnić w tabeli przestawnej i jak mają być
rozmieszczone. Tabela została skonstruowana przy użyciu danych dotyczących wyników sprzedaży w
długim formacie pokazanych na powyższym rysunku.

Jest to przykład najprostszej możliwej tabeli przestawnej, którą można skonstruować, ale nawet wtedy
automatycznie oblicza sumy częściowe dla każdej kolumny, a te sumy częściowe są automatycznie
aktualizowane po wprowadzeniu zmian w danych. Co więcej, tabele przestawne zawierają wykresy
przestawne - wykresy danych, które zmieniają się automatycznie, gdy wprowadzasz zmiany w filtrach
tabeli przestawnej na podstawie ocenianych kryteriów.
Automatyzacja zadań programu Excel za pomocą makr
W programie Excel makra działają jako zestaw funkcji i poleceń, których można używać do
automatyzacji zadań. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i uniknąć problemów, automatyzując zadania

programu Excel, które regularnie powtarzasz, użyj makr. Makra to wstępnie skrypty procedury
napisane w języku Visual Basic for Applications (VBA). Możesz użyć makr, aby zmniejszyć ilość ręcznego
przetwarzania, które musisz wykonać podczas pracy z danymi w programie Excel. Aby uzyskać dostęp
do makr, najpierw aktywuj kartę Deweloper programu Excel z menu Opcje na karcie Plik. (Po otwarciu
menu Opcje wybierz opcję Dostosuj Wstążkę z listy wyboru po lewej stronie, a następnie kliknij, aby
zaznaczyć pole wyboru Deweloper w kolumnie po prawej stronie.) Korzystając z karty Deweloper,
możesz albo nagrać makro, albo zaimportować utworzone przez kogoś innego lub stwórz własne w
VBA. Aby zilustrować działanie makr, wyobraź sobie, że masz kolumnę wartości i chcesz wstawić pustą
komórkę między każdą z wartości. W programie Excel nie ma łatwego, gotowego do użycia sposobu
wykonania tego wstawienia. Korzystając z makr programu Excel, można jednak poprosić program
Excel, aby jeden raz zarejestrował użytkownika podczas przechodzenia przez proces, a następnie
przypisać do tego nagrania polecenie klawiszowe w celu utworzenia makra. Po utworzeniu makra za
każdym razem, gdy będziesz musiał powtórzyć to samo zadanie w przyszłości, po prostu uruchom
makro, naciskając klawisz polecenie, a skrypt wykona wszystkie wymagane kroki za Ciebie.
Korzystając z makra, określ, czy komórki zmieniane przez makro są względne czy bezwzględne. W
przypadku makr względnych każda czynność i ruch, które wykonujesz, są rejestrowane jako odnoszące
się do komórki wybranej w momencie rozpoczęcia nagrywania. Gdy uruchomisz makro w przyszłości,
będzie ono działało w odniesieniu do wybranej komórki, zachowując się tak, jakby ta komórka była tą
samą komórką, która została początkowo wybrana podczas rejestrowania makra. W makrach
absolutnych, po rozpoczęciu rejestrowania makra, każda czynność i ruch, który wykonasz po nagraniu,
zostaną powtórzone po uruchomieniu makra w przyszłości, a te działania lub ruchy nie zostaną
wykonane w żadnym względnym odwołaniu do dowolnej komórki, która była aktywna, gdy zacząłeś
nagrywać. Procedura makro będzie powtarzana dokładnie tak, jak je nagrałeś. W poprzednim
przykładzie określiłem komórki jako względne. Gdybym określił je jako bezwzględne, makro przy
każdym uruchomieniu dodawałoby spację między tylko jedną a dwiema wartościami. Polecenia makr
nie są wprowadzane do stosu Cofnij programu Excel. Jeśli używasz makra do zmiany lub usuwania
danych, utkniesz z tą zmianą. Przetestuj swoje makra najpierw i zapisz swoje arkusze robocze przed ich
użyciem, aby móc powrócić do zapisanego pliku, jeśli coś pójdzie nie tak. Zaawansowani użytkownicy
Excela często przechodzą do programowania własnych makr przy użyciu języka VBA. Jako pełnoprawny
język programowania, możliwości programu Excel zostały sparowane z VBA są prawie nieograniczone.
Mimo to jest jedna ważna rzecz do rozważenia: jeśli masz zamiar poświęcić czas na naukę języka
programowania, czy musisz pracować w ramach struktury arkusza kalkulacyjnego programu Excel?
Jeśli nie, możesz rozważyć naukę języka naukowo-obliczeniowego, takiego jak R lub Python. Te języki
są open source, mają bardziej przyjazną dla użytkownika składnię oraz są znacznie bardziej elastyczne
i wydajne.
Korzystanie z KNIME do zaawansowanej analizy danych
Jeśli nie wiesz, jak kodować, ale nadal chcesz korzystać z zalet niestandardowych analiz predykcyjnych,
możesz pobrać i zainstalować KNIME i korzystać z jego środowiska wizualnego, aby uzyskać dostęp do
tych funkcji. KNIME oferuje usługi, rozwiązania i oprogramowanie typu open source, aby spełnić
zaawansowane wymagania analityczne współczesnego przedsiębiorstwa opartego na danych. Celem
firmy jest zapewnienie otwartej platformy, która spełnia potrzeby mas w zakresie eksploracji danych i
analiz. Jeśli potrzebujesz oprogramowania do eksploracji danych, które możesz zainstalować na swoim
komputerze i używać do analityki predykcyjnej, nie szukaj dalej niż platforma KNIME Analytics. KNIME
jest łatwy w użyciu, więc nawet początkujący, którzy nie wiedzą, jak kodować, mogą korzystać z
programu - ale dla bardziej zaawansowanych użytkowników KNIME oferuje wtyczki, których można
użyć do integracji wstępnie skonstruowanych modułów analitycznych Weka lub uruchomienia R i

Skrypty Pythona z poziomu aplikacji. Zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy mogą
korzystać z analiz predykcyjnych KNIME do takich celów
✓ Upsell i cross-sell. Możesz użyć KNIME do budowania modeli cross-sellingu i upsellingu, które
pozwolą Ci zwiększyć sprzedaż poprzez optymalne rekomendacje innych produktów, którymi klienci
będą prawdopodobnie zainteresowani zakupem.
✓ Redukcja rezygnacji. Za pomocą KNIME możesz wydobywać dane klientów i określić, których
klientów najprawdopodobniej stracisz i dlaczego.
✓ Analiza nastrojów i sieci. Możesz użyć KNIME do analizy nastrojów ludzi i organizacji w swoich
sieciach społecznościowych. Te informacje pomagają zidentyfikować te obszary firmy, które osiągają
dobre wyniki, oraz obszary, które mogą wymagać trochę pracy.
✓ Prognozowanie i audyt zużycia energii. Możesz używać oprogramowania KNIME do analizowania
szeregów czasowych i budowania modeli regresji na podstawie danych dotyczących zużycia energii.
Jeśli ciekawi Cię KNIME i jak możesz go wykorzystać do zwiększenia przychodów i usprawnienia
przepływu pracy w biznesie, dobrą wiadomością jest to, że platforma analityczna KNIME jest dostępna
bezpłatnie. W kolejnych sekcjach omówię, w jaki sposób można wykorzystać KNIME do zmniejszenia
rezygnacji, przeprowadzenia analizy nastrojów i przewidywania zużycia energii.
Ograniczenie odpływu klientów dzięki KNIME
Porozmawiam trochę o odpływie klientów w rozdziale 20, gdzie wyjaśniam, w jaki sposób można
wykorzystać techniki grupowania, aby utrzymać lojalność klientów. W KNIME używasz algorytmu kśrednich do wykonywania tego typu analizy rezygnacji. (Więcej informacji na temat algorytmu kśrednich można znaleźć w rozdziale 5). Jeśli chcesz użyć KNIME, aby pomóc w zmniejszeniu odejścia
klientów, oferuje on fajny przepływ pracy w zakresie analizy odejść (patrz www.knime.org/knimeapplications/churn-analysis) który dokładnie pokazuje, jak korzystać z platformy do wykonywania tego
typu analiz.
Korzystanie z KNIME do maksymalnego wykorzystania danych społecznościowych
Jak omówię później, możesz użyć analizy nastrojów do monitorowania i wczesnego wykrywania
wskaźników satysfakcji klientów. KNIME oferuje przepływ pracy w klastrach mediów
społecznościowych (patrz www.knime.org/knime-applications/socialmedia- sentiment-analysis) i
wtyczkę do przetwarzania tekstu (patrz https: // tech.knime.org/knime-text-processing) których
możesz użyć w odniesieniu do danych z mediów społecznościowych, aby uważnie obserwować, jak
klienci i potencjalni klienci postrzegają Twoją markę i ofertę.
W rozdziale 20 omawiam również korzyści, jakie strategiczne sieci społecznościowe mogą przynieść
Twojej firmie. Jeśli chcesz znaleźć i nawiązać sojusze z liderami myśli i wpływowymi osobami online,
które działają w Twojej niszy docelowej, skorzystaj z przepływu pracy i wtyczki analizy sieciowej KNIME
Leader / Follower Analysis. (Więcej informacji na temat tej wtyczki można znaleźć pod adresem
www.knime.org/knime-applications/ social-media-leaderfollower-analysis).
Używanie KNIME do dobrego zarządzania środowiskiem
Wszyscy wiedzą, że prognozy zużycia energii i audyty są niezbędne do odpowiedzialnego planowania
energetycznego. W KNIME wykorzystujesz analizę szeregów czasowych i modelowanie autoregresyjne
do generowania modelu predykcyjnego na podstawie danych historycznych i trendów danych. (Więcej
informacji na temat analizy szeregów czasowych i modeli regresji można znaleźć w rozdziale 5). Jeśli

chcesz używać KNIME do tworzenia modeli predykcyjnych zużycia energii, możesz skorzystać z
przepływu pracy Prognozowanie zużycia energii (Przewidywanie szeregów czasowych) (patrz
www.knime. org / knime-applications / energy-usage-prediction), które platforma udostępnia na
swoim publicznym serwerze przepływu pracy (patrz www.knime.org/example-workflows).

Wykorzystanie nauki o danych w dziennikarstwie
Nie interesują Cię wczorajsze wiadomości, prawda? Cóż, nikt inny też nie. Właśnie dlatego tradycyjne
media są w sytuacji, w której trzeba się zanurzyć lub pływać. Dziedzina dziennikarstwa i branża mediów
tradycyjnych przeszły niezliczone zmiany od czasu eksplozji Internetu. Choć kiedyś branża ta była
zdominowana przez druk i telewizję, rozwój technologii mediów cyfrowych wciąż wprowadza
nieodwracalne zmiany. Wraz z rozwojem mediów cyfrowych, takich jak Twitter, Facebook i blogi,
wymagania dotyczące czasu reakcji mediów stają się coraz krótsze. Jeśli słyszałeś już o najnowszych
wiadomościach w mediach społecznościowych - lub przez ustne wiadomości od kogoś, kto słyszał je w
mediach społecznościowych - to dlaczego miałbyś spędzać czas czytając je w gazecie lub oglądając w
telewizji? Najprawdopodobniej, jeśli jesteś w ogóle obeznany z technologią, to media cyfrowe zmieniły
już Twoje oczekiwania dotyczące tego, jak i kiedy chcesz otrzymywać wiadomości. Chcąc pozostać na
czasie, wiele tradycyjnych mediów zwróciło się ku tym samym postępom technologicznym, które
wcześniej groziły ich unicestwieniem. To przyjęcie bardziej zaawansowanych technologii cyfrowych
zaowocowało narodzinami dziennikarstwa danych jako niezależnej dziedziny. Dziennikarstwo oparte
na danych - znane również jako dziennikarstwo oparte na danych - okazuje się silnym połączeniem
zaufania publicznego do tradycyjnego dziennikarstwa i potęgi danych. Współcześni dziennikarze
danych - eksperci, którzy tworzą wszystkie fajne historie oparte na danych, które tam widzisz - muszą
być mistrzami w zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu danych. W najprostszej formie
dziennikarstwo oparte na danych można opisać jako proces obejmujący trzy odrębne etapy:
1. Zbieranie danych: może obejmować przeglądanie sieci i konfigurację plików automatyczne źródła
danych. (Skrobanie sieci to proces obejmujący konfigurowanie zautomatyzowanych programów do
przeszukiwania i wydobywania potrzebnych danych bezpośrednio z Internetu).
2. Analiza danych: może obejmować wykrywanie trendów, analizę wartości odstających i ocenę
kontekstową
3. Prezentacja danych: obejmuje projektowanie wizualizacji danych oraz tworzenie zwięzłych, dobrze
napisanych narracji fabularnych
Odkrywanie pięciu W i H
Odkąd istniały redakcje, reporterzy mieli misję udzielania odpowiedzi na pytania o to, kto, co, kiedy,
gdzie, dlaczego i jak. Narzędzia się zmieniły, a źródła danych wzrosły, ale to dostarcza dziennikarzom
tylko głębszych i bardziej wnikliwych odpowiedzi na ich pytania. W erze mediów cyfrowych tradycyjni
dziennikarze nie mogą przetrwać, jeśli nie są w stanie szybko znaleźć wystarczających odpowiedzi na
te pytania - po prostu nie będą wystarczająco szybcy lub wystarczająco trafni, aby konkurować z
innymi, bardziej znającymi się na danych dziennikarzami. Rzeczywiście, aby każdy dziennikarz mógł
zachować konkurencyjność w swojej dziedzinie, musi nauczyć się przynajmniej podstawowych
umiejętności w zakresie nauki o danych i wykorzystać te umiejętności, aby pomóc jej w
opracowywaniu, projektowaniu i publikowaniu treści, które konsekwentnie wykazują konkurencyjne
wskaźniki czytelnictwa i zaangażowania. W tym miejscu na początku rozdziału należy podkreślić, że
dziennikarze zajmujący się danymi mają etyczny obowiązek, aby zawsze dokładnie przedstawiać dane.
Dziennikarz zajmujący się danymi nigdy nie powinien zniekształcać przekazu danych, aby pasowały do
historii, którą chcą opowiedzieć. Czytelnicy polegają na dziennikarzach zajmujących się danymi, którzy
przedstawiają uczciwe i dokładne oświadczenia, zwiększając w ten sposób poziom etycznej
odpowiedzialności, którą dziennikarz musi przyjąć. Dziennikarze zajmujący się danymi muszą najpierw
dowiedzieć się, co naprawdę mówią dane, a następnie albo opowiedzieć tylko tę historię (nawet jeśli
nie był to pierwszy pomysł na historię) - lub alternatywnie, porzucić historię, jeśli dane nie potwierdzają
to. Sprawdzanie, kto Kiedy większość ludzi myśli o danych, pytania o to, kto nie przychodzi na myśl.

Jednak w dziennikarstwie opartym na danych odpowiedzi na pytania o to, kto jest niezwykle ważny dla
sukcesu każdej historii opartej na danych. Musisz zastanowić się, kto utworzył i utrzymuje źródłowe
zbiory danych, aby określić, czy te zbiory danych są wiarygodną podstawą historii. Jeśli chcesz napisać
historię, która przemówi do twoich docelowych czytelników, musisz rozważyć, kto jest tym
czytelnikiem oraz najbardziej palące potrzeby i obawy tych osób.
Biorąc pod uwagę, kto stworzył Twoje dane
Odpowiedź na pytanie „Kto stworzył Twoje dane?” jest najbardziej podstawową i najważniejszą
odpowiedzią na którekolwiek z pięciu pytań W. Żadna historia nie przejdzie testu lakmusowego, jeśli
nie zostanie oparta na wysoce wiarygodnych źródłach. Jeśli Twoje źródła nie są prawidłowe i dokładne,
możesz spędzić niezliczone godziny na tworzeniu czegoś, co ostatecznie sprowadza się do
bezwartościowej historii. Musisz skrupulatnie wiedzieć, kto stworzył źródła danych, ponieważ musisz
być w stanie zweryfikować dokładność i wiarygodność tych źródeł. Zdecydowanie nie chcesz
upubliczniać historii, którą wygenerowałeś z niewiarygodnych źródeł, ponieważ jeśli ktoś kwestionuje
jej słuszność, nie masz podstaw, aby się oprzeć. Wiadomości są tak dobre, jak ich źródło, więc zadbaj
o swoją wiarygodność, zgłaszając dane tylko z wiarygodnych źródeł.
Ważne jest również, aby korzystać z tylu odpowiednich źródeł danych, ile można uzyskać, aby uniknąć
stronniczości lub oskarżeń o wybieranie najlepszych wyników. Jeśli chcesz stworzyć sensowną,
wiarygodną historię opartą na danych, która przyciągnie maksymalną uwagę odbiorców, możesz
wykorzystać moc i siłę renomowanych źródeł danych, aby Twoje historie i nagłówki były o wiele
bardziej atrakcyjne. We wszystkich publikowanych artykułach dziennikarskich dotyczących danych
niezwykle ważne jest, aby ujawniać źródła danych. Nie musisz podawać aktywnego łącza
internetowego do tych źródeł, ale powinieneś przynajmniej złożyć oświadczenie o tym, skąd masz
informacje, na wypadek gdyby ludzie chcieli samodzielnie zbadać sprawę.
Wskazywanie, kto jest twoją publicznością
Naprawdę zbadaj i poznaj swoich docelowych odbiorców przed zaplanowaniem swojej historii, aby
mieć pewność, że stworzysz coś, co będzie dla nich najbardziej interesujące i przydatne. Możesz wziąć
tę samą interesującą historię o wysokiej jakości i przedstawić ją w niezliczonych różnych światłach przy czym niektóre światła są znacznie, znacznie bardziej atrakcyjne niż inne. Aby przedstawić swoją
historię w sposób, który najbardziej przyciągnie uwagę czytelnika, poświęć trochę czasu na zbadanie
grupy docelowej i sprawdzenie, jakie style prezentacji dobrze pasują do czytelników tej grupy. Jednym
ze sposobów na poznanie czytelników jest zebranie danych na temat historii, które w niedawnej
przeszłości dobrze się prezentowały wśród tej publiczności. Jeśli przeszukujesz serwisy
społecznościowe - na przykład StumbleUpon, (http://stumbleupon.com), Digg (http://digg.com) lub
Delicious (http://delicious.com) - lub po prostu wydobądź dane z Twittera, a następnie może szybko
wygenerować listę nagłówków, które dobrze sprawdzają się wśród docelowych odbiorców. Po prostu
wejdź i zacznij szukać treści na ten sam temat, co Twój. Zidentyfikuj, które nagłówki wydają się mieć
najlepsze wyniki - innymi słowy, liczy się największe zaangażowanie - spośród nich. Gdy masz już listę
powiązanych nagłówków, które dobrze sprawdzają się w grupie docelowej, zwróć uwagę na
podobieństwa między nimi. Zidentyfikuj konkretne słowa kluczowe lub hashtagi, które cieszą się
największym zaangażowaniem użytkowników. Wykorzystaj je jako główne losowania, aby wzbudzić
zainteresowanie swoim artykułem. Na koniec zbadaj emocjonalną wartość nagłówków - innymi słowy
emocjonalne przyciąganie, które przyciąga czytelników do przeczytania artykułu. Mówiąc o emocjach,
artykuły informacyjne na ogół spełniają co najmniej jedno z następujących podstawowych ludzkich
pragnień:

✓ Do nauki: Często jest ściśle związany z chęcią zysku, ale nie zawsze.
✓ Aby chronić: Pragnienie ochrony własności, dochodów i dobrego samopoczucia osoby lub przyjaciół
i rodziny.
✓ Za pieniądze, rzeczy i majątek: wrodzone pragnienie danej osoby do posiadania rzeczy, które
zapewniają jej komfort, bezpieczeństwo, ochronę i status.
✓ Dla poczucia własnej wartości: ludzie czasami chcą znać tematy, które pomagają im dobrze się czuć.
Te tematy często zawierają pomysły dotyczące filantropii, działalności charytatywnej, usług lub
oddolnych przyczyn zmian społecznych.
Zadaj sobie pytanie, jakie podstawowe pragnienia spełniają Twoje nagłówki. Następnie ułóż nagłówki
w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały temu pragnieniu. Postaraj się określić, jakie typy
artykułów są najskuteczniejsze w przypadku Twojej grupy docelowej lub czego najbardziej poszukuje
grupa docelowa, szukając nowych treści do spożycia. Mając te informacje pod ręką, upewnij się, że
precyzyjnie kierujesz swoje teksty i nagłówki w sposób, który wyraźnie spełnia podstawowe pragnienia
wśród docelowych odbiorców.
Przyjrzyj się uważnie, dlaczego Twoja historia ma znaczenie
Ludzka zdolność do zadawania pytań i zrozumienia, dlaczego rzeczy są takie, jakimi są, jest wyraźnym
punktem rozgraniczenia między gatunkiem ludzkim a innymi wysoce poznawczymi ssakami.
Odpowiedzi na pytania, dlaczego pomagają podejmować lepsze decyzje. Te odpowiedzi pomogą ci
lepiej ustrukturyzować świat wokół ciebie i pomogą ci rozwinąć rozumowanie wykraczające poza to,
czego potrzebujesz do samego przetrwania. W dziennikarstwie opartym na danych, podobnie jak we
wszystkich innych rodzajach działalności, odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomagają przewidzieć
reakcję ludzi i rynków. Te odpowiedzi są pomocne jeśli wiesz, jak postępować, aby osiągnąć najbardziej
prawdopodobny sukces. Wiedza o tym, dlaczego Twoja historia ma znaczenie, pomoże Ci ją napisać i
zaprezentować w sposób, który przyniesie jak najbardziej korzystne rezultaty - przypuszczalnie, który
spodoba się Twoim czytelnikom i czerpie ogromną wartość z konsumowania Twoich treści.
Pytanie, dlaczego generować i rozszerzać fabułę
Bez względu na to, na jaki temat tworzysz historię, niezwykle ważne jest, aby wygenerować fabułę
wokół pragnień i potrzeb docelowych odbiorców. Gdy już wiesz, kim są Twoi odbiorcy i jakie potrzeby
najczęściej starają się zaspokoić, konsumując treści (o czym mówię w sekcji „Określanie, kto jest Twoją
publicznością” we wcześniejszej części tego rozdziału), użyj tej wiedzy, aby pomóc Ci stworzyć fabuła.
Jeśli chcesz napisać historię i zaprojektować wizualizację, która dokładnie odpowiada potrzebom i
oczekiwaniom Twoich czytelników, poświęć trochę czasu na wskazaie dlaczego ludzie byliby
zainteresowani twoją historią i stwórz historię, która bezpośrednio spełnia to pragnienie na jak
najwięcej sposobów.
Sprawdzanie, dlaczego publiczność powinna się tym przejmować
Ludziom zależy na rzeczach, które są dla nich ważne i wpływają na ich życie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie
chcą czuć się szczęśliwi i bezpieczni. Chcą mieć satysfakcjonujące relacje. Chcą mieć dobry status wśród
swoich rówieśników. Ludzie lubią się uczyć, zwłaszcza rzeczy, które pomagają im zarobić więcej
pieniędzy. Ludzie lubią rzeczy, które zapewniają im wygodę, status i bezpieczeństwo. Ludzie lubią
dobrze się czuć ze sobą i z tego, co robią. To wszystko jest częścią ludzkiej natury. Opisane powyżej
pragnienia podsumowują, dlaczego ludziom zależy na czymkolwiek; od czytelników twojej historii do

osoby na ulicy. Ludzie troszczą się, ponieważ robi coś dla nich, spełnia jedno z ich podstawowych
pragnień. W związku z tym, jeśli Twoim celem jest opublikowanie bardzo wydajnego, dobrze przyjętego
artykułu dziennikarskiego dotyczącego danych, upewnij się, że stworzyłeś go w sposób, który
naprawdę spełnia jedno lub dwa podstawowe pragnienia Twoich docelowych czytelników.
Przechodząc do sedna tego, co mówisz
To, co w dziennikarstwie danych odnosi się do istoty twojej historii. We wszystkich formach
dziennikarstwa dziennikarz absolutnie musi być w stanie przejść od razu do rzeczy. Postaraj się, aby
było to jasne, zwięzłe i łatwe do zrozumienia.
Tworząc wizualizacje danych, które mają towarzyszyć artykułowi dziennikarstwa dotyczącego danych,
upewnij się, że wizualna historia jest łatwa do rozpoznania na pierwszy rzut oka. Jeśli trwa to dłużej,
wizualizacja danych nie jest wystarczająco skoncentrowana. To samo dotyczy twojego pisania. Nikt nie
chce przeciągać przez wiele słów, próbując dowiedzieć się, co próbujesz powiedzieć. Czytelnicy
doceniają to, kiedy ułatwiasz im życie, utrzymując narrację jasną, bezpośrednią i na temat. Im więcej
osób musi pracować, aby zrozumieć Twoje treści, tym mniej oni lubią to. Jeśli chcesz przekazać
czytelnikom informacje, które lubią konsumować, upewnij się, że twoje pisanie i wizualizacje danych
są jasne i na temat.
Rozważając kiedy
Jak mówi stare porzekadło, czas jest wszystkim. Wiedza o tym, jak pobrać stare dane i odnowić je tak,
aby była interesująca dla współczesnego czytelnika, to cenna umiejętność. Podobnie w dziennikarstwie
opartym na danych ważne jest, aby zwracać uwagę na trafność kontekstową i wiedzieć, kiedy jest
optymalny czas na stworzenie i opublikowanie określonej historii.
Integracja, gdy jako kontekst do Twojej historii
Jeśli chcesz stworzyć artykuł poświęcony dziennikarstwu opartemu na danych, który naprawdę
wzbudzi szacunek i uwagę odbiorców docelowych, zastanów się, kiedy - w jakim okresie - Twoje dane
są istotne. Nieaktualne, nieaktualne dane zwykle nie pomagają Twojej historii w tworzeniu
najświeższych wiadomości i niestety można tam znaleźć mnóstwo starych danych. Ale jeśli dobrze
posługujesz się danymi, możesz tworzyć połączenia danych, które uwzględniają trendy w starych
zbiorach danych i prezentują je w sposób interesujący dla obecnych czytelników. Na przykład weźmy
trendy związane z płcią w danych dotyczących zatrudnienia z lat czterdziestych XX wieku i zróbcie
mashup - integrację, porównanie lub kontrast - tych danych i trendów danych dotyczących
zatrudnienia z pięciu lat tuż przed rokiem obecnym. Następnie możesz użyć tego połączonego zbioru
danych, aby wesprzeć naprawdę dramatyczną historię o tym, jak wiele rzeczy się zmieniło lub jak
bardzo niewiele rzeczy się zmieniło, w zależności od kąta, pod jakim chcesz pracować. Wracając do
kwestii etycznych obowiązków w dziennikarstwie, jako dziennikarz danych, istnieje cienka granica
między znalezieniem zbiorów danych, które w najbardziej przekonujący sposób potwierdzają twoją
historię, a znalezieniem faktów, które potwierdzają faktyczną historię, którą próbujesz przekazać.
Dziennikarze mają etyczny obowiązek przekazania swoim czytelnikom uczciwego przesłania. Tworząc
argumentację na poparcie swojej historii, pamiętaj, aby nie posuwać się zbyt daleko - innymi słowy,
nie bierz rzeczy do sfery fikcji. Istnieje milion faktów, które można przedstawić na niezliczone sposoby,
aby wesprzeć każdą historię, którą chcesz opowiedzieć. Upewnij się, że Twoja historia jest oparta na
rzeczywistości, a nie jest jakąś tworzącą podziały lub sfabrykowaną historią, którą próbujesz
promować, ponieważ myślisz, że Twoim czytelnikom się spodoba.

Czasami możesz mieć problem ze znalezieniem interesujących lub przekonujących zbiorów danych na
poparcie swojej historii. W takich sytuacjach szukaj sposobów tworzenia mashupów danych, które
łączą mniej interesujące dane z danymi, które są niezwykle interesujące dla docelowych odbiorców.
Użyj połączonego zestawu danych jako podstawy do opowieści opartej na danych.
Wiedz, kiedy Twoi odbiorcy najbardziej się troszczą
Jeśli Twoim celem jest opublikowanie artykułu poświęconego dziennikarstwu danych, który staje się
wirusowy, z pewnością warto wziąć pod uwagę aktualność tej historii - kiedy byłby czas największej
oglądalności, aby opublikować artykuł na ten konkretny temat. Z oczywistych powodów nie odniesiesz
sukcesu, publikując artykuł w 2014 roku o tym, kto wygrał wybory na prezydenta USA w 1984 roku;
wszyscy wiedzą i nikogo to nie obchodzi. Podobnie, jeśli trwa ogromny skandal w mediach, który już
wzbudził zainteresowanie Twoich czytelników, to nie jest złym pomysłem, aby podążać za wiatrem
medialnym i publikować powiązaną historię. Ta historia prawdopodobnie wypadłaby całkiem nieźle,
gdyby była interesująca.
Jako niedawny przykład mógłbyś napisać artykuł w dziennikarstwie danych o założeniach dotyczących
prywatności użytkowników Internetu i ich naruszeniach, a następnie opublikować go w kilka dni po
tym, jak wybuchły kontrowersyjne wiadomości Edwarda Snowdena / NSA. Utrzymywanie
odpowiednich i terminowych harmonogramów publikacji to jeden ze sposobów, aby Twoje historie
przykuwały uwagę, której potrzebują, aby utrzymać Cię w pracy.
Miejsce, w którym liczy się Twoja historia
Dane i historie są zawsze bardziej istotne w niektórych miejscach niż w innych. Skąd pochodzi historia
i dokąd zmierza - jeśli będziesz pamiętać o tych ważnych faktach, publikacje, które opracujesz, będą
bardziej odpowiednie dla ich docelowych odbiorców. Aspekt „gdzie” w dziennikarstwie opartym na
danych jest nieco niejednoznaczny, ponieważ może odnosić się do lokalizacji geograficznej lub cyfrowej
lub obu.
Szukasz miejsca, w którym dzieje się Twoja historia
Musisz skupić się na tym, gdzie Twoja historia jest najbardziej istotna, aby móc stworzyć najbardziej
fascynującą historię, przedstawiając najważniejsze trendy. Jeśli Twoja historia jest niezależna od
lokalizacji - opisujesz trend, który nie ma związku z lokalizacją - oczywiście chcesz skorzystać ze źródeł
danych, które najlepiej pokazują trend, o którym opisujesz. Podobnie, jeśli zgłaszasz historię powiązaną
z określoną lokalizacją geograficzną, prawdopodobnie chcesz zgłosić statystyki generowane z obszarów
regionalnych, które wykazują największy stopień skrajności - jako największe zmiany wartości lub jako
największe różnice wartości parametrów. na temat których zgłaszasz. Czasami można znaleźć wiele
lokalizacji geograficznych lub cyfrowych, które są tego przykładem , ekstremalne trendy i niezwykłe
wartości odstające. Innymi słowy, znajdziesz więcej niż jedno doskonałe źródło informacji. W takich
przypadkach rozważ wykorzystanie wszystkich, tworząc i prezentując połączenie danych - połączenie
dwóch lub więcej źródeł danych, które są analizowane razem, aby zapewnić czytelnikom pełniejszy
obraz sytuacji.
Zastanawiasz się, gdzie opublikować swoją historię
Kolejnym ważnym pytaniem do rozważenia w dziennikarstwie opartym na danych jest: „Gdzie
zamierzasz opublikować swoją historię?” Może to być miejsce geograficzne, określona platforma
mediów społecznościowych lub pewna seria platform cyfrowych powiązanych z określoną marką konta na Facebooku, Twitterze, Pinterest i Instagramie, a także blogi, które są powiązane ze sobą w
celu przesyłania strumieniowego dane z jednego markowego źródła. Tak jak naprawdę musisz

dokładnie zrozumieć, kim są Twoi odbiorcy, tak naprawdę chcesz być ostrożny, aby zrozumieć
konsekwencje tego, gdzie jest rozpowszechniana Twoja publikacja. Określenie, gdzie będziesz
publikować, pomoże Ci zrozumieć, komu publikujesz, co powinieneś opublikować i jak powinieneś
zaprezentować tę publikację. Jeśli Twoim celem jest tworzenie wysokowydajnych artykułów w
dziennikarstwie danych, nagłówki i historie powinny odpowiadać zainteresowaniom osób
subskrybujących kanały, w których rozpowszechniasz. Ponieważ zbiorowe zainteresowania ludzi na
każdym kanale mogą się nieznacznie różnić, pamiętaj o dostosowaniu się do tych różnic przed
opublikowaniem swojej pracy.
Zastanawiasz się, jak rozwinąć, opowiedzieć i zaprezentować swoją historię
Naprawdę zastanawiając się, jak opowieść, stajesz się w stanie stworzyć lepsze historie oparte na
danych. Obiektywne spojrzenie na dane i rozważenie takich czynników, jak sposób ich powstania,
pomaga odkryć interesujące spostrzeżenia, które możesz uwzględnić w swojej historii. Wiedza o tym,
jak szybko znajdować historie w potencjalnych źródłach danych, pomaga w szybkim przeglądaniu
oszałamiającej liczby opcji. Sposób przedstawienia historii opartej na danych w dużym stopniu zależy
od tego, jak dobrze ta historia zostanie odebrana przez docelowych odbiorców.
Mogłeś zrobić wszystko dobrze - naprawdę poświęciłeś trochę czasu, aby dowiedzieć się, kim są Twoi
odbiorcy, ugotować swoją historię tak, aby zawierała dokładnie to, co zamierzasz, opublikować ją we
właściwym czasie, stworzyć swoją historię wokół tego, co wiesz o tym, dlaczego Ludzi to obchodzi, a
nawet opublikowali je we właściwym miejscu - ale jeśli wizualizacja danych wygląda źle lub jeśli układ
historii utrudnia czytelnikom szybkie zebranie przydatnych informacji, wówczas wskaźniki
pozytywnych odpowiedzi będą prawdopodobnie niskie.
Integracja sposobu jako źródła danych i kontekstu historii
Musisz pomyśleć o tym, jak wygenerowano Twoje dane, ponieważ ten sposób myślenia często
prowadzi Cię do bardziej interesujących i przekonujących historii. Przed sporządzeniem ostatecznego
szkicu swojej historii, przeprowadź burzę mózgów na temat generowania danych źródłowych. Jeśli
znajdziesz zaskakujące lub przyciągające uwagę odpowiedzi, które są istotne dla twojej historii, rozważ
wprowadzenie ich w swoim piśmie lub wizualizacji danych.
Umiejętność wyszukiwania artykułów w danych
Jeśli wiesz, jak szybko i umiejętnie znajdować historie w zbiorach danych, możesz skorzystać z tego
zestawu umiejętności, aby zaoszczędzić czas podczas eksploracji szeregu historii, które oferują Twoje
zbiory danych. Jeśli chcesz szybko analizować, rozumieć i oceniać historie w zestawach danych, musisz
mieć solidne umiejętności analizy danych i wizualizacji. Dzięki tym umiejętnościom możesz szybko
odkryć, które zbiory danych zachować, a które odrzucić. Nabycie odpowiednich umiejętności w
zakresie analizy danych pomaga również szybko znaleźć najciekawsze, odpowiednie historie w
zestawach danych, które wybierzesz, aby wspierać swoją historię.
Umiejętność zaprezentowania historii opartej na danych
Sposób, w jaki przedstawiasz swoją historię opartą na danych, w dużym stopniu decyduje o tym, czy
odniesie ona sukces, czy porażkę u docelowych odbiorców. Czy powinieneś użyć infografiki? Wykres?
Mapa? Czy Twoja wizualizacja powinna być statyczna czy interaktywna? Decydując się, jak najlepiej
przedstawić swoją historię, musisz wziąć pod uwagę niezliczone aspekty.
Zbieranie danych do Twojej historii

Dane dziennikarskie są tak dobre, jak dane, które je obsługują. Aby opublikować fascynującą historię,
musisz znaleźć przekonujące dane, na których można by je oprzeć. Nie zawsze jest to łatwe, ale jest
łatwiejsze, jeśli wiesz, jak wykorzystać skrobanie i automatyczne podawanie na swoją korzyść.
Pozyskiwanie danych do Twojej historii
Web-scraping obejmuje konfigurowanie zautomatyzowanych programów do przeszukiwania i
wyodrębniania dokładnych i niestandardowych zbiorów danych, których potrzebujesz bezpośrednio z
Internetu, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie. Dane generowane w tym procesie są
powszechnie nazywane danymi pobranymi. Większość dziennikarzy zajmujących się danymi zbiera
dane źródłowe do swoich artykułów, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób uzyskiwania zbiorów
danych dla unikalnych historii. Zbiory danych, które są łatwo dostępne, były już zwykle
wykorzystywane i wydobywane przez zespoły dziennikarzy zajmujących się danymi, którzy szukali
artykułów. Generować unikalne źródła danych dla historii opartej na danych, samodzielnie zeskrob
dane. Jeśli znajdziesz łatwo dostępne dane, pamiętaj, że większość historii w tym zbiorze danych
została prawdopodobnie opowiedziana przez dziennikarza, który odkrył te dane przed tobą. Aby
zilustrować, jak wykorzystujesz skrobanie danych w dziennikarstwie opartym na danych, wyobraź
sobie następujący przykład: jesteś dziennikarzem zajmującym się danymi, mieszkającym w stanie USA
bezpośrednio graniczącym z Meksykiem. Słyszeliście plotki, że wybór hiszpańskojęzycznych książek dla
dzieci w lokalnej bibliotece jest żałośnie niewystarczający. Dzwonisz do biblioteki, ale obawiają się
negatywnego rozgłosu i nie udostępnią Ci żadnych statystyk na ten temat. Ponieważ biblioteka nie
ustąpi, jeśli chodzi o udostępnianie danych, musisz przejrzeć jej internetowy katalog, aby uzyskać dane
źródłowe potrzebne do poparcia tej historii. Twoje narzędzie do skrobania jest dostosowane do iteracji
wszystkich możliwych wyszukiwań i śledzenia wyników. Po przejrzeniu witryny okazuje się, że 25
procent książek dla dzieci w bibliotece to książki w języku hiszpańskim. Osoby posługujące się językiem
hiszpańskim stanowią 45 procent populacji szkół podstawowych; czy ta różnica jest na tyle znacząca,
aby stworzyć podstawę opowieści? Może, może nie. Aby zagłębić się nieco głębiej i być może odkryć
przyczynę tej różnicy, decydujesz się przeglądać katalog raz w tygodniu przez kilka tygodni, a następnie
porównywać wzorce wypożyczania. Kiedy okaże się, że wypożyczana jest większa część hiszpańskich
książek, oznacza to, że rzeczywiście istnieje duże zapotrzebowanie na książki dla dzieci w języku
hiszpańskim. To odkrycie, w połączeniu z wynikami z poprzedniej wycinki z Twojej witryny, zapewnia
wsparcie, którego potrzebujesz, aby stworzyć interesujący artykuł dotyczący tego problemu.
Konfigurowanie alertów dotyczących danych
Aby generować gorące historie, dziennikarze zajmujący się danymi muszą mieć dostęp do
najświeższych, najnowszych publikacji danych pochodzących od najbardziej wiarygodnych organizacji.
Aby być na bieżąco z tym, jakie zbiory danych są publikowane, dziennikarze danych subskrybują
systemy ostrzegania, które wysyłają im powiadomienia za każdym razem, gdy ujawniane są
potencjalnie ważne dane. Te systemy ostrzegawcze często wysyłają powiadomienia za pośrednictwem
kanałów RSS lub poczty elektronicznej. Możliwe jest również skonfigurowanie niestandardowej
aplikacji, takiej jak DataStringer (https://github.com/pudo/datastringer), aby wysyłać powiadomienia
push w przypadku wprowadzenia istotnych modyfikacji lub aktualizacji źródłowych baz danych. Po
zasubskrybowaniu alertów dotyczących danych i uzyskaniu całkiem solidnego pojęcia o
harmonogramie udostępniania danych można z wyprzedzeniem rozpocząć planowanie publikacji
danych. Na przykład, jeśli zajmujesz się dziennikarstwem danych w niszy analityki biznesowej i wiesz,
że szczególnie interesujący raport kwartalny ma zostać opublikowany za tydzień, możesz wykorzystać
czas, który masz przed jego opublikowaniem, na sformułowanie planu przeanalizować dane, gdy staną
się dostępne. Wiele razy po otrzymaniu powiadomienia o ważnych nowych wydaniach danych nadal
musisz zeskrobać witrynę źródłową, aby uzyskać te dane. W szczególności, jeśli pobierasz dane z

instytucji rządowych, prawdopodobnie będziesz musiał zeskrobać witrynę źródłową. Chociaż
większość organizacji rządowych w krajach zachodnich jest prawnie zobowiązana do udostępniania
danych, nie są one zobowiązane do publikowania ich w formacie, który jest łatwy do wykorzystania.
Nie oczekuj, że ułatwią Ci uzyskanie danych potrzebnych do opowiedzenia historii o ich działalności.
Znajdowanie i opowiadanie historii swoich danych
Każdy zbiór danych opowiada historię, ale nie każda historia jest warta opublikowania. Aby dotrzeć do
sedna historii opartej na danych, potrzebujesz analitycznego umysłu, a także podstawowych
umiejętności w dziedzinie nauki o danych i solidnego zrozumienia dziennikarskich procedur tworzenia
historii.
Dostrzeganie dziwnych trendów i wyjątków
Jednym z bardzo szybkich sposobów zidentyfikowania interesujących historii w zbiorze danych jest
szybkie wyrywkowe sprawdzenie nietypowych trendów lub skrajnych wartości odstających. Te
anomalie zwykle wskazują, że jakaś siła zewnętrzna wpływa na zmianę, którą widać w danych. Jeśli
chcesz szybko i łatwo sprawdzić wyrywkowe historie, które są łatwe do zidentyfikowania, możesz po
prostu wrzucić dane do wykresu punktowego x, y i wizualnie sprawdzić wynik pod kątem oczywistych
trendów i wartości odstających. Po wykryciu tych anomalii przyjrzyj się powodom, dla których dane
zachowują się dziwnie. W ten sposób można zwykle odkryć całkiem soczyste historie. Ilustrując ten
fakt, rozważ otwarty zbiór danych Banku Światowego Global Development Indicator (GDI), dostępny
do przeglądu pod adresem http://data.worldbank.org. Patrząc na te dane, można łatwo dostrzec
wyraźną korelację między produktem krajowym brutto danego kraju a oczekiwaną długością życia jego
obywateli. Powód tej korelacji jest oczywisty - ludzi zamożniejszych stać na lepszą opiekę zdrowotną.
Ale powiedzmy, że przeszukujesz setki wskaźników GDI za rok 2013 i natrafisz na coś mniej oczywistego
- wskaźnik przeżywalności noworodków jest dość dobrze skorelowany z odsetkiem zatrudnionych
kobiet, które otrzymują pensje, a nie tylko wyniki wynagrodzenie oparte na zasadach, jak pokazano na
rysunku 18-1. Relacja w tych danych jest trochę niejasna. Chociaż naturalnie oczekujesz, że dwie
metryki oparte na zdrowiu i dobrobycie ekonomicznym będą ze sobą powiązane, po częściowej analizie
danych otrzymasz współczynnik korelacji Pearsona wynoszący 0,86. To dość wysokie. Czy jest tu jakaś
historia? Czy kwalifikuje się to jako warty opublikowania trend? Skuteczny i oszczędzający czas sposób
na zgłębienie odpowiedzi na to pytanie to próba znalezienia wyjątku, który potwierdza regułę. Na
rysunku 18-2 prosta, najlepiej dopasowana linia najmniejszych kwadratów jest czarna, a dwa punkty
danych, które najbardziej różnią się (w poziomie i w pionie) od tej linii, zaznaczono jasnoszarymi
liniami. Współczynnik Pearsona to statystyczny współczynnik korelacji, który mierzy korelację liniową
między dwiema zmiennymi. Wysoki (bliżej 1) lub niski (bliżej -1) współczynnik korelacji Pearsona
wskazuje na wysoki stopień korelacji między zmiennymi. Im współczynnik bliżej zera, tym mniejsza
korelacja między zmiennymi. Maksymalna wartość współczynnika Pearsona to 1, a minimalna to −1.

Możesz również szukać wyjątków w największej prostopadłej odległości od linii, ale jest to trochę
trudniejsze do obliczenia. Najwyższy punkt na rysunku 18-2 spełniłby to kryterium.
Badanie kontekstu w celu zrozumienia znaczenia danych
Wskazując dziwne trendy lub wartości odstające w zbiorze danych, możesz następnie skupić się na tych
wzorcach i poszukać interesujących historii o czynnikach zewnętrznych, które je powodują. Jeśli chcesz
rozwinąć najbardziej skłaniającą do myślenia opowieść o tym, co dzieje się w źródłowym zbiorze
danych, musisz dokładniej zbadać, porównać i zestawić te zidentyfikowane czynniki. Badając kontekst,
w którym konkurujące czynniki sprawcze tworzą skrajne trendy i wartości odstające, możesz zacząć
dobrze rozumieć znaczenie danych. Przypomnijmy na przykład Globalny Wskaźnik Rozwoju Banku

Światowego (GDI) z poprzedniej sekcji. Najwyższy punkt na rysunku 18-2 przedstawia Jordanię. Jak na
dany poziom umieralności dzieci, Jordan ma niezwykłą liczbę kobiet o przewidywalnych dochodach.
Jeśli zagłębisz się nieco w czynniki, które mogą odpowiadać za tę wartość odstającą, zobaczysz, że
ogólny wskaźnik zatrudnienia kobiet w Jordanii należy do najniższych na świecie. W kraju, w którym
pracuje niewiele kobiet, kobiety pracujące w Jordanii zarabiają względnie stabilne płace lub pensje.
Może to oznaczać, że niestabilnie płatna praca wykonywana jest głównie dla mężczyzn. Może ukryta
tu historia dotyczy ról płciowych w Jordanii? Jeśli tak, jakie wnioski możesz wyciągnąć, patrząc na inny
kraj odstający w zbiorze danych - na przykład Peru? Cóż, ponieważ tylko 41 procent peruwiańskich
kobiet jest zatrudnionych i ma stabilne dochody, Peru plasuje się na najniższych pozycjach pod
względem zatrudnionych kobiet o stałych dochodach. Być może można się tego spodziewać w kraju, w
którym jest tak dużo rolnictwa. I szczerze mówiąc, Peruwiańczykom nie jest lepiej
Wskazuje też na to, że tylko 51 proc. z nich deklaruje stabilne zatrudnienie. Ale śmiertelność
noworodków w Peru jest niezwykle niska. Czy Peru ma wyjątkowo dobrze finansowany system opieki
zdrowotnej? Nie do końca - wydaje na opiekę zdrowotną na jednego mieszkańca mniej niż większość
sąsiadów. Więc co może być przyczyną niskiej śmiertelności noworodków? Wprowadzając
kontekstowo istotne zbiory danych, dane z Social Institutions and Gender Index (SIGI) plasują Peru
nisko na skali ekonomicznej równości płci, ale dość wysoko - na 17. miejscu - w ogólnej skali równości
płci, która obejmuje wskaźniki prawne, społeczne i edukacyjne (http: // genderindex.org / country /
peru). Może jest tam jakaś historia! Chociaż możliwe historie zidentyfikowane w tym ćwiczeniu nie są
wyjątkowo dramatyczne lub wstrząsające, to w porządku - nie wszystkie muszą takie być.
Nie należy spodziewać się przełomowej historii w zbiorze danych tak dostępnym, jak otwarte dane
Banku Światowego. Ponownie, im bardziej dostępny jest zbiór danych, tym większe jest
prawdopodobieństwo, że został on gruntownie zebrany i wykorzystany przez innych dziennikarzy
zajmujących się danymi.
Podkreślanie historii poprzez wizualizację
Jeśli chodzi o projektowanie wizualizacji danych, zawsze chcesz wybrać kolory, style i typy grafiki
danych, które w najbardziej dramatyczny sposób oddają wizualną historię, którą próbujesz
opowiedzieć. Chcesz, aby Twoje wizualne historie były tak jasne, zwięzłe i łatwe do zrozumienia, jak to
tylko możliwe. Dokonując selekcji elementów wizualnych do wizualizacji danych, znajdź najlepszy
sposób na wizualne przekazanie swojej historii bez konieczności wysilania się i pracy nad jej
zrozumieniem przez odbiorców. Patrząc wstecz na przykład Globalnego Wskaźnika Rozwoju Banku
Światowego (GDI) z poprzednich sekcji, wyobraź sobie, że decydujesz się na opowieść o Peru. Ponieważ
zbiór danych SIGI jest tak istotny dla historii Peru, musisz to zrobić dokładnie przestudiuj ten zbiór
danych, a także wszystkie inne zbiory danych, które uznasz za istotne. Dane szeregów czasowych dla
różnych statystyk mogą być bardzo pouczające, ponieważ powinny wskazywać kilka istotnych
wskaźników - odsetek całkowitego dochodu uzyskanego przez kobiety, wskaźniki przeżycia ciężarnych
matek, oparte na prawie wskaźniki równości płci i tak dalej. Po zebraniu i ocenie najistotniejszych
dostępnych danych, wybierz i wybierz metryki, których zbiory danych pokazują najbardziej
ekstremalne trendy. Subtelne zmiany danych nie nadają się do dramatycznych i łatwych do
zrozumienia wizualnych historii. Po wybraniu najbardziej spektakularnych wskaźników do
opowiedzenia historii, nadszedł czas, aby zdecydować, jak najlepiej przedstawić tę historię wizualnie.
W przypadku peruwiańskiego przykładu wyobraź sobie, że dane dotyczące równości płci w jego
systemie prawnym są najbardziej uderzającymi statystykami, jakie znalazłeś we wszystkich danych
dotyczących statusu kobiet w tym kraju. Dramatyczny wpływ tego wskaźnika sprawia, że jest to bardzo
dobry wybór jako podstawa Twojej wizualnej historii. Mając to na uwadze, postanawiasz skorzystać ze

statycznej infografiki, aby pokazać, że peruwiański system prawny jest bardziej sprawiedliwy, jeśli
chodzi o płeć, niż w krajach sąsiednich. Niezależnie od historii, którą zdecydujesz się opisać, po prostu
upewnij się, że wizualizacje, które tworzysz, są dobrze oznakowane - pamiętaj, aby wybrać wspólną
paletę kolorów, typ czcionki i styl symboli, aby ujednolicić swoje wizualizacje. Solidne praktyki
znakowania wizualnego rządzą tworzeniem subtelnych skojarzeń między każdą z powiązanych
wizualizacji za pomocą koloru, typu czcionki lub stylu symbolu. Jeśli na przykład zdecydujesz się na
oznaczenie marki za pomocą wyborów kolorów, to niezależnie od grafiki związanej z danymi używanej
do wyświetlania danych w metryki, upewnij się, że zawsze używasz tego samego koloru do
reprezentowania tej metryki we wszystkich zastosowanych grafikach.
Tworzenie fascynujących i wysoce skoncentrowanych narracji
Jak dobrze wiesz, nikt nie chce przedzierać się przez zbędne, skomplikowane słowa, aby dowiedzieć
się, co mówi Twoja historia. To frustrujące i po prostu wymaga zbyt wiele pracy. Zakładając, że celem
tworzenia opowieści opartej na danych jest opublikowanie czegoś, co ma wpływ i wartość na życie
Twoich czytelników, musisz ciężko pracować, aby zredukować swoją narrację do jej najprostszej,
najbardziej skoncentrowanej formy. Niezastosowanie się do tego zmniejsza wpływ i wydajność historii
opartej na danych. Zawęź każdą ze swoich historii do jej haczyka i początku, zanim przejdziesz dalej do
procesu pisania pełnej narracji. W dziennikarstwie haczyk to dramatyczny punkt widzenia, który
kultywuje zainteresowanie potencjalnych czytelników i przyciąga ich do Twojego artykułu. Lede to
pierwsze zdanie Twojej historii - wprowadza ją i pokazuje czytelnikom, dlaczego jest ona warta
opublikowania. Po przejściu przez swoją historię i stworzeniu haczyka, ledy i pełnej narracji, zawsze
musisz raz lub dwa cofnąć się przez swój kawałek i wyciąć niepotrzebne słowa lub zmienić zdania, aby
jak najbardziej bezpośrednio wyrażały pomysły, do których dążysz przenieść. Wracając do przykładu
Peru z poprzednich sekcji, równość płci to bardzo szeroki temat. Zacznij więc od stworzenia haczyka w tym przypadku haczyk może być opisem najbardziej dramatycznych wskaźników wskazujących, że
peruwiańskie kobiety są znacznie lepiej sytuowane niż kobiety w sąsiednich krajach Ameryki
Południowej. Następnie zabierz się do pracy nad ledem - być może na przykład: „W Peru kobiety w
niekorzystnej sytuacji ekonomicznej mają największe szanse śmierci podczas porodu, ale ich dzieci
mają jedne z największych szans na przeżycie”. Na koniec wróć i posprzątaj wszystko, aby Twoja dioda
była jak najbardziej przejrzysta i łatwa do zrozumienia. W tym przykładzie możesz więc przepisać diodę
tak, aby brzmiała: „Biedne peruwiańskie matki mają największy wskaźnik śmiertelności przy porodzie
spośród wszystkich kobiet w Ameryce Południowej, ale co dziwne, peruwiańskie niemowlęta wykazują
największe szanse na przeżycie porodu”.
Bringing Data Journalism to Life: Washington Post's The Black Budget
Każdy tekst poświęcony nauce o danych w dziennikarstwie byłby całkowicie niekompletny bez
solidnego studium przypadku pokazującego potęgę dziennikarstwa opartego na danych w działaniu.
Niezwykłym przykładem takiego dzieła jest historia Washington Post „Czarny budżet”. (Sprawdź to sam
na www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/black-budget). Kiedy były wykonawca NSA
Edward Snowden ujawnił plik tajnych dokumentów, nie tylko wywołał burzę kontrowersji wśród opinii
publicznej. , ale wśród dziennikarzy zajmujących się danymi, którzy mieli za zadanie przeanalizować
dokumenty pod kątem artykułów. Wyzwaniem dla dziennikarzy zajmujących się danymi w tym
przypadku było to, że musieli odkrywać i ujawniać informacje dotyczące danych, które były istotne dla
opinii publicznej, bez narażania bezpieczeństwa zwykłych obywateli. Wśród dokumentów, które
wyciekły Snowden, znalazł się tak zwany Czarny Budżet na rok podatkowy 2013, zawierający 178stronicowe zestawienie środków, które zostały przeznaczone na 16 różnych federalnych agencji
wywiadowczych. W „Czarnym budżecie” Washington Post amerykańska opinia publiczna została
poinformowana, że tylko w 2013 r. 52,6 miliarda dolarów podatników zostało wydanych głównie na

tajne federalne służby wywiadowcze. Washington Post wykonał fenomenalną pracę w wizualnej
prezentacji danych. Tytuł otwierający to ponura wizualna gra słów: The words The Black Budget są
zapisane w ogromnej czarnej skrzynce skontrastowanej jedynie z szarością i bielą. Taki układ wizualnie
wskazuje na poważny i mętny charakter tematu. Jedynym akcentem kolorystycznym jest granat, który
przywodzi na myśl nieco militarny wizerunek i ledwo kontrastuje z czernią. Ta ograniczona paleta jest
kontynuowana podczas wizualnej prezentacji danych.
Dziennikarze danych Washington Post wykorzystali niezwykłą grafikę z blokami danych - niepokojącą,
dziwnie poziomą hybrydę wykresu kołowego, wykresu słupkowego i mapy drzewa - aby zasugerować
tajemniczy i niebezpieczny charakter tematu, a także podejrzany sposób, w jaki uzyskano informacje.
Grafiki z danymi użyte w pracy wykazywały niski stosunek danych do atramentu - innymi słowy, tylko
niewielka ilość informacji jest przekazywana na dużej powierzchni ekranu. Chociaż zwykle niski
stosunek danych do atramentu wskazuje na zły projekt, w „Czarnym budżecie” stosunek danych do
atramentu bardzo skutecznie wskazuje, że pod wyświetlanymi warstwami znajdują się góry danych i
że warstwy te pozostają nieujawnione, aby nie zagrażać źródłom wywiadowczym i bezpieczeństwu
narodowemu. Tradycyjne elementy infografiki użyte w tym utworze obejmują surowe, jasnoszare
pieczęcie pięciu największych agencji wywiadowczych, z których tylko dwa przeciętny człowiek
kiedykolwiek słyszał. Proste wykresy słupkowe przedstawiały trendy finansowania, a ikony w kształcie
ludzi reprezentowały armię personelu zajmującego się zbieraniem informacji. Wiele przemyśleń
poświęcono zebraniu, analizie i prezentacji tej historii. Jej zespół to niepokojące, ale przytłaczająco
pouczające dziennikarstwo oparte na danych. Chociaż ten rodzaj dziennikarstwa był w powijakach
jeszcze dziesięć lat temu, obecnie dane i narzędzia wymagane do tego rodzaju pracy są szeroko
dostępne dla dziennikarzy do wykorzystania w celu szybkiego opracowania wysokiej jakości artykułów
dziennikarskich opartych na danych.

Zagłębianie się w naukę o danych środowiskowych
Modelowanie interakcji środowisko-człowiek ze środowiskiem
Inteligencja
Celem wywiadu środowiskowego (EI) jest przekształcenie surowych danych w spostrzeżenia, które
można wykorzystać do podejmowania decyzji w oparciu o dane w kwestiach, które dotyczą interakcji
między środowiskiem a człowiekiem. Rozwiązania EI mają wspierać podejmowanie decyzji przez
liderów społeczności, decydentów zajmujących się pomocą humanitarną, doradców zdrowia
publicznego, inżynierów środowiskowych, decydentów i nie tylko. Jeśli chcesz zbierać i analizować
dane istotne dla środowiska w celu tworzenia treści kluczowych dla procesu podejmowania decyzji,
takich jak mapy w czasie rzeczywistym, interaktywne wizualizacje danych i raporty danych
tabelarycznych, przyjrzyj się rozwiązaniu EI. W następnych częściach omówię rodzaje problemów,
które są rozwiązywane przy użyciu technologii EI oraz jakie organizacje używają EI, aby coś zmienić.
Wyjaśniam, w jaki sposób EI jest podobny do Business Intelligence (BI) i dlaczego kwalifikuje się go jako
naukę stosowaną pomimo tych podobieństw. Kończę tę część przykładem z prawdziwego świata, w
jaki sposób wykorzystuje się EI, aby wywrzeć pozytywny wpływ.
Patrząc na rodzaje rozwiązanych problemów
Technologie EI są wykorzystywane do monitorowania i raportowania interakcji między ludźmi a
środowiskiem naturalnym w celu zapewnienia decydentom i interesariuszom informacji w czasie
rzeczywistym o zdarzeniach w terenie, w nadziei na uniknięcie możliwych do uniknięcia katastrof i
trudności społeczności poprzez proaktywne decyzje oparte na danych zrobienie. Technologie EI są
wykorzystywane do osiągnięcia następujących typów wyników:
✓ Tworzenie bardziej odpowiedzialnych planów zużycia energii: Technologia EI jest tym, czego
potrzebujesz do audytu, śledzenia, monitorowania i przewidywania wskaźników zużycia energii. Tutaj
energia jest zasobem naturalnym, a konsumpcja energii przez ludzi to interakcja międzyludzka.
(Zauważ, że możesz użyć KNIME, aby pomóc Ci zbudować tego typu rozwiązanie EI bezpośrednio na
swoim komputerze stacjonarnym; zobacz rozdział 17, aby dowiedzieć się więcej o KNIME.)
✓ Przyspieszenie działań humanitarnych: EI tego typu należy do kategorii mapowania kryzysów. W
mapowaniu sytuacji kryzysowych technologia EI jest wykorzystywana do gromadzenia, mapowania,
wizualizacji, analizowania i raportowania danych środowiskowych, które są istotne dla obecnego
kryzysu. Mapowanie kryzysów zapewnia wsparcie decyzji humanitarnych w czasie rzeczywistym. W
tym przypadku zaopatrzenie w wodę, warunki sanitarne, klęski żywiołowe i stan higieny są miarami
zasobów naturalnych, a wpływ, jaki te zasoby wywierają na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, to
interakcja międzyludzka.
✓ Poprawa planowania zasobów wodnych: Technologie EI można wykorzystywać do generowania
modeli predykcyjnych zużycia wody na podstawie prostych wniosków ze statystycznych prognoz
populacji, historycznych wskaźników zużycia wody i danych przestrzennych dotyczących istniejącej
infrastruktury. Zaopatrzenie w wodę jest tutaj zasobem naturalnym, a jej spożycie przez ludzi jest
wynikiem interakcji międzyludzkich.
✓ Zwalczanie wylesiania: technologie EI są wykorzystywane w interaktywnych platformach wizualizacji
danych opartych na mapach w czasie rzeczywistym w celu monitorowania wylesiania w odległych
regionach krajów rozwijających się. Ten typ rozwiązania wykorzystuje warunkowe modelowanie
autoregresyjne, analizę przestrzenną, mapowanie internetowe, analizę danych, kostki danych i analizy
szeregów czasowych do mapowania, wizualizacji, analizowania i raportowania wylesiania w czasie

zbliżonym do rzeczywistego. Takie zastosowania EI zwiększają przejrzystość i świadomość społeczną w
tej ważnej kwestii środowiskowej. W tym zastosowaniu leśnictwo i ziemia są zasobami naturalnymi, a
wycinanie drzew jest interakcją człowieka.
Definicja inteligencji środowiskowej
Chociaż technologie inteligencji środowiskowej (EI) i Business Intelligence (BI) mają wiele wspólnego,
EI jest nadal uważana za stosowaną naukę o danych. Zanim przejdziemy do przyczyn tej różnicy,
najpierw rozważ następujące sposoby podobieństwa EI i BI:
✓ Proste wnioskowanie z modeli matematycznych: Jak omówiono w Części 3, BI generuje prognozy na
podstawie prostego wnioskowania matematycznego, a nie na podstawie złożonego statystycznego
modelowania predykcyjnego. Wiele z prostszych rozwiązań EI opiera się również na prostych
wnioskach matematycznych.
✓ Struktura i typ danych: Podobnie jak BI, wiele prostszych produktów EI jest zbudowanych wyłącznie
na podstawie ustrukturyzowanych danych, które znajdują się w relacyjnej bazie danych SQL.
✓ Dane wyjściowe produktów wspomagających podejmowanie decyzji: zarówno EI, jak i BI tworzą
wizualizacje danych, mapy, interaktywne analizy danych i tabelaryczne raporty danych jako produkty
wspomagające podejmowanie decyzji.
Znaczna część podejścia EI została zapożyczona z dyscypliny BI. Jednak EI ewoluowało od technologii
BI, gdy jego funkcje zostały zaktualizowane i rozszerzone w celu rozwiązania rzeczywistych problemów
środowiskowych. Kiedy przyjrzysz się funkcjom nauki o danych, które są kluczowe dla większości
rozwiązań, ewolucja EI od standardowej BI staje się coraz bardziej oczywista. Oto kilka procesów nauki
o danych, których nie znajdziesz w BI, ale znajdziesz w technologii EI:
✓ Programowanie statystyczne: Najbardziej podstawowe rozwiązania EI wykorzystują analizę
szeregów czasowych i modelowanie autoregresyjne. Wiele bardziej zaawansowanych rozwiązań
wykorzystuje również bardzo złożone modele statystyczne i algorytmy.
✓ Technologia GIS: ponieważ wgląd w środowisko jest tak zależny od lokalizacji, prawie niemożliwe
jest uniknięcie integracji tak zwanych technologii systemów informacji geograficznej (GIS) z
rozwiązaniami EI. Co więcej, prawie wszystkie internetowe platformy EI wymagają zaawansowanego
programowania przestrzennego.
✓ Wizualizacja danych przez Internet: Prawie wszystkie platformy EI oparte na sieci oferują
interaktywne wizualizacje danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, które są zbudowane w oparciu
o język programowania JavaScript.
✓ Źródła danych: w przeciwieństwie do BI, rozwiązania EI są budowane prawie wyłącznie z
zewnętrznych źródeł danych. Te źródła często obejmują automatyczne źródła danych pochodzące ze
źródeł obrazów, mediów społecznościowych i SMS-ów. Inne dane zewnętrzne mają postać danych
satelitarnych, pobranych z witryn internetowych lub dokumentów .pdf, które należy przekonwertować
za pomocą niestandardowych skryptów optycznego rozpoznawania tekstu. W EI raportowane dane są
prawie zawsze aktualizowane w czasie rzeczywistym. Web-scraping to proces polegający na
konfigurowaniu zautomatyzowanych programów do przeszukiwania i wydobywania potrzebnych
danych bezpośrednio z Internetu. Dane generowane w ramach tego typu procesu są powszechnie
nazywane danymi pobranymi.

✓ Wymagania dotyczące kodowania: rozwiązania EI prawie zawsze wymagają zaawansowanych
rozwiązań niestandardowego kodowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o programowanie
internetowe, czy programowanie statystyczne, do dostarczania produktów EI wymagane są
dodatkowe prace związane z kodowaniem.
Identyfikacja głównych organizacji zajmujących się wywiadem środowiskowym
Ponieważ EI jest społecznie dobrym zastosowaniem nauki o danych, nie ma tam wielu źródeł
finansowania, co prawdopodobnie jest głównym powodem, dla którego niewielu ludzi pracuje w tej
dziedzinie nauki o danych. EI jest małe, ale niektóre zaangażowane organizacje znalazły sposób na
zarabianie na życie, tworząc rozwiązania EI, które służą dobru publicznemu. Na poniższej liście
wymieniam kilka z tych organizacji, a także organizacje patronackie, które je finansują. Jeśli Twoim
celem jest wykorzystanie technologii EI do tworzenia produktów wspierających podejmowanie decyzji
w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa środowiska, jedna z tych organizacji będzie
prawdopodobnie skłonna udzielić Ci porady, a nawet usług wsparcia:
✓ DataKind: organizacja non-profit zrzeszająca wolontariuszy data science, która poświęca swój czas i
umiejętności, aby współpracować w służbie ludzkości, DataKind (www.datakind.org) została założona
przez legendę nauki o danych Jake Porway. Organizacja wsparła projekty EI w krajach rozwijających się
i krajach pierwszego świata. Do sponsorów DataKind należą National Geographic, IBM i Pop! Tech.
✓ Elva: Organizacja pozarządowa Elva (www.elva.org) została zbudowana przez małą, niezależną grupę
międzynarodowych cyfrowych humanitarnych - pracowników wiedzy, którzy wykorzystują dane i
przełomowe technologie do tworzenia rozwiązań dla międzynarodowych problemów humanitarnych.
Założyciele firmy Elva poświęcili swój czas i umiejętności na zbudowanie platformy telefonu
komórkowego, która umożliwia zmarginalizowanym społecznościom mapowanie lokalnych potrzeb i
współpracę z decydentami w celu opracowania skutecznych planów wspólnych reakcji. Elva oferuje
wsparcie EI dla projektów środowiskowych, które koncentrują się w niedostatecznie rozwiniętych
krajach rozwijających się. Elva jest kierowana przez Jonne Catshoek i jest sponsorowana przez UNDP,
USAID i Eurasia Partnership.
✓ Vizzuality: Oto biznes zapoczątkowany przez założycieli CartoDB - technologii, która została
omówiona dokładniej w Części 11. Prawie wszystkie projekty Vizzuality obejmują wykorzystanie EI w
celu poprawy środowiska. Vizzuality została założona przez Javiera de la Torre, a niektórzy z większych
klientów organizacji to Google, UNEP, NASA, University of Oxford i Yale University. Sprawdź ich stronę
internetową pod adresem www.vizzuality.com.
✓ QCRI: Qatar Computing Research Institute (QCRI) jest obywatelskim instytucie badawczym będący
własnością i finansowany przez prywatną fundację non-profit zajmującą się rozwojem społeczności w
Katarze. Sekcja innowacji społecznych, która realizuje większość projektów EI organizacji, jest
prowadzona przez gwiazdę cyfrowej pomocy humanitarnej, Patricka Meiera. Niektóre z trwających
projektów QCRI obejmują Artificial Intelligence in Disaster Response (AIDR), crowdsourcingową
platformę weryfikacji pod kątem reagowania na katastrofy (Verily) oraz aplikację do samodzielnego
zameldowania w celu uzyskania wzajemnej pomocy podczas katastrof (MatchApp). Jak można się
spodziewać, mają również własną witrynę internetową www.qcri.com.
Wywieranie pozytywnych skutków dzięki inteligencji środowiskowej
Elva (www.elva.org) jest doskonałym przykładem tego, jak można wykorzystać technologie wywiadu
środowiskowego, aby wywrzeć pozytywny wpływ. Elva to bezpłatna platforma typu open source, która
ułatwia mapowanie przyczyn i raportowanie wizualizacji danych w celu monitorowania wyborów,

naruszeń praw człowieka, degradacji środowiska i ryzyka katastrof w krajach rozwijających się. W
jednym ze swoich ostatnich projektów Elva współpracuje z Internews, międzynarodową organizacją
non-profit zajmującą się wspieraniem niezależnych mediów i dostępem do informacji, starając się
zmapować problemy środowiskowe na poziomie kryzysowym w jednym z najbardziej zubożałych i
słabo rozwiniętych krajów świata. świat, Republika Środkowoafrykańska. W ramach tych starań lokalni
reporterzy zajmujący się prawami człowieka i organizacje humanitarne używają Elvy do
monitorowania, mapowania i raportowania informacji pochodzących z danych środowiskowych
dotyczących klęsk żywiołowych, infrastruktury, wody, warunków sanitarnych, higieny i zdrowia
ludzkiego. Celem zaangażowania Elvy w ten projekt jest ułatwienie analizy i wizualizacji danych
humanitarnych w czasie rzeczywistym, aby wspierać podejmowanie decyzji przez międzynarodowych
ekspertów ds. Pomocy humanitarnej i przywódców społeczności. W odniesieniu do technologii i
metodologii data science Elva wdraża następujące elementy:
✓ Automatyczne przekazywanie danych do zbierania danych: dane mapowane, wizualizowane i
zgłaszane za pośrednictwem platformy Elva są w rzeczywistości tworzone przez lokalnych aktywistów,
którzy używają SMS-ów i smartfonów do zgłaszania warunków środowiskowych za pośrednictwem
raportów lub ankiet. System raportowania jest zbudowany w taki sposób, że wszystkie raporty mają
odpowiednią strukturę, są gromadzone przez serwery usługodawców, a następnie przekazywane do
bazy danych Elva.
✓ Nierelacyjne technologie baz danych: Elva wykorzystuje nierelacyjną infrastrukturę bazy danych
NoSQL do przechowywania danych ankietowych przesyłanych przez smartfony i SMS-y, a także innych
źródeł danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych.
✓ Otwarte dane: OpenStreetMap zasila dane map, których używa platforma Elva. Więcej informacji na
temat OpenStreetMap znajdziesz w rozdziale 22, gdzie skupiam się na zasobach otwartych danych zasobach danych, które zostały udostępnione do użytku, ponownego wykorzystania, modyfikacji i
udostępniania innym.
✓ Wnioski z modeli matematycznych i statystycznych: metody analizy danych firmy Elva nie są zbyt
skomplikowane, ale doskonale nadają się do tworzenia szybkich analiz w czasie rzeczywistym w celu
wspierania decyzji humanitarnych. Elva zależy głównie od analizy szeregów czasowych, regresji
liniowej i prostego wnioskowania matematycznego.
✓ Wizualizacja danych: Elva tworzy wizualizacje danych bezpośrednio z raportowane dane, a także z
analiz wnioskowych. Są to interaktywne wizualizacje JavaScript zbudowane na bazie Highcharts API.
✓ Prognozy oparte na lokalizacji: takie prognozy są oparte na prostych wnioskach, a nie na
zaawansowanych statystykach przestrzennych, jak omówiono w sekcji „Korzystanie ze statystyk
przestrzennych do przewidywania zmian środowiskowych w przestrzeni” w dalszej części tego
rozdziału. Pracownicy Elvy mogą wywnioskować lokalizacje wysokiego ryzyka na podstawie
historycznych szeregów czasowych raportowanych w regionie.
Modelowanie zasobów naturalnych w stanie surowym
Możesz użyć nauki o danych do modelowania zasobów naturalnych w ich surowej postaci. Ten rodzaj
nauki o danych środowiskowych na ogół obejmuje bardzo zaawansowane modelowanie statystyczne
w celu lepszego zrozumienia zasobów naturalnych. Modelujesz zasoby w stanie surowym - czyli wodę,
powietrze i warunki gruntowe występujące w naturze - aby lepiej zrozumieć wpływ organiczny
środowiska naturalnego na życie ludzkie. W następnych rozdziałach wyjaśnię trochę o rodzaju
problemów związanych z zasobami naturalnymi, które najłatwiej poddaje się eksploracji za pomocą

nauki o danych środowiskowych. Następnie przedstawiam krótkie omówienie, jakie metody nauki o
danych są szczególnie istotne w modelowaniu zasobów środowiskowych. Na koniec przedstawiam
przypadek, w którym nauka o danych o środowisku została wykorzystana do lepszego zrozumienia
środowiska naturalnego.
Odkrywanie modelowania zasobów naturalnych
Nauka o danych środowiskowych może modelować zasoby naturalne w stanie surowym, abyśmy mogli
lepiej zrozumieć procesy środowiskowe i zrozumieć, jak te procesy wpływają na życie na Ziemi. Po
jasnym zrozumieniu procesów środowiskowych, wtedy i tylko wtedy inżynierowie środowiska mogą
przystąpić do projektowania systemów w celu rozwiązania problemów, które mogą stwarzać te
naturalne procesy. Poniższa lista opisuje, jakie rodzaje problemów związanych z zasobami naturalnymi
nauka o danych środowiskowych może modelować i przewidywać:
✓ Kwestie wodne: wskaźniki opadów, wzorce geohydrologiczne, przepływy wód gruntowych i stężenia
toksyn w wodach podziemnych
✓ Problemy z powietrzem: stężenie i dyspersja poziomów cząstek stałych i stężenia gazów
cieplarnianych
✓ Zagadnienia związane z gruntami: migracja zanieczyszczeń gleby i geomorfologia, a także geofizyka,
eksploracja złóż oraz poszukiwanie ropy i gazu
Jeśli Twoim celem jest zbudowanie modelu predykcyjnego, którego możesz użyć, aby pomóc Ci lepiej
zrozumieć naturalne procesy środowiskowe, możesz skorzystać z modelowania zasobów naturalnych,
aby to zrobić. Nie oczekuj jednak, że modelowanie zasobów naturalnych będzie łatwe. Statystyki
dotyczące tego typu modeli mogą być niezwykle złożone.
Paranie się nauką o danych
Ponieważ procesy i systemy środowiskowe obejmują tak wiele różnych współzależnych zmiennych,
większość modelowania zasobów naturalnych wymaga użycia niezwykle złożonych algorytmów
statystycznych. Poniższa lista przedstawia kilka elementów nauki o danych, które są powszechnie
stosowane w modelowaniu zasobów naturalnych:
✓ Programowanie statystyczne: wnioskowanie bayesowskie, wielopoziomowe hierarchiczne
wnioskowanie bayesowskie, wielostożkowa analiza spektralna, kopuły, metoda autoregresji falkowej
(WARM), autoregresywne średnie ruchome (ARMA), symulacje Monte Carlo, strukturalna regresja
addytywna (STAR) modele, regresja statystyki zamówień (ROS), oszacowania maksymalnego
prawdopodobieństwa (MLE) lub maksymalizacja oczekiwań (EM), wśród innych procesów
✓ Programowanie matematyczne: m.in. liniowa i nieliniowa redukcja wymiarów, analiza falek, metody
w dziedzinie częstotliwości i łańcuchy Markowa
✓ Analiza skupień: k-najbliższy sąsiad, gęstość jądra i estymacja gęstości logspline, między innymi
✓ Statystyki przestrzenne: Ogólnie rzecz biorąc, coś w rodzaju mapowania probabilistycznego
✓ Technologia GIS: analiza przestrzenna i tworzenie map
✓ Uczenie maszynowe: między innymi osadzanie minimalnej wariancji lub geostatystyka
wielopunktowa (MP)

✓ Wymagania dotyczące kodowania: używanie między innymi języków programowania Python, R,
SPSS, SAS, MATLAB, Fortran i SQL
Modelowanie zasobów naturalnych w celu rozwiązywania problemów środowiskowych
Praca dyrektora Columbia Water Center, dr Upmanu Lall, stanowi światowej klasy przykład
wykorzystania nauki o danych środowiskowych do rozwiązywania niezwykle złożonych problemów
związanych z zasobami wodnymi. (Aby zapoznać się z przeglądem prac Columbia Water Center, patrz
http://water.columbia.edu). Dr Lall wykorzystuje zaawansowane statystyki, matematykę, kodowanie i
zdumiewającą wiedzę merytoryczną z zakresu inżynierii ochrony środowiska w celu odkrycia
złożonych, współzależnych zależności między charakterystyką globalnych zasobów wodnych,
krajowym produktem krajowym brutto (PKB), ubóstwem i krajowym wskaźnikiem zużycia energii. W
jednym z ostatnich projektów dr Lall odkrył, że w krajach o dużej zmienności opadów - krajach, w
których występują ekstremalne susze, po których następują masowe powodzie - niestabilność skutkuje
brakiem stabilnych zasobów wodnych do rozwoju rolnictwa, większym spływem i erozją oraz ogólny
spadek PKB tego kraju. Odwrotność jest również prawdą, gdy kraje o stabilnych, umiarkowanych
poziomach opadów mają lepsze zaopatrzenie w zasoby wodne na potrzeby rozwoju rolnictwa, ogólnie
lepsze warunki środowiskowe i wyższe średnie PKB. Tak więc, dzięki nauce danych środowiskowych,
dr Lall był w stanie narysować silne korelacje między trendami opadów deszczu w danym kraju a
wskaźnikami ubóstwa. W odniesieniu do technologii i metodologii data science dr Lall wdraża
następujące elementy:
✓ Programowanie statystyczne: arsenał dr Lall obejmuje wielopoziomowe hierarchiczne modele
bayesowskie, wielostożkową analizę spektralną, kopule, autoregresyjne średnie falkowe (WARM),
autoregresyjne średnie ruchome (ARMA) i symulacje Monte Carlo.
✓ Programowanie matematyczne: narzędzia obejmują redukcję wymiarów liniowych i nieliniowych,
analizę falek, metody w dziedzinie częstotliwości i niejednorodne ukryte modele Markowa.
✓ Analiza skupień: w tym przypadku dr Lall polega na wypróbowanych i prawdziwych metodach, w
tym k-najbliższego sąsiada, gęstości jądra i estymacji gęstości logspline.
✓ Uczenie maszynowe: w tym przypadku dr Lall skupia się na osadzaniu minimalnej wariancji.
Wykorzystanie statystyk przestrzennych do przewidywania zmian środowiskowych w przestrzeni
Zmienne środowiskowe z natury są zależne od lokalizacji: zmieniają się wraz ze zmianami położenia
geoprzestrzennego. Celem modelowania zmiennych środowiskowych za pomocą statystyk
przestrzennych jest umożliwienie dokładnych prognoz przestrzennych, dzięki czemu można ich używać
do rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem. Statystyka przestrzenna różni się od
modelowania zasobów naturalnych, ponieważ skupia się na przewidywaniu wpływu zmian w
przestrzeni na zjawiska środowiskowe. Oczywiście bierze się pod uwagę również zmienną czasową, ale
statystyka przestrzenna polega na wykorzystaniu statystyki do modelowania wewnętrznego
funkcjonowania zjawiska przestrzennego. Różnica polega na sposobie podejścia. (Więcej informacji na
temat statystyki przestrzennej można znaleźć w rozdziale 8.) W kolejnych sekcjach omówię, jakie typy
problemów można rozwiązać za pomocą przestrzennych modeli statystycznych oraz naukę o danych,
która dotyczy tego typu rozwiązań. Możesz również przeczytać o przypadku, w którym wykorzystano
statystyki przestrzenne do skorelowania naturalnych stężeń arsenu w wodzie studziennej z
zachorowalnością na raka.
Rozwiązywanie problemów środowiskowych dzięki przestrzennej analizie predykcyjnej

Możesz użyć statystyki przestrzennej do modelowania zmiennych środowiskowych w przestrzeni i
czasie, aby móc przewidywać zmiany zmiennych środowiskowych w przestrzeni. Poniższa lista opisuje,
jakie rodzaje problemów środowiskowych są łatwo rozwiązywane za pomocą przestrzennego
modelowania statystycznego:
✓ Epidemiologia i środowiskowe zdrowie ludzi: na przykład wykorzystaj statystyki przestrzenne do
modelowania i przewidywania wzorców i rozmieszczenia chorób.
✓ Meteorologia: Tutaj możesz wykorzystać statystyki przestrzenne do modelowania i przewidywania
zjawisk pogodowych.
✓ Nauka o ogniu: Możesz skierować swojego wewnętrznego Niedźwiedzia Smokey i użyć
statystyki przestrzenne do modelowania i przewidywania rozprzestrzeniania się pożaru.
✓ Hydraulika: na przykład użyj statystyki przestrzennej do modelowania i prognozowania
przewodnictwo wodonośne.
✓ Ekologia: można wykorzystać statystyki przestrzenne do modelowania i przewidywania
rozmieszczenia mikroorganizmów w osadowym dnie jeziora.
Jeśli Twoim celem jest zbudowanie modelu, którego możesz użyć do przewidywania, jak zmiana w
przestrzeni wpłynie na zmienne środowiskowe, możesz skorzystać ze statystyk przestrzennych, które
pomogą Ci to zrobić. W następnej sekcji szybko omawiam podstawy statystyki przestrzennej.
Opis zaangażowanej nauki o danych
Ponieważ statystyka przestrzenna obejmuje modelowanie parametrów x, y, z, które obejmują
przestrzenne zbiory danych, statystyki mogą być dość interesujące i nietypowe. Statystyka
przestrzenna jest mniej więcej połączeniem analizy przestrzennej GIS i zaawansowanej analizy
predykcyjnej. Poniższa lista opisuje kilka procesów nauki o danych, które są powszechnie wdrażane
podczas korzystania ze statystyk do tworzenia predykcyjnych modeli przestrzennych:
✓ Statystyki przestrzenne: wróciliśmy do naszych starych przyjaciół krige i kriginga, a także do
procesów punktowych Thomasa i wariogramu oraz analizy semiwariogramu. Więcej informacji na
temat tych (i pokrewnych) tematów można znaleźć w rozdziale 8.
✓ Programowanie statystyczne: obejmuje między innymi rozkłady prawdopodobieństwa, analizy
szeregów czasowych, analizy regresji i symulacje Monte Carlo.
✓ Analiza skupień: może obejmować między innymi algorytmy najbliższego sąsiada, grupowanie kśrednich lub estymację gęstości jądra.
✓ Technologia GIS: technologia GIS często pojawia się w tym rozdziale, ale należy się tego spodziewać,
ponieważ jej oferta analizy przestrzennej i tworzenia map jest niezwykle elastyczna.
✓ Wymagania dotyczące kodowania: Programowanie projektu statystyki przestrzennej może
obejmować między innymi języki programowania R, SPSS, SAS, MATLAB i SQL.
Wykorzystanie statystyki przestrzennej do rozwiązywania problemów środowiskowych
Wspaniały przykład wykorzystania statystyki przestrzennej do generowania prognoz dla zmiennych
środowiskowych zależnych od lokalizacji można zobaczyć w niedawnej pracy dr Pierre'a Goovaertsa.

Dr Goovaerts wykorzystuje zaawansowane statystyki, kodowanie i swoją autorytatywną wiedzę
merytoryczną z zakresu inżynierii rolniczej, nauki o glebie i epidemiologii, aby odkryć korelacje między
wzorcami chorób przestrzennych, śmiertelnością, narażeniem na toksyny środowiskowe i społecznodemograficznymi. W jednym z ostatnich projektów dr Goovaertsa wykorzystał statystyki przestrzenne
do modelowania i analizy danych dotyczących stężeń arsenu w wodach podziemnych, lokalizacji,
właściwości geologicznych, wzorców pogodowych, topografii i pokrycia terenu. Dzięki swoim
niedawnym badaniom naukowym dotyczącym danych środowiskowych odkrył, że zachorowalność
raka pęcherza, piersi i prostaty jest przestrzennie skorelowana z długotrwałym narażeniem na arszenik.
W odniesieniu do technologii i metodologii data science dr Goovaerts powszechnie wdraża
następujące elementy:
✓ Przestrzenne programowanie statystyczne: ponownie na szczycie listy znajdują się analizy kriging i
semiwariogramów.
✓ Programowanie statystyczne: dopasowanie modelu regresji metodą najmniejszych kwadratów i
symulacje Monte Carlo mają kluczowe znaczenie dla pracy dr Goovaertsa.
✓ Technologie GIS: jeśli potrzebujesz funkcji tworzenia map i metodologii analizy danych
przestrzennych, będziesz potrzebować technologii GIS.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy dr Goovaertsa, odwiedź jego witrynę internetową pod
adresem https://sites.google.com/site/goovaertspierre.

Nauka o danych w celu napędzania wzrostu w handlu elektronicznym
W dzisiejszych czasach Big Data i analityka nie są dla większości ludzi nowością. Jednak kreatywne
sposoby wykorzystywania dużych zbiorów danych i analiz do zmiany życia i biznesu są nowe. Firmy
szybko zauważają, że w tej szybko zmieniającej się erze przetrwanie organizacji zależy od jej zdolności
do integracji nauki i analizy danych z każdą podejmowaną ważną decyzją - szczególnie w odniesieniu
do podejmowania strategicznych decyzji marketingowych. W rzeczywistości, tylko w ciągu ostatnich
trzech lat zapotrzebowanie na praktyków analityki marketingowej wzrosło o 136 procent. Specjaliści
od analityki marketingowej wykorzystują naukę i analitykę danych do napędzania wzrostu sprzedaży i
wskaźników adaptacji użytkowników w dzisiejszym biznesie e-commerce - firmie, która sprzedaje
produkty lub usługi w Internecie. W dzisiejszych czasach nawet najbardziej tradycyjne, staromodne
przedsięwzięcie biznesowe ma przynajmniej jakiś rodzaj obecności w Internecie, który kwalifikowałby
się jako operacja e-commerce. Inne firmy e-commerce są w 100% cyfrowe i nie mają prawdziwej
obecności w terenie. Ponieważ wiele firm wykorzystuje blogowanie do budowania dobrze oznaczonej
przestrzeni online, w której odwiedzający otrzymują dostęp do wnikliwych lub rozrywkowych treści w
zamian za wizyty w witrynie i lojalność wobec marki, nawet indywidualny bloger, który ma witrynę
internetową i silną obecność w społecznościach, może być uznany za e -komercyjny biznes. W ostatnich
latach praktyka wykorzystywania analityki marketingowej i nauki o danych do opracowywania
taktycznych strategii rozwoju biznesu w handlu elektronicznym stała się znana jako hakowanie wzrostu
- hakowanie wzrostu jest również określane jako inżynieria wzrostu lub po prostu wzrost. Hackowanie
wzrostu jest szczególnie odpowiednie do rozwoju startupów ze względu na tańsze i bardziej
innowacyjne metody, które hakerzy zwykle stosują. W marketingu słowo konwersja opisuje scenariusz,
w którym wysiłek marketingowy udaje się nakłonić użytkownika lub potencjalnego użytkownika do
podjęcia pożądanego działania. Przykłady konwersji obejmują nakłanianie kogoś do odwiedzenia
Twojej witryny, subskrybowania biuletynu, śledzenia Twojego kanału w mediach społecznościowych
lub zakupu produktu. W grze o wzrost jedynym celem jest skłonienie odwiedzających do konwersji i
przesuwanie ich w szybki i stabilny przepływ przez wszystkie warstwy lejka sprzedaży. W tym rozdziale
przedstawiono kilka prostych pojęć i metod możesz użyć, aby zacząć rozwijać swój biznes e-commerce.
W tym rozdziale znajdziesz tylko wierzchołek góry lodowej wzrostu. Dla zwięzłości pominąłem wiele
bardziej zaawansowanych i skomplikowanych taktyk. Prawdziwe hakowanie wzrostu to hybrydyzacja
następujących dziedzin:
✓ Inżynieria: w kontekście handlu elektronicznego obejmuje to projektowanie systemów,
projektowanie procesów, myślenie systemowe i projektowanie iteracyjne.
✓ Marketing: podkategorie marketingu obejmują psychologię, branding i estetykę.
✓ Business Intelligence: Myśl o inteligencji tak, jak w Centralnej Agencji Wywiadowczej, a nie
inteligentnie. Podkategorie obejmują tutaj wybór metryki, analizy opisowe, analizy diagnostyczne i
analizy nakazowe oparte na prostym wnioskowaniu.
✓ Nauka o danych: Rozpowszechniając swoją sieć na dość szeroką skalę, nauka o danych wymaga
wiedzy matematycznej i statystycznej, umiejętności programowania w sieci, umiejętności
programowania w języku Python lub R, znajomości języka SQL oraz wiedzy merytorycznej z zakresu
handlu elektronicznego i marketingu internetowego.
Tu omawiam naukę o danych, która jest zaangażowana w hakowanie wzrostu, i jak możesz jej użyć,
aby przyspieszyć rozwój biznesu online. Należy tylko pamiętać, że specjaliści od analityki
marketingowej, którzy zajmują się nauką danych w celu rozwoju handlu elektronicznego, mogą być
zmuszeni do noszenia wielu nakryć głowy - na przykład konsultanta ds. Analityki cyfrowej, analityka

zaangażowania w analitykę internetową, analityki marketingu internetowego lub menedżera
optymalizacji. Dla uproszczenia wszystkie te role nazywam nauką o danych w handlu elektronicznym.
Oto spojrzenie na naukę o danych, która jest zaangażowana w tę dziedzinę pracy:
✓ Wymagania matematyczne i statystyczne: Praktycy powinni rozumieć i wiedzieć, jak stosować testy
istotności, analizę szeregów czasowych, analizę trendów i sezonowości, analizę regresji, regresję
wielowymiarową, analizę segmentacji, testy podziału A / B i testy wielowymiarowe.
✓ Wymagania programistyczne: Naukowcy zajmujący się przetwarzaniem danych powinni być solidni
w SQL, a także w językach programowania WWW, takich jak JavaScript, HTML, DHTML i AJAX.
Programowanie w językach Python i R może się przydać do analizy segmentacji, wizualizacji danych lub
zbudowania silnika rekomendacji, chociaż niewielu specjalistów ds. Rozwoju jest potrzebnych do
wykonywania tego typu prac ze względu na dużą dostępność aplikacji zaprojektowanych specjalnie do
tych celów.
✓ Ekspertyza merytoryczna: naukowcy zajmujący się danymi pracujący w tej dziedzinie muszą mieć
głębokie zrozumienie biznesu e-commerce, jego różnych struktur, jego systemów i kanałów. Muszą
również rozumieć podstawy marketingu internetowego.
Naukowcy zajmujący się danymi w e-commerce na ogół używają aplikacji do swoich analiz, chociaż
czasami muszą używać kodowania, aby przeprowadzić spersonalizowaną analizę. Naukowcy zajmujący
się danymi w handlu elektronicznym wykorzystują naukę danych do formułowania ukierunkowanych,
zorientowanych na wyniki strategii biznesowych. Nie koncentrują się na eksploracyjnej analizie danych.
W nauce o danych w handlu elektronicznym Twoim zadaniem jest wykorzystanie danych w celu
lepszego zrozumienia użytkowników, aby można było opracować sposoby na zwiększenie wyników.
Używasz algorytmów i wizualizacji danych tylko do osiągnięcia tych celów. Chodzi o to, jak naukowiec
zajmujący się danymi może czerpać informacje z wielu różnych programów i aplikacji internetowych wiele z nich omówię w sekcji „Ocena popularnych aplikacji do analityki internetowej”, w dalszej części.
Naukowcy zajmujący się danymi w tej dziedzinie są często proszeni o przeanalizowanie danych
dotyczących strumienia kliknięć, danych dotyczących wydajności witryny i danych dotyczących
wydajności kanału, aby zapewnić wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących skuteczności
taktycznych strategii optymalizacji. Często muszą projektować, rozwijać i zarządzać wdrożeniami
tagów – umieszczaniem fragmentów kodu w nagłówku strony internetowej używanej do zbierania
danych do wykorzystania w aplikacjach analitycznych innych firm. Naukowcy zajmujący się danymi w
tej dziedzinie pracują również nad testami porównawczymi A / B, testami wielowymiarowymi i analizą
mapy cieplnej po kliknięciu myszą (wszystko to wyjaśniono w dalszej części rozdziału „Sprawdzanie
typowych typów testów wzrostu”). Można również oczekiwać, że zaawansowani naukowcy zajmujący
się danymi w tej dziedzinie stworzą silniki personalizacji i rekomendacji. Praktycy muszą przekazywać
spostrzeżenia dotyczące danych w jasny, bezpośredni i znaczący sposób, używając słów pisanych,
wypowiadanych i wizualizacji danych. Wreszcie, każdy analityk danych, który zajmuje się rozwojem,
musi mieć bardzo solidną wiedzę na temat handlu elektronicznego i marketingu internetowego.
Zrozumieć dane dla rozwoju handlu elektronicznego
Nauka o danych w handlu elektronicznym służy temu samemu celowi, co w każdej innej dyscyplinie uzyskiwaniu cennych spostrzeżeń z surowych danych. W handlu elektronicznym szukasz statystyk
danych, które możesz wykorzystać do optymalizacji zwrotu z inwestycji w marketing (ROI) marki i do
napędzania wzrostu na każdym poziomie lejka sprzedaży. Sposób, w jaki to zrobisz, zależy od Ciebie,
ale praca większości analityków danych w handlu elektronicznym obejmuje:

✓ Analizę danych: proste wnioskowanie statystyczne i matematyczne. Analiza segmentacji staje się
dość skomplikowana podczas próby wykonania sens danych e-commerce. Używasz również wielu
analiz trendów, analiz wartości odstających i analizy regresji.
✓ Wrangling danych: Wrangling danych obejmuje wykorzystywanie procesów i procedur do
czyszczenia i konwertowania danych z jednego formatu i struktury na inny, tak aby dane były dokładne
iw formacie wymaganym przez narzędzia analityczne i skrypty do wykorzystania. W przypadku prac
rozwojowych dane źródłowe są zwykle przechwytywane i generowane przez aplikacje analityczne. W
większości przypadków można uzyskać wgląd w aplikację, ale czasami trzeba wyeksportować dane, aby
móc tworzyć mashupy danych, przeprowadzać niestandardowe analizy i tworzyć niestandardowe
wizualizacje, które nie są dostępne w rozwiązania pudełkowe. Takie sytuacje mogą wymagać użycia
sporej ilości danych, aby uzyskać potrzebne informacje ze źródłowych zbiorów danych.
✓ Projekt wizualizacji danych: Grafiki danych w handlu elektronicznym są zwykle bardzo proste.
Spodziewaj się użycia wielu wykresów liniowych, wykresów słupkowych, wykresów punktowych i
wizualizacji danych opartych na mapach. Wizualizacje danych powinny być proste i rzeczowe, ale
analizy wymagane do uzyskania znaczących spostrzeżeń mogą zająć trochę czasu.
✓ Komunikacja: po nadaniu sensu danym musisz przekazać ich znaczenie w jasny, bezpośredni i zwięzły
sposób, który decydenci mogą łatwo zrozumieć. Naukowcy zajmujący się danymi w handlu
elektronicznym muszą doskonale przekazywać szczegółowe informacje na temat danych za pomocą
wizualizacji danych, pisemnej narracji i konwersacji.
✓ Niestandardowe prace programistyczne: W niektórych przypadkach może być konieczne
zaprojektowanie niestandardowych skryptów do automatycznej analizy i wizualizacji danych
niestandardowych. W innych przypadkach może być konieczne posunięcie się nawet do
zaprojektowania systemu personalizacji i rekomendacji, ale ponieważ można znaleźć mnóstwo
gotowych aplikacji dostępnych do tych celów, typowy opis stanowiska analityka danych w handlu
elektronicznym nie obejmuje tego wymagania .
Optymalizacja systemów biznesowych w handlu elektronicznym
Czas na (krótkie) wprowadzenie na temat tego, jak zacząć korzystać z analityki internetowej, taktyk
testowania oraz inicjatyw segmentacji i ukierunkowania, aby pobudzić wzrost we wszystkich
warstwach lejka sprzedaży e-commerce. Zanim jednak wejdziesz w szczegóły tych metod, musisz
najpierw zrozumieć podstawową strukturę i funkcję każdej warstwy w lejku sprzedaży. Zgodnie z
logicznym i systematycznym podejściem, dzielę lejek sprzedaży e-commerce na pięć następujących
etapów - pozyskanie, aktywacja, utrzymanie, skierowanie i przychody. Nabycie, aktywacja, utrzymanie,
skierowanie i przychody są również określane jako AARRR, Pirate Metrics. (Powiedz kilka razy AARRRR
na głos, a dowiesz się, dlaczego nazywa się to Pirate Metrics). Ta struktura wzrostu została pierwotnie
zaproponowana przez słynnego anioła inwestora i przedsiębiorcę, Dave'a McClure'a. Termin ten jest
obecnie szeroko stosowany w całej społeczności hakerskiej.
Oto funkcje każdego etapu lejka sprzedażowego:
✓ Akwizycja: Twoja marka pozyskuje nowych użytkowników w postaci odwiedzających witrynę.
Nowych użytkowników często pozyskuje się za pośrednictwem marketingu w mediach
społecznościowych, marketingu w wyszukiwarkach, optymalizacji wyszukiwarek, marketingu treści lub
partnerstw.

✓ Aktywacja: pozyskani użytkownicy aktywują się poprzez subskrypcję e-mail, subskrypcję RSS lub
obserwacje społecznościowe.
✓ Retencja: Aktywowani użytkownicy podejmują jakieś działania - na przykład akceptują ofertę lub
odpowiadają na wezwanie do działania w ramach kampanii e-mail marketingu.
✓ Polecenie: zatrzymani użytkownicy kierują nowych użytkowników do warstwy pozyskiwania Twojej
marki.
✓ Przychody: użytkownicy dokonują zakupów generujących przychody
Wędkowanie w analityce
Analizę internetową można opisać jako praktykę generowania, gromadzenia i nadawania sensu danych
internetowych w celu optymalizacji projektu i strategii sieci. Skonfiguruj aplikacje do analityki
internetowej, aby monitorować i śledzić absolutnie wszystkie taktyki i strategie rozwoju, ponieważ bez
tych informacji działasz w ciemności - i nic nie rośnie w ciemności. Analityka internetowa zapewnia
szybkie i jasne wyniki, które mierzą skuteczność strategii rozwoju handlu elektronicznego. Możesz użyć
analityki internetowej jako narzędzia diagnostycznego, aby poznać swoich odbiorców, zrozumieć ich
preferencje, zacząć robić więcej tego, co działa, i przestać robić rzeczy, które najwyraźniej nie działają.
Jeśli chcesz opracować strategie rozwoju, które faktycznie rozwiną Twoją firmę, musisz upewnić się, że
skonfigurowałeś analitykę internetową, aby śledzić i monitorować wszystkie etapy lejka, a także każdy
punkt styku Twojej marki z potencjalnymi klientami.
Ocena popularnych aplikacji do analityki internetowej
Naukowcy zajmujący się przetwarzaniem danych, zajmujący się hakowaniem wzrostu, powinni znać (i
wiedzieć, jak wyciągać wnioski) z następujących aplikacji do analityki internetowej:
✓ Google Analytics (www.google.com/analytics): bezpłatny, łatwy w użyciu, potężne narzędzie do
analityki internetowej, Google Analytics doskonale nadaje się do monitorowania nie tylko natężenia
ruchu przychodzącego do Twojej witryny w czasie, ale także danych demograficznych i statystyk
podsumowujących odwiedzających, źródeł odesłań do witryny, wzorców przepływu odwiedzających,
odwiedzających w czasie rzeczywistym analiza zachowań i wiele więcej. Google Analytics może pokazać
analizę porównawczą, która zapewnia wgląd w porównanie wydajności Twojej witryny z wynikami
innych witryn w Twojej branży.
✓ Adobe Analytics (www.adobe.com/solutions/digitalanalytics/ marketing-reports-analytics.html):
Możesz użyć Adobe Analytics do atrybucji marketingowej, wydajności aplikacji mobilnych, wydajności
marketingu w mediach społecznościowych, badania zwrotu z inwestycji (ROI) i monitorowanie
odwiedzających w czasie rzeczywistym.
✓ IBM Digital Analytics (www-03.ibm.com/software/products/en/digital-analytics): doskonała
platforma do integracji wydajności dane ze wszystkich kanałów internetowych Twojej firmy - od
danych generowanych przez gości odwiedzających witrynę za pomocą komputerów osobistych po
statystyki użytkowników mobilnych, a nawet wydajność kanałów w mediach społecznościowych - IBM
Digital Analytics oferuje zaawansowane możliwości analityczne, które informują Cię o odwiedzających
w czasie rzeczywistym i historycznych zachowania, a także odpowiednie interakcje międzykanałowe.
Platforma oferuje również atrybucję marketingową i możliwości zarządzania tagami.
✓ Webtrends (http://webtrends.com): Webtrends oferuje zaawansowane analizy wielokanałowe,
monitorowanie zachowań odwiedzających w czasie rzeczywistym oraz technologię, której

potrzebujesz, aby odzyskać utraconą sprzedaż po porzuceniu koszyka za pomocą taktyk remarketingu
e-mailowego. podanie. To nawet idzie o krok dalej, oferując funkcję optymalizacji kampanii, za pomocą
której można śledzić, monitorować i optymalizować działania marketingowe w wyszukiwarkach, a
także kampanie reklamowe w sieci wyszukiwania i społecznościowe.
✓ Menedżer tagów Google (www.google.com/tagmanager): Tagi witryny - fragmenty kodu, które
zbierają dane do wykorzystania w analityce firmy zewnętrznej aplikacje - mogą pomóc w mierzeniu i
zarządzaniu skutecznością Twoich internetowych kampanii marketingowych, ale proces wdrażania
tagów jest podatny na błędy i wymaga kodowania. Menedżer tagów Google to bezpłatne narzędzie do
zarządzania tagami, które oferuje interfejs bez kodu i system oparty na regułach, który umożliwia łatwe
zarządzanie i wdrażanie tagów marketingu i śledzenia w witrynie.
✓ Różne narzędzia do analizy społecznościowej: Oprócz bardziej rozbudowanych ofert opisanych na
tej liście, możesz znaleźć wiele bezpłatnych, łatwych w użyciu aplikacji do analizy społecznościowej do
monitorowania i mierzenia skuteczności inicjatyw rozwoju mediów społecznościowych. Należą do nich
SumAll (https: // sumall.com), który doskonale nadaje się do śledzenia wskaźników Twittera,
Facebooka, YouTube, Instagrama i Google Analytics (a także oferuje opcje śledzenia analiz dla wielu
różnych platform e-commerce, platform bankowych, platform zarządzania operacyjnego , i więcej);
Statystyki strony na Facebooku (https://www.facebook.com/Your_Facebook_Page_ID/insights/);
Pinterest Analytics (https: // analytics. Pinterest.com); Iconosquare Statistics for Instagram (http: //
iconosquare.com); i Google URL Shortener do śledzenia linków (https://goo.gl).
✓ Mapy popularności witryny internetowej do optymalizacji witryny: Mapa popularności witryny to
wizualna grafika, która wykorzystuje kolory do przedstawienia obszarów witryny, w których
użytkownicy klikają z największą i najmniejszą intensywnością. Aplikacje takie jak SessionCam
(www.sessioncam.com/website-heatmaps) i ClickTale (www.clicktale.com/products/heatmap-suite)
oferują wizualizacje danych mapy cieplnej kliknięcia myszą, które pokazują, jak Twoi klienci i segmenty
użytkowników korzystają z Twojej witryny - innymi słowy, jakie funkcje i obszary serwisu są najbardziej
atrakcyjne dla użytkowników. Te informacje mówią o skuteczności twoich taktyk aktywacji i ogólnego
projektu strony. Jeśli zauważysz, że przepływ uwagi użytkownika nie jest skoncentrowany na obszarach
wezwań do działania, być może powinieneś przeprojektować swoją stronę w sposób, który pomoże
przekierować uwagę użytkownika.
Twoim głównym celem powinno być zawsze popychanie użytkowników do kolejnego etapu lejka
sprzedażowego.
Przeglądanie analiz pod kątem retencji
Analizy retencji stanowią miarę twoich taktyk zatrzymywania użytkowników.
Analiza retencji może pomóc zwiększyć lojalność klientów lub wydłużyć czas, jaki użytkownicy spędzają
na interakcji z Twoją marką. Zwiększanie utrzymania użytkowników jest w dużej mierze funkcją
strategii marketingowej i psychologii, ale analityka internetowa jest również integralną częścią
utrzymania i zwiększania wskaźników utrzymania marki. Oto jak możesz wykorzystać analitykę
internetową, aby zoptymalizować wzrost utrzymania użytkowników:
✓ Otwarte stawki e-mail marketingu: śledzenie i monitorowanie szeregów czasowych - zbiory danych
o wartościach atrybutów w czasie - które przechwytują e-maile ,współczynniki otwarć mogą dać Ci
wyobrażenie o ogólnej skuteczności taktyk marketingu e-mailowego. Na przykład, jeśli obserwujesz
stały spadek współczynnika otwarć, albo Twoi subskrybenci nie są zbyt zainteresowani tematami
opisanymi w nagłówkach e-maili, albo wysyłasz e-maile zbyt często i spamujesz skrzynki odbiorcze

użytkowników - innymi słowy, wyczerpujesz Witamy. Wysokie wskaźniki otwarć e-maili
odzwierciedlają wysoki poziom lojalności subskrybentów, co zawsze jest dobre.
✓ Współczynniki wyświetleń RSS: śledzenie i monitorowanie serii czasowych, które przechwytują
współczynniki wyświetleń RSS, może dać ci wyobrażenie o tym, jak dobrze tytuły postów na blogu radzą
sobie z subskrybentami RSS - innymi słowy, jak dobrze temat treści bloga jest dopasowany do
subskrybentów zainteresowania. Ten wskaźnik może również powiedzieć, czy Twój nagłówek jest na
tyle intrygujący, że zachęca subskrybentów RSS do przeczytania. Wysokie wskaźniki wyświetleń RSS
odzwierciedlają wyższy poziom lojalności wśród Twoich subskrybentów RSS.
✓ Monitorowanie satysfakcji klienta: Analiza nastrojów to technika analityczna polegająca na
zastosowaniu technik eksploracji tekstu i kategoryzacji danych do danych internetowych w celu
określenia uczuć i postaw ludzi (i klientów) w Twoich sieciach. Niektóre aplikacje do analiz
społecznościowych oferują wbudowaną funkcję analizy nastrojów. Możesz użyć jednej z tych aplikacji
lub samodzielnie coś zaprogramować. Cokolwiek wybierzesz, pamiętaj, aby być na bieżąco z tym, co
ludzie mówią o Twojej marce w Twoich kanałach mediów społecznościowych, ponieważ ma to
kluczowe znaczenie dla ochrony i aktywnego zarządzania reputacją Twojej marki. Jak mówią: „Klient
ma zawsze rację”.
Mówiąc o testowaniu twoich strategii
W miarę rozwoju korzystasz z metod testowania, aby zoptymalizować projekt strony internetowej i
przekaz, tak aby działał on jak najlepiej na odbiorcach, do których jest kierowany. Chociaż metody
testowania i analityki internetowej mają na celu optymalizację wydajności, testowanie idzie o jedną
warstwę głębiej niż analityka internetowa. Korzystasz z analityki internetowej, aby uzyskać ogólne
pojęcie o zainteresowaniach odbiorców Twojego kanału oraz o tym, jak dobrze Twoje działania
marketingowe przynoszą efekty w czasie. Po uzyskaniu tych informacji możesz wejść głębiej, aby
przetestować odmiany na żywo odwiedzających, aby uzyskać empiryczne dowody na to, jakie projekty
i komunikaty preferują Twoi goście. Taktyki testowe mogą pomóc w optymalizacji projektu witryny lub
przekazu marki w celu zwiększenia konwersji na wszystkich warstwach lejka. Testowanie jest również
przydatne podczas optymalizacji stron docelowych pod kątem aktywacji użytkowników i konwersji
przychodów. W kolejnych sekcjach przedstawię strategie testowania, które są najczęściej wdrażane we
wzroście, i omówię, w jaki sposób można je wykorzystać do optymalizacji wysiłków. Podaję również
kilka wskazówek, które aplikacje są dostępne, aby testy były łatwiejsze i przyjemniejsze. Sprawdzanie
typowych typów testów w okresie wzrostu Kiedy korzystasz z analizy danych, aby zwiększyć rozwój
firm e-commerce, prawdopodobnie napotkasz trzy następujące taktyki testowania: testy podziału A /
B, testy wielowymiarowe i analiza mapy cieplnej kliknięcia myszą . Test podziału A / B to taktyka
optymalizacyjna, której możesz użyć do podzielenia odmian witryny lub przekazu marki na grupy
aktywnych odbiorców, aby ocenić odpowiedzi i zdecydować, która z dwóch odmian jest
najskuteczniejsza. Testy dzielone A / B to najprostsza metoda testowania, której można użyć do
optymalizacji strony internetowej lub wiadomości. Testowanie wielowymiarowe jest pod wieloma
względami podobne do wielowymiarowej analizy regresji, którą omówię w rozdziale 4. Podobnie jak
wielowymiarowa analiza regresji, testowanie wielowymiarowe pozwala odkryć związki, korelacje i
związki przyczynowe między zmiennymi a wynikami. W przypadku testów na wielu odmianach
testujesz jednocześnie kilka współczynników konwersji w dłuższym okresie, aby odkryć, które z nich są
odpowiedzialne za wzrost liczby konwersji. Testowanie na wielu odmianach jest bardziej
skomplikowane niż testowanie dzielone A / B, ale zwykle zapewnia szybsze i lepsze wyniki.
Wreszcie, możesz użyć analizy mapy cieplnej kliknięcia myszą, aby zobaczyć, jak użytkownicy reagują
na Twój projekt i wybór wiadomości. W tego typu testach mapa cieplna kliknięcia myszą pomaga w

dokonaniu optymalnego projektu witryny i wyborów dotyczących przekazu, aby upewnić się, że robisz
wszystko, co w Twojej mocy, aby skupić uwagę odwiedzających na konwersjach. Strony docelowe mają
oferować odwiedzającym niewiele lub żadnych opcji, z wyjątkiem konwersji lub opuszczenia strony.
Ponieważ użytkownik ma tak mało opcji dotyczących tego, co może zrobić na stronie docelowej, nie
ma potrzeby korzystania z testów na wielu odmianach ani map popularności kliknięć myszą w witrynie.
Wystarczą proste testy porównawcze A / B. Naukowcy zajmujący się przetwarzaniem danych,
zajmujący się hakowaniem wzrostu, powinni znać następujące aplikacje testowe (i wiedzieć, jak z nich
korzystać):
✓ Webtrends (http://webtrends.com): Oferuje funkcję optymalizacji konwersji, która obejmuje
funkcje dla testów podziału A / B i testów na wielu odmianach.
✓ Optimizely (www.optimizely.com): Popularny produkt wśród społeczności hakerskiej. Możesz
używać Optimizely między innymi do testowania ścieżek wielostronicowych, testów podziału A / B i
testów na wielu odmianach.
✓ Visual Website Optimizer (https://vwo.com): doskonałe narzędzie dla
Testy porównawcze A / B i testy na wielu odmianach.
Testowanie przejęć
Testy przejęć dostarczają informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze Twoje treści radzą sobie z
potencjalnymi użytkownikami w wybranych kanałach. Możesz skorzystać z testów przejęć, aby
porównać skuteczność swojego przekazu na każdym kanale, co pomoże Ci zoptymalizować przekaz na
poziomie każdego kanału. Jeśli chcesz zoptymalizować wydajność publikowanych obrazów Twojej
marki, możesz użyć testów pozyskiwania, aby porównać również skuteczność obrazów w swoich
kanałach. Wreszcie, jeśli chcesz zwiększyć liczbę przejęć poprzez zwiększenie liczby skierowań
użytkowników, skorzystaj z testów, aby zoptymalizować komunikaty dotyczące skierowań dla kanałów
poleceń. Testy akwizycji mogą pomóc w zrozumieniu konkretnych preferencji potencjalnych
użytkowników w poszczególnych kanałach. Możesz skorzystać z testów podziału A / B, aby ulepszyć
przejęcia w następujący sposób:
✓ Optymalizacja wiadomości społecznościowych: po skorzystaniu z analiz społecznościowych w celu
ustalenia ogólnych zainteresowań i preferencji użytkowników w każdym z kanałów społecznościowych,
możesz dalej optymalizować przekaz marki w tych kanałach, korzystając z testów podziału A / B w celu
porównania nagłówków i mediów społecznościowych przekazy medialne w każdym kanale.
✓ Optymalizacja wizerunku marki i przekazu: porównaj i zoptymalizuj wydajność obrazów w każdym z
Twoich kanałów społecznościowych.
✓ Zoptymalizowane wiadomości z poleceniami: przetestuj skuteczność wiadomości e-mail w konwersji
nowych poleceń użytkowników.
Testowanie aktywacji
Testy aktywacyjne dostarczają informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze Twoja witryna i jej
zawartość przekształcają pozyskanych użytkowników w aktywnych użytkowników. Wyniki testów
aktywacyjnych mogą pomóc w optymalizacji witryny i stron docelowych pod kątem maksymalnej liczby
rejestracji i subskrypcji. Oto, jak wykorzystasz metody testowe, aby zoptymalizować wzrost aktywacji
użytkowników:

✓ Optymalizacja konwersji w witrynie: upewnij się, że Twoja witryna jest zoptymalizowana pod kątem
konwersji związanych z aktywacją użytkowników. Możesz użyć testów podziału A / B, testów na wielu
odmianach lub wizualizacji danych mapy cieplnej kliknięciem myszy, aby zoptymalizować projekt
witryny.
✓ Strony docelowe: jeśli Twoja strona docelowa zawiera proste wezwanie do działania, to zachęca
gości do zapisania się na twoją listę e-mailową, możesz użyć testu A / B podzielone na prostą
optymalizację projektu tej strony i wywołania wiadomości o działaniu.
Testowanie retencji
Testowanie retencji dostarcza informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze Twoje posty na blogu i
nagłówki e-maili radzą sobie wśród bazy aktywowanych użytkowników. Jeśli chcesz zoptymalizować
swoje nagłówki, aby aktywni użytkownicy chcieli kontynuować aktywne kontakty z Twoją marką,
przetestuj skuteczność swoich taktyk zatrzymywania użytkowników. Oto, jak możesz użyć metod
testowych, aby zoptymalizować wzrost utrzymania użytkowników:
✓ Optymalizacja nagłówków: użyj testów podziału A / B, aby zoptymalizować nagłówki postów na
blogu i wiadomości e-mail marketingowych. Przetestuj różne odmiany nagłówków w różnych kanałach,
a następnie użyj tych, które mają najlepsze wyniki. Współczynniki otwarć e-maili i współczynniki
wyświetleń RSS to idealne wskaźniki do śledzenia wydajności każdej odmiany nagłówka.
✓ Optymalizacja współczynnika konwersji: użyj testów podziału A / B w przekazach w wiadomościach
e-mail, aby zdecydować, która różnorodność wiadomości skuteczniej skłoni aktywowanych
użytkowników do interakcji z Twoją marką. Im skuteczniejsze jest wysyłanie wiadomości e-mail w
zachęcaniu aktywowanych użytkowników do podjęcia pożądanych działań, tym wyższy jest wskaźnik
retencji użytkowników.
Testowanie wzrostu przychodów
Testowanie przychodów mierzy wydajność generujących przychody stron docelowych, stron ecommerce i przekazu dotyczącego marki. Metody testowania przychodów mogą pomóc w
optymalizacji stron docelowych i stron handlu elektronicznego pod kątem konwersji sprzedaży. Oto,
jak możesz wykorzystać metody testowe, aby zoptymalizować wzrost przychodów:
✓ Optymalizacja konwersji w witrynie: możesz skorzystać z testów podziału A / B, testów na wielu
odmianach lub wizualizacji danych w postaci mapy cieplnej kliknięciem myszy, aby zoptymalizować
stronę sprzedaży i projekt koszyka na zakupy w celu generowania przychodów.
✓ Optymalizacja strony docelowej: jeśli masz stronę docelową z prostym wezwaniem do działania,
które zachęca gości do dokonania zakupu, możesz użyć testów podziału A / B do optymalizacji projektu.
Segmentacja i ukierunkowanie na sukces
Celem segmentacji kanałów i odbiorców jest umożliwienie precyzyjnego kierowania przekazu i oferty
w celu uzyskania optymalnych konwersji, zgodnie z określonymi zainteresowaniami i preferencjami
każdego segmentu użytkowników. Jeśli Twoim celem jest optymalizacja zwrotu z inwestycji w
marketing poprzez precyzyjne kierowanie dostosowanych komunikatów do całej grupy odbiorców
jednocześnie, możesz użyć analizy segmentacji, aby pogrupować członków odbiorców według
wspólnych atrybutów, a następnie dostosować przekaz do tych docelowych odbiorców na na zasadzie
grupa po grupie. W kolejnych sekcjach powiem Ci, jakie aplikacje mogą pomóc w ułatwieniu

segmentacji użytkowników oraz w jaki sposób możesz wykorzystać taktykę segmentacji i kierowania,
aby rozbudować warstwy lejka sprzedaży.
Segmentacja dla szybszego i łatwiejszego rozwoju handlu elektronicznego
Naukowcy zajmujący się przetwarzaniem danych zajmujący się hakowaniem wzrostu powinni znać i
wiedzieć, jak uzyskać wgląd w następujące segmentacje użytkowników i aplikacje docelowe:
✓ Kreator segmentów Google Analytics: Google Analytics (www.google.com/ analytics) zawiera
funkcję Kreatora segmentów, która ułatwia konfigurowanie filtrów podczas konfigurowania
segmentów w aplikacji. Możesz użyć tego narzędzia do segmentowania użytkowników według danych
demograficznych, takich jak wiek, płeć, źródło odesłania, narodowość itd. (Aby uzyskać więcej
informacji na temat Kreatora segmentów, odwiedź stronę pomocy Google Analytics pod adresem
https://support.google.com/analytics/answer/3124493).
✓ Adobe Analytics (www.adobe.com/solutions/digitalanalytics/marketing-reports-analytics.html):
możesz użyć Adobe Analytics do zaawansowanej segmentacji użytkowników i analizy odpływu
klientów - lub analizy w celu zidentyfikowania przyczyn utraty klientów i zapobiegania im. Rezygnacja
klientów to termin opisujący utratę lub rezygnację istniejących klientów. Analiza rezygnacji klientów to
zestaw technik analitycznych zaprojektowanych w celu identyfikacji, monitorowania i wydawania
alertów dotyczących wskaźników, które wskazują, kiedy klienci prawdopodobnie odejdą. Dzięki
informacjom generowanym podczas analizy odpływu klientów firmy mogą podjąć działania
zapobiegawcze, aby zatrzymać klientów zagrożonych.
✓ Webtrends (http://webtrends.com): Segmentacja odwiedzających i punktacja w Webtrends oferuje
funkcje segmentacji klientów w czasie rzeczywistym, które pomagają wyodrębnić, skierować i
zaangażować najbardziej wartościowych użytkowników. Rozwiązanie do optymalizacji konwersji
oferuje również zaawansowane funkcje segmentacji i kierowania, których można użyć do optymalizacji
witryny, stron docelowych i ogólnej jakości obsługi klienta.
✓ Optimizely (www.optimizely.com): Oprócz funkcji testowania możesz również używać Optimizely do
segmentacji odwiedzających, kierowania i kierowania geograficznego.
✓ Zalecenia dotyczące produktów IBM: to rozwiązanie wykorzystuje IBM Digital Analytics, segmentację
klientów i metody segmentacji produktów w celu optymalnego rekomendowania produktów
odwiedzającym strony e-commerce. Rozwiązania IBM do rekomendacji produktów mogą pomóc w
sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej Twojej oferty.
Segmentacja i kierowanie na przejęcia
Możesz zoptymalizować działania związane z akwizycją, aby spełnić dokładne preferencje i
zainteresowania potencjalnych użytkowników. Jeśli chcesz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w
pozyskiwanie użytkowników, możesz użyć segmentacji i kierowania, aby pogrupować potencjalnych
użytkowników i kanały według preferencji dotyczących zainteresowań i stylu, a następnie użyć tych
grup do masowego wysyłania precyzyjnie ukierunkowanych wiadomości do potencjalnych
użytkowników. Segmentacja i kierowanie przejęć pomaga budować kanały, dostarczając rzetelnych
informacji na temat preferencji poszczególnych segmentów. Po pogrupowaniu potencjalnych
użytkowników według preferencji pozostaje tylko kwestia marketingu pod kątem tych preferencji i
unikania niepożądanych komunikatów w segmentach. Segmentacja i kierowanie potencjalnych
klientów i kanałów na potencjalnych klientów to nisko położony owoc wzrostu przejęć, ponieważ po
ustaleniu, co działa w każdym segmencie, wystarczy kontynuować dostarczanie tych treści, aby

zwiększyć liczbę pozyskiwania użytkowników. Oto, jak możesz wykorzystać taktyki segmentacji i
kierowania, aby zoptymalizować pozyskiwanie użytkowników:
✓ Odkrywanie odbiorców: przeprowadzając analizę segmentacji danych odwiedzających witrynę,
możesz z powodzeniem pogrupować odwiedzających witrynę w określone i wyróżniające się klasy
zgodnie z ich wspólnymi cechami. To podejście jest znacznie bardziej ostateczne niż proste oparte na
wnioskach metoda używana do analityki, ale cel jest ten sam - wykorzystanie odwiedzającego dane,
aby lepiej zrozumieć, kim są Twoi odbiorcy, czym się interesują i jak najlepiej kierować komunikaty i
oferty, aby ich zainteresować.
✓ Optymalizacja kanału w mediach społecznościowych: możesz wykorzystać posiadane informacje
zebrane za pomocą analizy segmentacji, aby lepiej zrozumieć i zaspokoić różne preferencje odbiorców
sieci społecznościowych.
Kierowanie na aktywacje
Możesz zwiększyć liczbę aktywacji użytkowników, rozumiejąc i odpowiadając na zainteresowania i
preferencje użytkowników witryny. Jeśli chcesz zoptymalizować swoją witrynę i jej zawartość w celu
zwiększenia liczby aktywacji użytkowników, analiza segmentacji może pomóc w lepszym zrozumieniu
zainteresowań odbiorców. Oto, jak możesz wykorzystać taktyki segmentacji i kierowania, aby
zoptymalizować wzrost aktywacji użytkowników:
✓ Odkrywanie odbiorców: Możesz przeprowadzić analizę segmentacyjną danych odwiedzających
Twoją witrynę, aby zrozumieć i merytorycznie pogrupować użytkowników według ich typów i
preferencji. Te grupowania pomagają tworzyć bardziej strategicznie ukierunkowane komunikaty, aby
wzbudzić zainteresowanie osób z segmentów odbiorców.
✓ Strategiczna komunikacja w kanale: Po dokładnym zrozumieniu segmentów użytkowników i ich
preferencji, możesz wykorzystać te informacje, aby pomóc Ci opracować strategiczne, wysoce
ukierunkowane komunikaty, które dobrze sprawdzają się w każdym z oddzielnych segmentów. To
ukierunkowane podejście może prowadzić do zwiększenia liczby obserwowanych w mediach
społecznościowych i większej liczby subskrypcji witryn internetowych.
Segmentacja i kierowanie na retencje
Możesz zwiększyć retencję użytkowników, rozumiejąc zainteresowania i preferencje użytkowników
swojej witryny oraz odpowiadając na nie. Aby pomóc zwiększyć retencję użytkowników, zmniejszając
rotację klientów, możesz wdrożyć segmentację użytkowników i strategie kierowania. Po prostu podziel
dane dotyczące odejść klientów na kohorty - podzbiory pogrupowane według podobieństw w jakiejś
wspólnej charakterystyce - a następnie przeanalizuj te kohorty, aby odkryć trendy i wydedukować
czynniki, które przyczyniają się do odejścia w każdej z grup. Po zrozumieniu, dlaczego poszczególne
segmenty użytkowników odchodzą, możesz podjąć środki zapobiegawcze, aby zatrzymać tę odejście,
zanim na dobre stracisz klientów.
Segmentacja i kierowanie na przychody
Możesz zwiększyć przychody swojej marki, rozumiejąc zainteresowania i preferencje swoich klientów
e-commerce i reagując na nie. Segmentacja użytkowników i strategie targetowania mogą pomóc w
zwiększeniu przychodów i wielkości sprzedaży. Oto jak:
✓ Optymalizacja strony docelowej i e-commerce: możesz użyć analizy segmentacji danych
odwiedzających witrynę, aby lepiej zrozumieć wzorce zachowań odwiedzających według kategorii

klientów, gdzie kategorię klienta można zdefiniować według wieku, rasy, płci, dochodu, źródła
odesłania lub położenia geograficznego region. Po rozróżnieniu wyraźnych segmentów użytkowników
i ich preferencji, możesz wykorzystać te informacje do stworzenia osobnych, dostosowanych stron
docelowych lub e-commerce, które są ukierunkowane na optymalne konwersje sprzedaży w ramach
segmentów.
✓ Silniki rekomendacji: niezależnie od tego, czy tworzysz je samodzielnie, czy korzystasz z aplikacji
rekomendującej, systemy rekomendacji wykorzystują filtrowanie zespołowe lub filtrowanie oparte na
treści, aby segmentować klientów według wspólnych cech. Segmentowanie klientów jest przydatne w
ten sposób, aby precyzyjnie kierować oferty zgodnie ze znanymi preferencjami klientów, aby
sprzedawać dodatkowe i krzyżowe oferty Twojej marki.

Wykorzystanie nauki o danych do opisywania i przewidywania przestępstw
W ostatnich latach naukę o danych w coraz większym stopniu włącza się do metod kryminologicznych
w praktyce określanej jako predykcyjne działania policyjne. Predictive policing oferuje obiecujące
wyniki, a decydenci organów ścigania mają duże nadzieje, że mogą wykorzystać inteligencję
predykcyjną, aby pomóc im w formułowaniu skuteczniejszych strategii taktycznych. Sędziowie mają
nadzieję, że wykorzystają spostrzeżenia predykcyjne jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji, kiedy
zwolnić podejrzanego za kaucją. Agencje policyjne chcą wykorzystać tę technologię do lepszego
monitorowania sprawców. W związku z tym istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na analityków
kryminalnych, którzy potrafią wykorzystywać naukę danych do tworzenia opisowych i predykcyjnych
produktów informacyjnych wspierających decyzje funkcjonariuszy organów ścigania. Aby ćwiczyć
naukę o danych w analizie kryminalnej, musisz posiadać umiejętności w zakresie GIS, wizualizacji
danych, kodowania oraz podstaw matematyki i statystyki. Jeśli chcesz zagłębić się w modelowanie
opisowe, predykcyjne lub modelowanie zasobów, potrzebujesz silnych umiejętności w zakresie
statystyki przestrzennej. Aby wykonywać zawód analityka danych w zakresie analizy przestępstw,
potrzebujesz również silnej wiedzy merytorycznej z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych. Praktycy zajmujący się nauką o danych kryminalnych nie zastępują analityków kryminalnych
- raczej usprawniają pracę wykonywaną przez analityków kryminalnych. Analitycy kryminalni są
odpowiedzialni za analizowanie i zgłaszanie trendów danych dotyczących przestępstw, ponieważ mają
na celu informowanie funkcjonariuszy organów ścigania i obywateli publicznych, aby mogli podjąć
proaktywne środki w celu zapobieżenia przyszłej działalności przestępczej. Analitycy kryminalni
współpracują z funkcjonariuszami organów ścigania w celu opracowania strategii i taktyk atakowania i
ograniczania działalności przestępczej. Naukowcy zajmujący się danymi w analizie przestępczości
odgrywają jednak bardziej techniczną rolę w analizie danych. Korzystają z zaawansowanej matematyki,
statystyk i kodowania, aby odkryć trendy przestrzenne i czasowe ukryte głęboko w zbiorach danych
dotyczących przestępstw. Naukowcy zajmujący się analizą danych zajmują się opisywaniem,
prognozowaniem i modelowaniem zasobów w celu zapobiegania działalności przestępczej. W
kryminologii istotne są dwa rodzaje analizy danych - analiza danych czasowych i analiza danych
przestrzennych. Analiza danych czasowych obejmuje analizę tabelarycznych zbiorów danych, które
zawierają czasowo istotne, ale nie georeferencyjne dane. Analiza danych przestrzennych obejmuje
analizę zbiorów danych z odniesieniami geograficznymi bez względu na czas. Analiza przestrzenna
może również obejmować analizę danych tabelarycznych zawarte w zestawach danych przestrzennych
z odniesieniami geograficznymi. To może nawet obejmować analizę danych czasowych, które odnoszą
się do danych lokalizacji - co jest znane jako analiza danych przestrzenno-czasowych.
Analiza czasowa w celu zapobiegania i monitorowania przestępczości
Analiza czasowa danych o przestępstwach prowadzi do analizy, która opisuje wzorce działalności
przestępczej w oparciu o czas. Możesz analizować dane dotyczące przestępstw czasowych, aby
opracować analizy nakazowe, albo za pomocą tradycyjnych metod analizy przestępczości, albo poprzez
podejście do nauki o danych. Wiedza o tym, jak tworzyć normatywne analizy z tymczasowych danych
o przestępstwach, pozwala wspierać decyzje organów ścigania, które chcą zoptymalizować taktyczną
walkę z przestępczością. Na potrzeby tej dyskusji należy traktować dane czasowe jako dane
tabelaryczne, które są oznaczone pozycjami daty / godziny dla każdego rekordu w zestawie. Używasz
analizy danych czasowych w celu wyciągania wniosków i rysowania korelacji, których można użyć do
monitorowania i przewidywania, jakie przestępstwa mają miejsce, kiedy i dlaczego. W analizie
przestępczości przykładem czasowego zbioru danych byłby zbiór danych opisujący liczbę popełnionych
przestępstw różnych rodzajów, podzielonych na dzienne zliczenia i rejestrowanych codziennie przez
cały miesiąc. Aby odnieść sukces w uzyskiwaniu prostych, ale użytecznych wniosków z danych

dotyczących przestępstw czasowych, potrzebujesz jedynie podstawowego poziomu umiejętności w
nauce o danych. Powinieneś wiedzieć, jak wyciągać podstawowe wnioski statystyczne i matematyczne,
jak wykrywać i badać wartości odstające, jak analizować wzorce w szeregach czasowych i jak rysować
korelacje lub przyczyny za pomocą technik regresji. Wyciągając wnioski z danych dotyczących
przestępstw czasowych, generalnie tworzy się produkty wspomagające podejmowanie decyzji w
postaci raportów danych tabelarycznych i prostych wizualizacji danych - takich jak wykresy słupkowe,
wykresy liniowe i wykresy map ciepła.
Prognozowanie i monitorowanie przestępczości przestrzennej
Dane przestrzenne to dane tabelaryczne, do których przypisane są informacje o współrzędnych
przestrzennych dla każdego rekordu w zbiorze danych. Wiele razy zbiory danych przestrzennych mają
również pole, które wskazuje atrybut daty / czasu dla każdego rekordu w zestawie - co czyni je danymi
przestrzenno-czasowymi. Jeśli chcesz tworzyć mapy przestępstw lub odkrywać oparte na lokalizacji
trendy w danych dotyczących przestępstw, skorzystaj z analizy danych przestrzennych. Możesz także
użyć metod analizy przestrzennej, aby wyciągać wnioski na podstawie lokalizacji, które pomogą Ci
monitorować i przewidywać, jakie przestępstwa będą miały miejsce, gdzie, kiedy i dlaczego. W
kolejnych sekcjach pokażę, jak można wykorzystać technologie GIS, modelowanie danych, oraz
zaawansowane statystyki przestrzenne do tworzenia produktów informacyjnych dla przewidywania i
monitorowanie działalności przestępczej.
Mapowanie przestępczości z wykorzystaniem technologii GIS
Jedną z najczęstszych form wglądu w dane, używaną w egzekwowaniu prawa, jest mapa przestępstw.
Mapa przestępstw to mapa przestrzenna, która wizualizuje miejsca popełnienia przestępstw w danym
przedziale czasu. W dawnych czasach mapy tego typu można było narysować ołówkiem i papierem, ale
obecnie wykonujesz tę pracę za pomocą oprogramowania GIS, takiego jak ArcGIS Desktop lub QGIS.
Chociaż mapowanie przestępczości staje się coraz bardziej wyrafinowane, podczas gdy poczyniono
postępy w technologiach przestrzennych, cel pozostał ten sam - zapewnienie decydentom i
personelowi organów ścigania informacje o lokalizacji opisujące działania przestępcze w terenie, aby
mogli wykorzystać te informacje do optymalizacji swoich wysiłków w zakresie ochrony bezpieczeństwa
publicznego. Oprogramowanie GIS może pomóc w tworzeniu map przestępstw, które mogą służyć jako
opisowa analiza lub jako źródło prostych prognoz opartych na wnioskach.
Idąc o krok dalej z analizą lokalizacji i alokacji
Alokacja lokalizacji to forma predykcyjnej analizy przestrzennej, której można użyć do optymalizacji
lokalizacji na podstawie złożonych modeli danych przestrzennych. Na przykład w organach ścigania
optymalizacja lokalizacji może przewidzieć optymalne lokalizacje posterunków policji, tak aby wysłani
funkcjonariusze mogli udać się na miejsce zdarzenia w dowolnej części miasta w ciągu pięciu minut
czasu reakcji. Aby pomóc swojej agencji w przewidywaniu najlepszych lokalizacji do rozmieszczenia
funkcjonariuszy, tak aby mogli oni natychmiast przybyć na wypadek sytuacji awaryjnej w dowolnej
części miasta, skorzystaj z analizy lokalizacji. Najłatwiej przeprowadzić analizę alokacji lokalizacji,
korzystając z dodatku ArcGIS for Desktop Network Analyst w celu przeprowadzenia analizy
maksymalnego zasięgu. (Sprawdź ArcGIS for Desktop pod adresem www.esri.com/software/arcgis/
arcgis-for-desktop). W tej formie analizy wprowadzasz dane o istniejących obiektach, punktach
zapotrzebowania - punktach reprezentujących miejsca w badanym obszarze, w których
zapotrzebowanie na zasoby organów ścigania - i wszelkie bariery przestrzenne, które blokowałyby lub
poważnie utrudniały czas reakcji organów ścigania. Model generuje informacje o optymalnych
lokalizacjach dla funkcjonariuszy aby uzyskać najszybsze i najlepiej rozłożone czasy odpowiedzi. Pakiety

takie jak dodatek Network Analyst są łatwe w użyciu, co jest jedną z zalet, które mogą sprawić, że
wybierzesz ArcGIS zamiast QGIS open source.
Korzystanie ze złożonych statystyk przestrzennych w celu lepszego zrozumienia przestępczości
Możesz wykorzystać swoje umiejętności w zakresie GIS, matematyki, modelowania danych i statystyki
przestrzennej na wiele sposobów, aby tworzyć opisowe i predykcyjne produkty informacyjne, które
wspierają podejmowanie decyzji przez funkcjonariuszy organów ścigania. Zastrzeżone aplikacje
oprogramowania do analizy przestrzennej znacznie uprościły tę pracę, zapewniając specjalne
dodatkowe narzędzia zaprojektowane specjalnie do analizy przestrzennej danych dotyczących
przestępstw.
Ponadto
darmowe
aplikacje
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source,
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CrimeStatIII
(www.icpsr.umich.edu/crimestat) są dostępne, aby Ci pomóc przeprowadzać bardziej zaawansowane
formy analizy statystycznej. W kolejnych sekcjach przedstawię, w jaki sposób możesz wykorzystać
swoje umiejętności w zakresie nauki o danych, aby uzyskać opisowe i predykcyjne spostrzeżenia
dotyczące danych przestrzennych, które pomogą organom ścigania zoptymalizować ich taktyczne
planowanie reakcji.
Zagłębianie się w metody opisowe
Możesz włączyć opisowe statystyki przestrzenne do analizy przestępczości w celu uzyskania analiz,
których możesz następnie użyć do zrozumienia i monitorowania opartych na lokalizacji atrybutów
bieżącej działalności przestępczej. Możesz skorzystać z opisowych statystyk przestrzennych, aby
zapewnić organom ścigania aktualne informacje na temat lokalizacji, intensywności i wielkości
aktywnych miejsc przestępczych, a także uzyskać ważne informacje o cechach lokalnych obszarów,
które znajdują się pomiędzy te gorące punkty. Ta lista zawiera typy podejść, które są pomocne przy
stosowaniu statystyki przestrzennej do opisowych metod analizy przestępczości:
✓ Klastrowanie: użyj metod, takich jak algorytmy najbliższego sąsiada (hierarchiczne i
niehierarchiczne) oraz algorytm k-średnich, aby zidentyfikować i przeanalizować hotspoty przestępcze,
opisać właściwości odległości między incydentami lub opisać autokorelację przestrzenną istniejącą
między gęstymi obszarami działalności przestępczej. Aby dowiedzieć się więcej o metodach
grupowania, zapoznaj się z rozdziałami 5 i 6 tej książki. Przestrzenna autokorelacja to termin odnoszący
się do naturalnego zjawiska polegającego na tym, że kiedy rzeczy są bliżej siebie w fizycznej lokalizacji,
wykazują one bardziej przeciętne podobieństwo niż rzeczy, które są daleko od siebie. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w rozdziale 8 dotyczącym autokorelacji przestrzennej i innych statystyk
przestrzennych.
✓ Zaawansowana matematyka przestrzenna: do opisywania odległości między incydentami
kryminalnymi lub zbiorami incydentów można korzystać z metryk matematycznych przestrzennych,
takich jak metryka euklidesowa lub metryka Manhattan (znana również jako metryka taksówek).
Metryka euklidesowa jest miarą odległości między punktami wykreślonymi na płaszczyźnie
euklidesowej. Metryka taksówki jest miarą odległości między punktami, gdzie odległość jest obliczana
jako suma wartości bezwzględnych różnic między współrzędnymi kartezjańskimi dwóch punktów.
✓ Statystyki opisowe: Użyj statystyk, aby wygenerować opis rozmieszczenia lokalizacji przestępstw - w
tym informacje o kierunkowym średnim centrum incydentów przestępczych.
Tworzenie predykcyjnych modeli przestrzennych do analizy przestępczości Można włączyć predykcyjne
modele statystyczne do metod analizy przestępczości, aby uzyskać analizy, które opisują i przewidują,
gdzie i jakie rodzaje działalności przestępczej mogą mieć miejsce. Predykcyjne modele przestrzenne
mogą pomóc przewidzieć zachowanie, lokalizację lub działalność przestępczą recydywistów. Można

również zastosować metody statystyczne do danych czasowo-przestrzennych w celu ustalenia
zmiennych przyczynowych lub korelacyjnych związanych z przestępczością i egzekwowaniem prawa.
Poniższa lista zawiera typy podejść, które są pomocne w przestrzennym modelowaniu predykcyjnym
na potrzeby analizy przestępczości:
✓ Tworzenie klastrów: można użyć metod szacowania gęstości jądra, aby określić ilościowo gęstość
przestrzenną działalności przestępczej i wygenerować miary porównawcze między gęstością
działalności przestępczej w stosunku do populacji bazowej dotkniętego obszaru. Oszacowanie gęstości
jądra (KDE) to metoda wygładzania, która polega na umieszczeniu jądra - lub funkcji ważenia, która jest
przydatna do ilościowego określania gęstości - w każdym punkcie danych w zestawie danych, a
następnie zsumowaniu jąder w celu wygenerowania oszacowania gęstości jądra dla cały region.
✓ Zaawansowane statystyki przestrzenne: Jednym z przykładów może być wykorzystanie analizy
regresji do ustalenia, w jaki sposób jedna lub więcej niezależnych zmiennych dotyczących
przestępczości bezpośrednio powoduje lub koreluje ze zmienną przestępczości zależnej. Wreszcie,
zaawansowane statystyki przestrzenne są wykorzystywane do prognozowania behawioralnego dla
recydywistów oraz do przewidywania przyszłej działalności przestępczej na podstawie danych
historycznych dotyczących zachowań przestępczych i informacji o obecnych warunkach.
Modelowanie popytu na podróże w działalności przestępczej
Modelowanie popytu na podróże w ramach działalności przestępczej pozwala opisywać i przewidywać
wzorce podróżowania przestępców, tak aby organy ścigania mogły wykorzystać te informacje w
taktycznym planowaniu reakcji. Jeśli chcesz przewidzieć najbardziej prawdopodobną trasę, jaką
przejdzie przestępca między miejscem, z którego zaczął swoją działalność, a miejscem, w którym ta
osoba faktycznie popełni przestępstwo, skorzystaj z modelowania podróży przestępczych.
Modelowanie popytu na podróże jest w rzeczywistości pomysłem inżynierów budownictwa i zostało
opracowane w celu ułatwienia lepszego planowania transportu. Chociaż można zastosować cztery
różne podejścia w modelowaniu popytu na podróże - oparte na wycieczkach, zintegrowane oparte na
wycieczkach, oparte na wycieczkach i oparte na harmonogramie działań - podejście oparte na
wycieczkach jest najbardziej odpowiednie dla analizy przestępczości . Podejście oparte na wycieczkach
dzieli się na cztery następujące kroki:
1. Generowanie podróży.
Modeluj produkcję wycieczki (ilość podróży przestępczych, które mają swój początek w strefie
pochodzenia - regionie przestrzennym, takim jak dzielnica lub osiedle) i atrakcji wycieczki (liczba
podróży przestępczych kończących się w strefie docelowej - regionie przestrzennym, w którym
przestępstwo zostaje wykonane).
2. Dystrybucja wycieczek.
Uwzględnij macierz podróży - macierz wierszy i kolumn, która obejmuje badany obszar i przedstawia
wzorce podróży po nim - oraz model grawitacyjny - model opisujący i przewidujący lokalizacyjny
przepływ obiektów w przestrzeni - w celu ilościowego określenia liczby przestępstw podróże, które
mają miejsce między każdą strefą pochodzenia a każdą strefą przeznaczenia.
3. Podział modalny.
Podział modalny to część podróżnych, którzy korzystają z określonych ścieżek podróży na badanym
obszarze. W przypadku modelowania popytu na podróże należy wygenerować liczbę podróży dla

każdej pary strefa pochodzenia / strefa docelowa, która odbywa się na każdej dostępnej trasie. Wybór
między trasami może być modelowany statystycznie lub matematycznie.
4. Przypisanie sieci.
Przypisuj prawdopodobieństwo i przewiduj najbardziej prawdopodobne trasy, które przestępca
podążyłby, podróżując z określonej strefy pochodzenia do określonej strefy docelowej przez sieć
potencjalnych ścieżek podróży.
Badanie problemów z analizą danych w analizie przestępczości
Chociaż nauka o danych do analizy przestępczości ma obiecującą przyszłość, nie jest pozbawiona
ograniczeń. Pole jest jeszcze młode, a przed wykorzenieniem błędów jeszcze długa droga. Obecnie
podejście to jest przedmiotem znaczącej krytyki zarówno ze względów prawnych, jak i technicznych.
Przestrzeganie praw obywatelskich
Systemy prawne narodów zachodnich, takich jak USA, są zasadniczo zbudowane wokół podstawowego
pojęcia, że ludzie mają prawo do życia, wolności i dążenia do własności. Dokładniej, czwarta poprawka
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wyraźnie stwierdza, że ludzie mają prawo „do bycia
bezpiecznym. . . przed nierozsądnymi rewizjami i zajęciami, nie będą naruszane. . . ale z
prawdopodobnej przyczyny ”. Ponieważ predykcyjne metody policyjne stały się bardziej popularne,
wśród poinformowanych obywateli USA pojawiła się konsternacja. Ludzie obawiają się, że predykcyjne
działania policji stanowią naruszenie w sprawie ich praw do czwartej poprawki. Aby zobaczyć, jak
mogłoby dojść do takiego naruszenia praw, wyobraź sobie, że opracowałeś model predykcyjny, który
szacuje, że kradzież samochodu nastąpi po południu 15 stycznia na rogu Apple Street i Winslow
Boulevard. Ponieważ Twoje prognozy okazały się trafne w przeszłości, agencja wysyła je Funkcjonariusz
Bob, który ma pilnować rejonu o podanej porze i dniu. Policjant Bob widzi i rozpoznaje Obywatela
Daniela. Oficer Bob aresztował obywatela Daniela pięć lat wcześniej pod zarzutem włamania.
Funkcjonariusz Bob zeznawał przeciwko Obywatelowi Danielowi i wie, że został następnie skazany.
Obywatel Daniel jest również mniejszością rasową, a funkcjonariusz Bob jest podejrzliwy tylko na tej
podstawie (znane jako profilowanie rasowe, jest to nielegalne, ale zdarza się cały czas). Funkcjonariusz
Bob, na wspomnianym rogu ulicy, ma raport przewidujący kradzież niedługo dojdzie do przestępstwa,
a on przebywa w obecności mężczyzny z mniejszości rasowej, o którym wie, że w przeszłości popełniał
przestępstwa kradzieży. Funkcjonariusz Bob decyduje, że raport predykcyjny, w połączeniu z tym, co
wie o Obywatel Daniel, wystarczy, aby uzasadnić prawdopodobną przyczynę, więc przeprowadza
poszukiwanie i zajęcie osoby Daniela. Zagadka pojawia się, gdy rozważy się, czy raport predykcyjny w
połączeniu ze znajomością przeszłej działalności przestępczej jest wystarczający do uzasadnienia
prawdopodobnej przyczyny. Nawet jeśli raport prognostyczny miałby być dokładny - a nie jest - czy
decyzja o przeszukaniu Obywatela Daniela nie mogłaby być po prostu profilowaniem rasowym ze
strony funkcjonariusza Boba? A co, jeśli Oficer Bob używa tylko raportu predykcyjnego jako
usprawiedliwienia, aby mógł nękać i poniżać Obywatela Daniela, ponieważ Daniel jest mniejszością, a
Oficer Bob nienawidzi mniejszości? W takim przypadku Oficer Bob z pewnością naruszyłby prawa
Daniela do Czwartej Poprawki. Ale ponieważ funkcjonariusz Bob ma predykcyjny raport policji, kto
może powiedzieć, dlaczego funkcjonariusz Bob zachowuje się w ten sposób? Może działa w dobrej
wierze - ale może nie. Prewencyjne praktyki policyjne otwierają szarą strefę, w której funkcjonariusze
mogą nadużywać władzy i naruszać prawa obywatelskie bez pociągania do odpowiedzialności. Z tego
powodu znaczna część populacji USA jest przeciwna stosowaniu predykcyjnych środków policyjnych,
ale podejście to wiąże się również z problemami technicznymi.
Przejmowanie ograniczeń technicznych

Nauka o danych w analizie przestępczości to szczególna rasa i jako taka wiąże się z pewnymi
problemami, które generalnie mogą nie występować w innych obszarach zastosowań. W
egzekwowaniu prawa przestępcy działają zgodnie z własnym rozumem i wolną wolą. Najlepszym
sposobem opisania problemu jest krótka analogia. Wyobraź sobie, że tworzysz model popytu na
podróże przestępcze. Opierając się na strefie pochodzenia, model ten przewiduje, że Zbrodniarz Carl
prawie na pewno będzie podróżował po Ventura Avenue lub Central Road, kiedy wybierze się po
kolejną dostawę narkotyków. W rzeczywistości model przewiduje te same dwie ścieżki dla wszystkich
przestępców narkotykowych, którzy opuszczają tę samą strefę pochodzenia co przestępca Carl.
Opierając się na tej prognozie, Agencja ustawia dwie jednostki, jedną na Ventura Avenue i jedną na
Central Road, w nadziei, że po zakupie złapie Criminal Carla. Zbrodniarz Carl oczywiście nie wie o
wszystkich tych planach. On i jego kumpel Steve podróżują po Ventura Avenue, kupują leki, a następnie
wracają tą samą trasą. Jest noc, więc Steve nie martwi się o zapięcie pasów, ponieważ uważa, że i tak
nikt tego nie widział. Gdy Zbrodniarz Carl i Steve wracają, oficer Irene zaczyna ich śledzić i szuka
powodu, by ich zatrzymać; Naruszenie pasa bezpieczeństwa Steve'a to tylko przyczyna. Kiedy oficer
Irene rozmawia z mężczyznami, może stwierdzić, że są naćpani, więc ma prawdopodobny powód do
przeszukania pojazdu. Przestępca Carl i Steve idą do więzienia pod zarzutem narkotyków, a po wyjściu
na wolność przekazują swoim przyjaciołom wszystkie szczegóły dotyczące tego, co się stało. Agencja
korzysta z tego modelu, aby szybko złapać sześciu kolejnych przestępców narkotyków na Ventura
Avenue lub Central Road. Za każdym razem, gdy dokonują aresztowania, przestępcy wychodzą i
opowiadają swoim współpracownikom o szczegółach, w jaki sposób zostali złapani. Po sześciu
wypadkach na tych dwóch drogach w stosunkowo krótkim czasie lokalni przestępcy narkotykowi
zaczynają rozumieć, że są one obserwowane. Po tym, jak rozeszły się wieści o tym fakcie, żaden
przestępca nie wyjdzie już na te ulice. Przestępcy zmieniają swoje wzorce w losowy sposób, aby
uniknąć policji, przez co twój model predykcyjny staje się przestarzały. Ten rodzaj powszechnego
wzorca sprawia, że stosowanie modeli predykcyjnych w celu zmniejszenia wskaźników przestępczości
jest nieskuteczne. Po tym, jak przestępcy wydedukują czynniki, które narażają ich na ryzyko, unikają
tych czynników i losowo przyjmują inne podejście, aby mogli popełniać przestępstwa, nie dając się
złapać. W większości przypadków agencje muszą nieustannie zmieniać swoje strategie analityczne, aby
nadążyć za przestępcami, ale przestępcy prawie zawsze są o krok do przodu. Jest to poważniejsza
wersja problemu, który pojawia się w wielu aplikacjach, ilekroć podstawowy proces może ulec zmianie
bez powiadomienia. Modele muszą być zawsze aktualne.

