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1
Czym jest danologia?

Niniejszy rozdział obejmuje:
 trzy główne obszary danologii,

 różne rodzaje stanowisk pracy związanych
z badaniem danych.

„Najseksowniejsza praca XXI wieku”. „Najlepsza praca w Ameryce”. Danolog, inaczej
badacz danych (ang. data scientist), to tytuł, który przed 2008 rokiem nawet nie istniał,
a teraz określa stanowisko pracy, na które pracodawcy rekrutują na potęgę i o którym
marzą rzesze osób poszukujących pracy. Istnieje ku temu dobry powód, ponieważ dano-
logia to prężnie rozwijająca się dziedzina, z medianą podstawowego wynagrodzenia prze-
kraczającą w Stanach Zjednoczonych (w 2019 roku) 100 tysięcy dolarów (http://mng.bz/
XpMp). W dobrej firmie badacze danych cieszą się dużą autonomią i wciąż uczą się
czegoś nowego. Wykorzystują swoje umiejętności do rozwiązywania istotnych proble-
mów, np. współpracują z lekarzami w celu analizy eksperymentów klinicznych, poma-
gają drużynom sportowym w wyborze nowych graczy lub przeprojektowują modele
cenowe dla branży widżetów. W końcu, tak jak to omawiamy w rozdziale 3., nie ma jed-
nego sposobu na to, żeby stać się badaczem danych. Danolodzy mają zróżnicowane wy-
kształcenie, więc nie jesteś w żaden sposób ograniczony kierunkiem swoich studiów.

Jednak nie wszystkie prace związane z badaniem danych są doskonałe. Zarówno
firmy, jak i osoby poszukujące pracy mogą mieć nierealistyczne oczekiwania. Przedsię-
biorstwa stawiające pierwsze kroki w dziedzinie nauki o danych mogą mieć mylne wyobra-
żenie, że jedna osoba zdoła rozwiązać wszystkie problemy przedsiębiorstwa, które są
powiązane z danymi. Kiedy taki danolog zostanie w końcu zatrudniony, może stanąć
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26 ROZDZIAŁ 1. Czym jest danologia?

w obliczu niekończącej się listy życzeń i zażaleń. Może się też zdarzyć, że badaczowi
danych powierzone zostanie natychmiastowe wdrożenie systemu uczenia maszynowego,
chociaż nie wykonano wcześniej żadnej pracy w celu przygotowania lub oczyszczenia
danych. Istnieje też szansa, że taki danolog nie będzie miał nikogo, kto mógłby mu
doradzić lub udzielić wskazówek, a nawet wykazać się zwykłą empatią w kontekście pro-
blemów, z którymi borykają się badacze danych. Tematy te omówimy jednak bardziej
szczegółowo w rozdziałach 5. i 7. — pomożemy Ci w nich uniknąć firm, które najpraw-
dopodobniej okażą się złym wyborem dla świeżo upieczonego badacza danych. W roz-
dziale 9. poradzimy Ci zaś, co zrobić, jeśli znajdziesz się w niekorzystnej sytuacji.

Z drugiej strony osoby poszukujące pracy mogą sądzić, że na swojej nowej ścieżce
kariery nigdy nie zaznają chwili nudy. Mogą one bowiem oczekiwać, że interesariusze
będą stosować się do ich zaleceń wręcz odruchowo, że inżynierowie danych będą mogli
natychmiast rozwiązywać wszelkie problemy związane z jakością danych oraz że otrzy-
mają najszybsze dostępne zasoby mocy obliczeniowej do wdrożenia swoich modeli.
W rzeczywistości naukowcy zajmujący się danymi spędzają dużo czasu na czyszczeniu
i przygotowywaniu danych, a także na zarządzaniu oczekiwaniami oraz priorytetami
innych zespołów. Projekty nie zawsze się udają. Kadra zarządzająca wyższego szczebla
potrafi składać klientom nierealistyczne obietnice dotyczące tego, co mogą dostarczyć
firmowe modele badania danych. Może się też okazać, że głównym zadaniem zatrud-
nionego danologa jest praca z archaicznym systemem danych, którego nie da się zauto-
matyzować i który wymaga każdego tygodnia poświęcenia wielu godzin tytanicznej wręcz
pracy umysłowej, i to tylko po to, by oczyścić dane. Bywa również tak, że badacze danych
dostrzegają wiele statystycznych lub technicznych błędów w przeprowadzanych wcze-
śniej analizach danych, które to błędy mają realne konsekwencje, ale nikt nie jest tym
tematem zainteresowany, oni sami zaś są tak przeciążeni pracą, że nie mają czasu, by
chociaż spróbować je naprawić. Danolog może też zostać poproszony o przygotowanie
raportu, który będzie potwierdzał to, o czym zdecydowało już wcześniej kierownictwo
wyższego szczebla, więc taki badacz danych może się obawiać zwolnienia z pracy, jeśli
udzieli niezależnej odpowiedzi.

Niniejsza książka ma służyć temu, żeby poprowadzić Cię przez proces stawania się
danologiem i rozwijania swojej kariery. Chcemy mieć pewność, że Ty, Czytelniku, poznasz
wszystkie plusy tego zawodu i unikniesz większości czyhających na Ciebie pułapek. Być
może pracujesz w podobnej branży, np. zajmujesz się analizą marketingową, i zasta-
nawiasz się, jak dokonać zmiany w swoim życiu zawodowym. A może już jesteś danolo-
giem, ale rozglądasz się za nową robotą i masz wrażenie, że za pierwszym razem źle
zabrałeś się za szukanie pracy. Albo też, by rozwijać swoją karierę, zamierzasz przema-
wiać na konferencjach branżowych, przyczyniać się do rozwoju otwartego oprogramo-
wania lub stać się niezależnym konsultantem. Niezależnie od Twojego poziomu zaawan-
sowania jesteśmy pewne, że ta książka będzie dla Ciebie pomocna.

W pierwszych czterech rozdziałach omawiamy główne możliwości zdobycia umie-
jętności z zakresu danologii oraz tworzenie portfolio w celu obejścia paradoksu polega-
jącego na tym, że trzeba mieć doświadczenie, żeby zdobyć doświadczenie. Część II
pokazuje, jak należy napisać list motywacyjny i życiorys, które zapewnią Ci zaproszenie
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na rozmowę kwalifikacyjną, oraz jak zbudować swoją sieć kontaktów, żeby ktoś Cię
polecił. Omawiamy też strategie negocjacyjne, które — jak wykazały badania — zapew-
nią Ci najlepszą możliwą ofertę.

W pracy związanej z danologią będziesz tworzyć analizy, pracować z interesariuszami,
a może nawet wprowadzać model danych do środowiska produkcyjnego. Część III
pomoże Ci zrozumieć, jak wyglądają wszystkie te procesy i jak przygotować się na
odniesienie sukcesu. W części IV znajdziesz strategie, które pomogą Ci stanąć na nogi
po nieuchronnej porażce projektu. A kiedy już będziesz gotowy, my przeprowadzimy
Cię przez proces podejmowania decyzji o tym, w jakim kierunku rozwinąć swoją karierę:
czy przejść do kadry zarządzającej, pozostać indywidualnym pracownikiem, czy też
wystartować jako niezależny konsultant.

Zanim jednak rozpoczniesz tę podróż, musisz mieć jasność co do tego, kim są badacze
danych i jaką pracę wykonują. Danologia to szeroka dziedzina, która obejmuje wiele
rodzajów pracy, a im lepiej rozumiesz różnice między nimi, tym lepiej będziesz mógł się
w nich rozwijać.

1.1. Czym jest danologia?
Badanie danych to praktyka wykorzystywania danych w próbach zrozumienia i rozwią-
zania rzeczywistych problemów. Ta koncepcja nie jest całkiem nowa; ludzie analizują
dane dotyczące sprzedaży i trendy od czasu wynalezienia zera. W ostatniej dekadzie
jednak ilość danych, do których mamy dostęp, wzrosła wykładniczo. Pojawienie się kom-
puterów pomogło w ich wygenerowaniu, ale komputery są również naszym jedynym spo-
sobem, aby przetworzyć te tony informacji. Za pomocą kodu komputerowego zajmujący
się danymi badacz może przetwarzać lub agregować dane, przeprowadzać analizy staty-
styczne czy też szkolić modele uczenia maszynowego. Rezultatem może być raport lub
tzw. dashboard, przeznaczony do oglądania przez ludzi, albo też model uczenia maszy-
nowego, który będzie wdrażany w sposób ciągły.

Jeżeli np. firma trudniąca się sprzedażą detaliczną ma problem z podjęciem decyzji
o lokalizacji nowego sklepu, może wezwać na pomoc badacza danych, żeby przeprowa-
dził analizę. Danolog mógłby przyjrzeć się danym historycznym dotyczącym miejsc,
do których wysyłane są zamówienia online, żeby zrozumieć, jak rozkłada się zapotrze-
bowanie klientów na dane towary. Badacze danych mogą również połączyć dane doty-
czące lokalizacji klientów z danymi demograficznymi oraz informacjami o dochodach
dla tych miejscowości, pochodzącymi z rejestrów. Mając do dyspozycji takie zestawy
danych, mogliby oni znaleźć optymalne miejsce do otwarcia nowego sklepu i przygo-
tować prezentację w programie Microsoft PowerPoint, w której przedstawiliby swoje
rekomendacje wiceprezesowi ds. sprzedaży detalicznej.

W innej sytuacji ta sama firma zajmująca się sprzedażą detaliczną mogłaby chcieć
zwiększyć wielkość zamówień dokonywanych online przez polecanie produktów klien-
tom, podczas gdy ci robią zakupy. Danolog może w takiej sytuacji wczytać historyczne
dane dotyczące zamówień internetowych i stworzyć model uczenia maszynowego, który —
biorąc pod uwagę zestaw przedmiotów znajdujących się w koszyku — będzie przewidywał,
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28 ROZDZIAŁ 1. Czym jest danologia?

jaki przedmiot najlepiej polecić kupującemu. Po stworzeniu takiego modelu badacz
danych współpracowałby z zespołem inżynierów tej firmy w taki sposób, żeby za każdym
razem, gdy klient dokonuje zakupów, nowy model uczenia maszynowego był wykorzy-
stywany do rekomendowania produktów.

Wiele osób, gdy zaczynają zajmować się danologią, jest przytłoczonych ze względu
na ilość rzeczy, których muszą się nauczyć, takich jak programowanie („A w jakim
języku?”), statystyka („A które metody są najczęściej wykorzystywane w praktyce, a jakie
z nich mają w dużej mierze akademicki charakter?”), uczenie maszynowe („A czym różni
się uczenie maszynowe od statystyki czy SI?”) czy też wiedza z zakresu branży, w której
chcą pracować („A jeśli nie wiesz, gdzie chcesz pracować?”). Ponadto osoby te muszą się
nauczyć umiejętności biznesowych, takich jak skuteczne przekazywanie wyników róż-
nym odbiorcom, od innych badaczy danych po prezesa firmy. Niepokój ten może się
nasilić w związku ze stanowiskami pracy, na których wymaga się od kandydatów stopnia
naukowego doktora, wieloletniego doświadczenia w badaniu danych oraz wiedzy spe-
cjalistycznej w zakresie metod statystycznych i programistycznych. Jak można się nauczyć
tych wszystkich umiejętności? Od których powinieneś zacząć? Jakie są podstawy?

Jeśli rzuciłeś okiem na różne obszary danologii, to być może jesteś zaznajomiony
z popularnym diagramem Venna w zakresie danologii autorstwa Drew Conwaya. Zda-
niem Conwaya (w momencie tworzenia diagramu) danologia znajdowała się na skrzyżo-
waniu wiedzy matematycznej i statystycznej, wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie
oraz umiejętności hakerskich (czyli programowania). Rysunek ten jest często wykorzy-
stywany w charakterze kamienia węgielnego służącego do określenia, czym jest dano-
logia. Z naszej perspektywy komponenty danologii są nieco odmienne od tego, co zapro-
ponował Conway (rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Umiejętności, które łączą się w danologię, i to,
jak łączą w sobie różne role

Zmieniłyśmy oryginalny diagram Venna opracowany przez Conwaya na trójkąt, ponie-
waż nie chodzi o to, czy posiadasz daną umiejętność, czy też nie, lecz o to, że możesz
mieć ją wyrobioną w innym stopniu niż inne osoby w tej dziedzinie. I chociaż prawdą
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jest to, że wszystkie trzy umiejętności są fundamentalne i że trzeba mieć każdą z nich
opanowaną w pewnym stopniu, to jednak nie musisz być ekspertem we wszystkich
dziedzinach. W trójkącie umieściłyśmy różne rodzaje specjalizacji z zakresu danologii.
Te specjalizacje nie zawsze przekładają się jeden do jednego w kwestii nazw stanowisk
pracy, a nawet jeśli tak jest, to różne firmy czasami nazywają je po swojemu.

Co więc oznacza każdy z tych komponentów?

1.1.1. Matematyka/statystyka
Na poziomie podstawowym wiedza z zakresu matematyki i statystyki to biegłość
w posługiwaniu się danymi. Dzielimy tę umiejętność na trzy poziomy wiedzy:

 Ta technika istnieje — Jeżeli nie wiesz, że coś jest możliwe, nie możesz tego wyko-
rzystać. Gdyby badacz danych próbował grupować podobnych klientów — wie-
dząc, że można to zrobić przy użyciu metody statystycznej (zwanej grupowa-
niem) — byłby to pierwszy krok w tym kierunku.

 Jak stosować techniki — Chociaż danolog może znać wiele technik, to jednak
musi być w stanie zrozumieć złożoność ich stosowania, czyli nie tylko wiedzieć,
jak pisać kod potrzebny do stosowania metod, ale także jak je konfigurować. Jeśli
badacz danych chce użyć metody takiej jak algorytm centroidów w celu pogru-
powania klientów, musi zrozumieć, jak wykonać algorytm centroidów w języku
programowania, takim jak R lub Python. Danolog musiałby również zrozumieć,
jak dostosować parametry metody, i np. wybrać, ile grup należy utworzyć.

 Jak wybrać techniki, które należy wypróbować — Ponieważ istnieje tak wiele
dających się zastosować w danologii technik, ważne jest to, aby badacz był w sta-
nie szybko ocenić, czy dana technika będzie dobrze działać. W naszym przykła-
dzie dotyczącym grupowania klientów nawet wtedy, gdy skupia się na grupowa-
niu danych, musi rozważyć kilkadziesiąt różnych metod i algorytmów. Zamiast
próbować każdej z metod, musi być w stanie szybko wykluczyć konkretne metody
i skupić się tylko na kilku.

Tego rodzaju umiejętności są stale wykorzystywane w pracy związanej z badaniem
danych. Aby rozważyć inny przykład, załóżmy, że pracujesz w przedsiębiorstwie e-com-
merce. Twój partner biznesowy może być zainteresowany tym, które kraje mają naj-
wyższą średnią wartość zamówień. Jeśli masz te dane pod ręką, to łatwo możesz odpo-
wiedzieć na to pytanie. Ale zamiast po prostu przedstawiać te informacje klientowi
i pozwolić mu wyciągnąć własne wnioski, możesz pójść o krok dalej. Jeśli masz jedno
zamówienie z kraju A za 100 dolarów, a z kraju B tysiąc zamówień o średniej wartości
zamówienia 75 dolarów, będzie prawdą, że kraj A ma wyższą średnią wartość zamó-
wienia. Jednak czy możesz mieć pewność, że Twój partner biznesowy powinien inwe-
stować w reklamę w kraju A, żeby zwiększyć liczbę zamówień? Raczej nie. Masz tylko
jeden punkt danych dla kraju A, a może to być wartość odstająca. Jeśli w kraju A miałbyś
zamiast tego 500 zamówień, mógłbyś użyć testu statystycznego, żeby sprawdzić, czy
wartość zamówienia była znacząco różna, co oznacza, że jeśli rzeczywiście nie byłoby
różnicy między pomiarami A i B, to byłoby mało prawdopodobne, żebyś zobaczył tę
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różnicę, którą dostrzegłeś na pierwszy rzut oka. W tym długim na cały akapit przykładzie
dokonałyśmy wielu różnych ocen dotyczących tego, jakie podejścia są rozsądne, co należy
rozważyć i jakie wyniki uznano za nieistotne.

1.1.2. Bazy danych/programowanie
Programowanie i bazy danych odnoszą się do możliwości pobierania danych z firmowych
baz danych i pisania czystego, wydajnego, łatwego do utrzymania kodu. Umiejętności te
są pod wieloma względami podobne do tego, co musi wiedzieć programista, z tą różnicą,
że naukowcy zajmujący się danymi muszą napisać kod, który przeprowadzi otwartą
analizę, a nie wygeneruje z góry zdefiniowanego wyniku. Każdy stos danych w firmie jest
unikatowy, więc nie wymaga się od badacza danych żadnego zestawu umiejętności tech-
nicznych. Ale ogólnie rzecz ujmując, musisz wiedzieć, jak pozyskiwać dane z bazy danych,
jak je czyścić, manipulować nimi, podsumowywać je, wizualizować i udostępniać.

W większości zawodów związanych z danologią R lub Python stanowią główne języki
programowania. R to język, który ma swoje korzenie w statystyce, więc jest najsilniejszy
w analizie i modelowaniu statystycznym, wizualizacji oraz generowaniu raportów z wyni-
kami. Python zaczął swoją karierę jako ogólny język tworzenia oprogramowania i z cza-
sem zyskał niezwykłą popularność w danologii. W powszechnej opinii Pythona uważa
się za język lepszy od R w pracy z dużymi zbiorami danych, w uczeniu maszynowym
i zasilaniu algorytmów w czasie rzeczywistym (takich jak silniki rekomendacyjne firmy
Amazon). Jednak dzięki pracy wielu członków społeczności możliwości obu języków są
obecnie prawie równe. Badacze danych z powodzeniem używają R do tworzenia modeli
uczenia maszynowego, które są uruchamiane miliony razy w tygodniu, a także wykonują
czyste, nadające się do przedstawienia analizy statystyczne w Pythonie.

R i Python są najpopularniejszymi językami programowania w danologii z kilku
powodów:

 Są darmowe i dostępne w ramach otwartego oprogramowania, co oznacza, że wiele
osób, a nie tylko jedna firma czy jedna grupa, udostępnia kod programistyczny,
którego można użyć. Mają mnóstwo pakietów lub bibliotek (zbiorów kodu) do
gromadzenia danych, manipulowania nimi, wizualizacji, analizy statystycznej
i uczenia maszynowego.

 Co ważne, ponieważ każdy z tych języków jest tak powszechnie stosowany, bada-
czom danych łatwo jest znaleźć pomoc, gdy napotykają na problemy. Chociaż
niektóre firmy nadal używają SAS, SPSS, STATA, MATLAB i innych komercyj-
nych programów, wiele przedsiębiorstw zaczyna przechodzić na R lub Pythona.

Chociaż większość analiz danologicznych jest wykonywana w R lub Pythonie, często
trzeba pracować z bazą danych, aby pozyskać te dane. W tym miejscu pojawia się SQL.
SQL jest językiem programowania, którego większość baz danych używa do wewnętrz-
nego manipulowania danymi lub do ich wyodrębniania. Wczuj się w sytuację badacza
danych, który chce przeanalizować setki milionów rekordów zamówień złożonych w danej
firmie, aby przewidzieć, jak będą się zmieniać w ciągu dnia. Po pierwsze, taki danolog
prawdopodobnie napisałby zapytanie SQL, aby uzyskać liczbę zamówień z każdego dnia.
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Następnie wykorzystałby tak uzyskane (dzienne) wyniki, żeby wykonać prognozę staty-
styczną w R lub Pythonie. Z tego powodu SQL jest niezwykle popularny w środowisku
danologów i dlatego też nie zajdziesz zbyt daleko bez jego znajomości.

Inną podstawową umiejętnością jest wykorzystanie systemów kontroli wersji —
metody śledzenia zmian kodu w czasie. Kontrola wersji umożliwia zapisywanie plików,
przywracanie ich stanu z poprzedniego czasu i sprawdzanie, kto, jak i kiedy zmienił dany
plik. Opanowanie tej umiejętności jest niezwykle ważne dla danologii oraz inżynierii
oprogramowania, ponieważ jeśli ktoś przypadkowo zmienił plik, przez co zepsuł Twój
kod, chcesz mieć możliwość odwrócenia takiej zmiany lub zobaczenia, co się zmieniło.

Git to zdecydowanie najczęściej stosowany system kontroli wersji, często używany
w połączeniu z GitHubem, internetowym serwisem hostingowym dla Gita. Git pozwala
zapisać (zatwierdzić) Twoje zmiany, jak również zobaczyć całą historię projektu i to, jak
zmieniał się on wraz z każdym zatwierdzeniem (ang. commit). Jeśli dwie osoby pracują
oddzielnie nad tym samym plikiem, Git dba o to, żeby żadne zmiany nie zostały przy-
padkowo usunięte lub nadpisane. W wielu firmach, szczególnie tych z silnymi zespo-
łami programistycznymi, będziesz musiał użyć Gita, jeśli zechcesz podzielić się swoim
kodem lub wprowadzić coś do środowiska produkcyjnego.

Czy można być badaczem danych bez umiejętności programowania?
Możliwe jest wykonywanie ogromnej ilości pracy z danymi przy użyciu wyłącznie Excela,
Tableau lub innego narzędzia do analizy biznesowej, które ma graficzny interfejs użytkow-
nika. I chociaż nie piszesz kodu, to twórcy tych narzędzi twierdzą, że mają one wiele takich
samych funkcji, co języki programowania — takie jak R czy Python — i wielu badaczy
danych czasem z nich korzysta. Ale czy mogą one być kompletnym zestawem narzędzi
danologicznych? Naszym zdaniem — nie. Z pragmatycznego punktu widzenia — naprawdę
niewiele przedsiębiorstw ma zespół zajmujący się badaniem danych, w którym nie trzeba
programować. Ale nawet gdyby tak nie było, programowanie miałoby przewagę nad sto-
sowaniem tych narzędzi.

Pierwszą zaletą programowania jest jego powtarzalność. Kiedy piszesz kod programi-
styczny, zamiast korzystać z oprogramowania typu „wskaż myszą i kliknij”, możesz uru-
chomić go ponownie za każdym razem, gdy zmieniają się Twoje dane, niezależnie od tego,
czy dzieje się to codziennie czy raz na 6 miesięcy. Tę zaletę ma także system kontroli
wersji: zamiast zmieniać nazwę swojego pliku za każdym razem, gdy zmienia się kod,
możesz zachować jeden plik, ale zarazem widzieć całą historię zmian.

Drugą zaletą jest elastyczność. Jeśli np. w Tableau konkretny typ wykresu nie jest dostępny,
to nie będziesz mógł go utworzyć. Jednak dzięki programowaniu możesz napisać własny
kod, aby zrobić coś, o czym twórcy i serwisanci narzędzia nigdy nie pomyśleli.

Trzecią zaletą języków programistycznych dostępnych w ramach ruchu otwartego oprogra-
mowania, takich jak Python i R, jest wkład społeczności. Tysiące ludzi tworzą pakiety i publi-
kują je otwarcie na GitHubie i/lub CRAN-ie (R) i czy pipie (Python). Możesz pobrać ten kod
i wykorzystać go do rozwiązania własnych problemów programistycznych. Nie jesteś zależny
od jednej firmy lub grupy ludzi, którzy dodają funkcje.
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1.1.3. Zrozumienie biznesu
Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nie do odróżnienia od magii.

Arthur C. Clarke

Środowiska biznesowe w różny sposób, delikatnie rzecz ujmując, rozumieją to, jak funk-
cjonuje danologia. Często się zdarza, że kierownictwo po prostu chce coś zrobić i dlatego
zwraca się do swoich niesamowitych badaczy danych, aby to zrobili. Kluczową umie-
jętnością w danologii jest wiedza, jak przełożyć sytuację biznesową na pytanie dotyczące
danych, znaleźć na nie odpowiedź i wreszcie przetłumaczyć tę odpowiedź na język
biznesu. Kierownik może na przykład zapytać: „Dlaczego nasi klienci odchodzą?”. Jed-
nak nie istnieje pakiet Pythona o nazwie „dlaczego-klienci-odchodzą”, który można by
zaimportować — to od Ciebie zależy, jak odpowiesz na to pytanie przy użyciu danych.

O zrozumieniu biznesu można mówić wtedy, gdy Twoje danologiczne ideały spoty-
kają się z praktyczną stroną świata rzeczywistego. Nie wystarczy chcieć konkretnej
informacji, nie wiedząc przy tym, jak dane są przechowywane i aktualizowane. Jeśli Twoja
firma oferuje usługi w modelu abonamentowym, to gdzie znajdują się dane? Jeżeli ktoś
zmieni swoją subskrypcję, to co się wtedy stanie? Czy ten rekord dotyczący abonenta
jest aktualizowany, czy też do tabeli dodawany jest kolejny rekord? Czy musisz szukać
sposobów na obchodzenie błędów lub niespójności danych? Jeśli nie znasz odpowiedzi
na te pytania, nie będziesz w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi na proste pytanie,
takie jak „Ilu subskrybentów mieliśmy 2 marca 2019 roku?”.

Zrozumienie biznesu pomaga również posiąść wiedzę o tym, jakie pytania należy
zadać. Zadane przez interesariusza pytanie „Co powinniśmy zrobić w następnej kolejno-
ści?” należałoby rozumieć raczej jak „Dlaczego nie mamy więcej pieniędzy?”. Ten rodzaj
pytania rodzi dalsze. Zrozumienie podstaw działalności biznesowej (jak również zaan-
gażowanych w nią osób) może pomóc w ocenie sytuacji. Możesz więc się dopytać: „Dla
której linii produktów szukasz porady?” lub „Chciałbyś zwiększyć udział konkretnej grupy
osób z naszej puli klientów?”.

Inną częścią zrozumienia biznesu jest rozwijanie ogólnych kompetencji w tym zakre-
sie, takich jak umiejętność dostosowania prezentacji i raportów do różnych odbiorców.
Raz będziesz dyskutować na temat tego, która metodyka jest lepsza, z pełną salą osób
mających doktorat ze statystyki, a innym razem staniesz przed wiceprezesem, który
ostatni raz był na lekcji matematyki 20 lat temu. Musisz informować swoich słuchaczy,
nie traktując ich przy tym z góry ani nie komplikując zbytnio swojego przekazu.

Wreszcie, w miarę jak będziesz nabierać coraz więcej doświadczenia, częścią Twojej
pracy stanie się określenie, w jakich obszarach firma może czerpać korzyści z badania
danych. Jeśli chciałeś zbudować system prognozowania dla swojej firmy, ale nigdy nie
otrzymałeś wsparcia ze strony kierownictwa, dołączenie do kadry zarządzającej może
pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Starszy badacz danych będzie szukał miejsc do
wdrożenia uczenia maszynowego, ponieważ zna jego ograniczenia i możliwości, a także
wie, jakie typy zadań skorzystałyby na automatyzacji.
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Czy nauka o danych zaniknie?
U podstaw pytania o to, czy danologia wciąż będzie istnieć za dekadę lub dwie, leży obawa,
że praca zostanie zautomatyzowana oraz że nauka o danych jest przereklamowana i bańka,
która pojawiła się na rynku pracy, pęknie.

To prawda, że niektóre części danologicznych potoków mogą zostać zautomatyzowane.
Zautomatyzowane uczenie maszynowe (ang. Automated Machine Learning, AutoML) może
porównywać wydajność różnych modeli i wykonywać pewne części pracy związanej z przy-
gotowaniem danych (np. skalowanie zmiennych). Jednak zadania te stanowią tylko nie-
wielką część procesu danologicznego. Często trzeba na przykład samemu utworzyć dane;
bardzo rzadko się zdarza, żeby czekały na Ciebie idealnie czyste dane. Ponadto tworzenie
danych zazwyczaj wiąże się z rozmową z innymi osobami, takimi jak researcher badający
doświadczenia użytkownika czy też inżynier przeprowadzający ankietę lub rejestrujący
działania użytkownika, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia analizy.

Jeśli chodzi o możliwość pęknięcia bańki na rynku pracy, to dobrym porównaniem będzie
rozwój oprogramowania w latach 80. Ponieważ komputery stawały się coraz tańsze, szyb-
sze i bardziej powszechne, pojawiły się obawy, że wkrótce komputer sam zrobi wszystko
i nie będzie już zapotrzebowania na programistów. Sytuacja jednak rozwinęła się w zupełnie
odwrotnym kierunku i teraz w samych Stanach Zjednoczonych mamy ponad 1,2 miliona
programistów (http://mng.bz/MOPo). I chociaż takie tytuły zawodowe jak webmaster wła-
ściwie zaniknęły, obecnie więcej osób niż kiedykolwiek pracuje nad rozwijaniem, utrzy-
maniem i ulepszaniem stron internetowych.

Uważamy, że w ramach danologii nasili się specjalizacja, co może doprowadzić do zaniku
ogólnego tytułu badacza danych, ale wiele firm jest wciąż na wczesnym etapie nauki o tym,
jak wykorzystać badania danych, i ma przed sobą jeszcze wiele pracy na tym polu.

1.2. Różne rodzaje prac związanych z badaniem danych
Można łączyć i dopasowywać trzy podstawowe umiejętności z zakresu danologii (omó-
wione w podrozdziale 1.1) do kilku stanowisk, w przypadku których powiązanie ich
z tytułem badacza danych ma pewne uzasadnienie. Z naszej perspektywy umiejętności
te mieszają się ze sobą w trzech głównych obszarach: analizie, uczeniu maszynowym
i nauce o podejmowaniu decyzji. Każdy z tych obszarów służy innemu celowi firmy i co
do zasady dostarcza czegoś innego.

Szukając pracy związanej z danymi naukowymi, powinieneś zwracać mniejszą uwagę
na tytuły zawodowe, a większą na opisy stanowisk i to, o co jesteś pytany podczas roz-
mów kwalifikacyjnych. Rzuć okiem na doświadczenie zawodowe osób pełniących funk-
cje związane z badaniem danych, sprawdź np., gdzie i w jakim charakterze poprzednio
pracowały, oraz to, jakie mają wykształcenie. Może się okazać, że ludzie, którzy pracują
na stanowiskach o podobnie brzmiących nazwach, mają zupełnie inne tytuły zawodowe,
lub że dwie osoby zatrudnione w charakterze danologa robią zupełnie inne rzeczy. Kiedy
więc wspominamy na łamach niniejszej książki o różnych rodzajach pracy związanej
z badaniem danych, należy pamiętać, że rzeczywiste tytuły zawodowe, używane w przed-
siębiorstwach, mogą się różnić.
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1.2.1. Analiza
Analityk bierze dane i przedstawia je właściwym osobom. Po tym, jak firma ustali roczne
cele, można umieścić je na dashboardzie, aby kierownictwo mogło co tydzień śledzić
postępy. Można również wbudować funkcje, które pozwalają menedżerom na łatwe
podzielenie osiąganych rezultatów według kraju lub typu produktu. Praca ta wymaga
dużo czyszczenia i przygotowywania danych, ale na ogół mniej pracy przy ich interpre-
tacji. I chociaż należy umieć dostrzegać i rozwiązywać problemy związane z jakością
danych, główną osobą podejmującą decyzje na podstawie tych danych jest partner biz-
nesowy. Zadaniem analityka jest więc zbieranie danych z firmy, ich formatowanie, a także
efektywne porządkowanie oraz dostarczanie innym.

Ponieważ rola analityka nie wiąże się z dużą ilością pracy z zakresu statystyki oraz
uczenia maszynowego, niektóre osoby i przedsiębiorstwa uważają, że to stanowisko
wykracza poza dziedzinę badania danych. Jednak znaczna część prac, takich jak two-
rzenie sensownych wizualizacji i podejmowanie decyzji o konkretnych przekształceniach
danych, wymaga tych samych umiejętności, które są wykorzystywane w innych typach
ról nauki o danych. Analityk może otrzymać zadanie polegające na „stworzeniu zauto-
matyzowanego dashboardu, który pokaże, jak liczba naszych abonentów zmienia się
w czasie, i pozwoli nam filtrować dane tylko dla abonentów określonych produktów lub
w określonych strefach geograficznych”. Analityk musiałby znaleźć odpowiednie dane
wewnątrz firmy, dowiedzieć się, jak odpowiednio przekształcić dane (np. przez zamianę
kategorii nowych subskrypcji z codziennych na cotygodniowe), a następnie stworzyć
sensowny zestaw dashboardów, które byłyby atrakcyjne wizualnie, a także bezbłędnie
automatycznie aktualizowane każdego dnia.

W skrócie: analityk tworzy dashboardy i raporty dostarczające danych.

1.2.2. Uczenie maszynowe
Inżynier zajmujący się uczeniem maszynowym opracowuje modele uczenia maszyno-
wego i wprowadza je do środowiska produkcyjnego, gdzie pracują one w sposób ciągły.
Może on zoptymalizować algorytm rankingu dla wyników wyszukiwania na stronie
e-commerce, stworzyć system rekomendacji lub monitorować model w środowisku pro-
dukcyjnym, aby się upewnić, że jego wydajność nie spadła od czasu wdrożenia. Inży-
nier zajmujący się uczeniem maszynowym spędza mniej czasu na takich rzeczach jak
tworzenie wizualizacji, które przekonają ludzi do czegoś, za to poświęca go więcej na
pracę programistyczną w zakresie badania danych.

Dużą różnicą między tą rolą a innymi rodzajami stanowisk danologicznych jest to, że
wyniki pracy są przede wszystkim przeznaczone do celów maszynowej konsumpcji.
Możesz stworzyć modele uczenia maszynowego, które zostaną przekształcone na przy-
kład w interfejsy programowania aplikacji (ang. application programming interface, API)
dla innych maszyn. Pod wieloma względami na tym stanowisku będzie Ci bliżej do pro-
gramisty niż innych ról z zakresu danologii. O ile każdy badacz powinien przestrzegać
dobrych praktyk programistycznych, o tyle jako inżynier zajmujący się uczeniem maszy-
nowym musisz to robić. Twój kod musi być wydajny, przetestowany i napisany w taki
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sposób, żeby inni ludzie mogli z nim pracować. Z tego powodu wielu inżynierów zajmu-
jących się uczeniem maszynowym wywodzi się ze środowiska programistycznego.

Pracując w roli inżyniera zajmującego się uczeniem maszynowym, możesz zostać
poproszony o stworzenie modelu uczenia maszynowego, który będzie w czasie rzeczy-
wistym przewidywał prawdopodobieństwo, że klient na stronie internetowej rzeczywi-
ście dokończy swoje zamówienie. Inżynier zajmujący się uczeniem maszynowym musiałby
w takiej sytuacji znaleźć w firmie historyczne dane, przeszkolić na nich model uczenia
maszynowego, przekształcić model w API, a następnie wdrożyć to API, żeby strona mogła
uruchomić model. Jeśli model z jakiegoś powodu przestanie działać, to właśnie inżynier
zajmujący się uczeniem maszynowym zostanie wezwany do jego naprawy.

W skrócie: inżynier zajmujący się uczeniem maszynowym tworzy modele, które
działają w sposób ciągły.

1.2.3. Nauka o podejmowaniu decyzji
Badacz pomagający w podejmowaniu decyzji przekształca surowe dane przedsiębiorstwa
w informacje, które ułatwiają kierownictwu podejmowanie decyzji. Praca ta opiera się
na dogłębnym zrozumieniu różnych metod matematycznych i statystycznych oraz zna-
jomości procesu podejmowania decyzji biznesowych. Co więcej, badacze pomagający
w podejmowaniu decyzji muszą być w stanie stworzyć przekonujące wizualizacje i tabele,
aby osoby nietechniczne, z którymi rozmawiają, zrozumiały ich analizę. Mimo że badacze
pomagający w podejmowaniu decyzji poświęcają mnóstwo czasu na programowanie,
swoją pracę zazwyczaj wykonują tylko raz, aby przeprowadzić konkretną analizę, dzięki
czemu może im ujść na sucho napisanie kodu, który jest nieefektywny lub trudny do
utrzymania.

Badacz pomagający w podejmowaniu decyzji musi zrozumieć potrzeby innych ludzi
w firmie i dowiedzieć się, jak wygenerować konstruktywne informacje. Na przykład
dyrektor ds. marketingu może poprosić badacza pomagającego w podejmowaniu decyzji
o doradzenie mu, które rodzaje produktów powinny być wyróżnione w firmowym prze-
wodniku po prezentach świątecznych. Badacz pomagający w podejmowaniu decyzji może
zbadać, jakie produkty dobrze się sprzedawały mimo nieumieszczenia ich w przewodniku,
porozmawiać z zespołem zajmującym się badaniami użytkowników o przeprowadzeniu
ankiety oraz zastosować zasady behawioryzmu, żeby wykonać analizę i zaproponować
optymalne produkty. Wynikiem takiego działania będzie prawdopodobnie prezentacja
PowerPoint lub raport, który zostanie udostępniony menedżerom produktów, wicepre-
zesom oraz innym pracownikom biznesowym.

Badacz pomagający w podejmowaniu decyzji często wykorzystuje swoją wiedzę
z zakresu statystyki, żeby doradzić firmie w warunkach niepewności. Badacz pomagający
w podejmowaniu decyzji mógłby na przykład być odpowiedzialny za wprowadzenie
w firmie systemu analizy eksperymentów. Wiele firm prowadzi eksperymenty online lub
testy A/B, żeby zmierzyć, czy zmiana jest skuteczna. Zmiana może być tak prosta jak
dodanie nowego przycisku albo tak skomplikowana jak zmodyfikowanie systemu rankin-
gowego wyników wyszukiwania, może też polegać na całkowitym przeprojektowaniu
strony. Podczas testów A/B odwiedzający są losowo przypisywani do jednego z dwóch
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(lub większej liczby) warunków, np. połowa do starej strony głównej, która jest wersją
A (bieżącą, zwaną również kontrolną), a połowa do nowej, która jest wersją B (zmodyfi-
kowaną, określaną także mianem kuracji). Następnie porównuje się działania osób odwie-
dzających poszczególne strony po rozpoczęciu eksperymentu, żeby sprawdzić, czy osoby
przekierowane do wersji B (czyli poddane kuracji) mają wyższy wskaźnik wykonania
pożądanych działań, takich jak zakup produktów.

Ze względu na przypadkowość rzadko się zdarza, aby metryka w wersji A i B była
dokładnie taka sama. Załóżmy, że rzucałeś dwiema monetami i że w przypadku jednej
reszka wypadła 52 razy na 100, przy drugiej zaś 49 razy na 100. Czy stwierdziłbyś więk-
sze prawdopodobieństwo, że w przypadku pierwszej monety wypadnie reszka? Oczywi-
ście, że nie! Jednak partner biznesowy może przyjrzeć się eksperymentowi, zobaczyć,
że współczynnik konwersji wynosi 5,4% w wersji A i 5,6% w wersji B, po czym uznać
kurację za skuteczną. Zadaniem badacza pomagającego w podejmowaniu decyzji jest
wsparcie w interpretowaniu danych, egzekwowaniu dobrych praktyk w zakresie pro-
jektowania eksperymentów i nie tylko.

W skrócie: badacz pomagający w podejmowaniu decyzji tworzy analizy, w których
wyniku powstają zalecenia.

1.2.4. Pokrewne prace
Chociaż te trzy obszary, omówione w poprzednich punktach, stanowią główne rodzaje
stanowisk pracy związanych z badaniem danych, można zauważyć kilka innych, odręb-
nych ról, które wykraczają poza te kategorie. Wymieniamy tutaj te stanowiska, ponieważ
dobrze jest rozumieć dostępne oferty pracy, jak również dlatego, że być może trzeba
będzie współpracować z ludźmi zatrudnionymi na tych stanowiskach. Jeżeli jednak jesteś
zainteresowany jedną z tych ról, materiał zawarty w tej książce może być dla ciebie
mniej relewantny.

ANALITYK BIZNESOWY
Analityk biznesowy pracuje podobnie jak analityk, ale na ogół wykorzystuje mniej wie-
dzy statystycznej i programistycznej. Jego narzędziem (z wyboru) może być Excel zamiast
Pythona, a poza tym istnieje spora szansa, że nigdy nie będzie tworzył modeli statystycz-
nych. I chociaż jego stanowisko pracy jest podobne do funkcji analityka, to generuje on
mniej wyrafinowane wyniki ze względu na ograniczenia będące rezultatem użytych
narzędzi i technik.

Jeśli chcesz zajmować się uczeniem maszynowym lub programowaniem albo stosować
metody statystyczne, stanowisko analityka biznesowego może być bardzo frustrujące,
ponieważ nie pomoże Ci ono w zdobyciu nowych umiejętności. Poza tym te stanowiska
są zazwyczaj gorzej opłacane niż prace związane z badaniem danych, a także uważa się je
za mniej prestiżowe. Jednak praca analityka biznesowego może być dobrym punktem
wyjścia do tego, by zostać badaczem danych w przyszłości, zwłaszcza jeśli nie pracowałeś
wcześniej z danymi w środowisku biznesowym. Jeśli chcesz rozpocząć pracę jako analityk
biznesowy, rozwijać się i przejść na stanowisko danologa, poszukaj takich ofert, które
pozwolą Ci nauczyć się nowych umiejętności, np. programowania w R lub Pythonie.
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INŻYNIER DANYCH
Inżynier danych koncentruje się na dbaniu o dane zawarte w bazach danych i na zapew-
nieniu tego, że ludzie mogą uzyskać potrzebne im dane. Nie sporządza raportów, nie
analizuje i nie opracowuje modeli, lecz przechowuje — w uporządkowany sposób — dane
w bazach danych po to, żeby inni mogli robić te wszystkie rzeczy. Inżynier danych może
otrzymać zadanie utrzymywania wszystkich rekordów klientów w dużej bazie danych
w chmurze i dodawania nowych tabel do tej bazy danych zgodnie z wymaganiami.

Inżynierowie danych wykonują inną pracę od danologów i są jeszcze rzadsi i bardziej
poszukiwani. Inżynier danych może pomóc zbudować komponenty zaplecza (ang.
back-end) danych dla wewnętrznego eksperymentalnego systemu firmy i aktualizować
przepływ przetwarzania danych, gdy zadania zaczynają zabierać zbyt wiele czasu. Inży-
nierowie danych zajmują się również opracowywaniem i monitorowaniem środowisk
wsadowych i strumieniowych, zarządzając danymi od momentu ich zebrania, poprzez
ich przetwarzanie, aż po przechowywanie.

Jeśli jesteś zainteresowany inżynierią danych, będziesz potrzebować dużych umie-
jętności informatycznych — wielu inżynierów danych to byli programiści.

RESEARCHER
Researcher opracowuje i wdraża nowe narzędzia, algorytmy oraz metodyki, często
w celu ich wykorzystania przez danologów, którzy zajmują się danymi w firmie. Tego typu
stanowiska prawie zawsze wymagają zrobienia doktoratu, zwykle z dziedziny informatyki,
statystyki, ilościowych nauk społecznych lub pokrewnej. Researcher może spędzić całe
tygodnie na badaniu i wypróbowywaniu metod mających na celu zwiększenie skutecz-
ności eksperymentów online, uzyskując o 1% większą dokładność w rozpoznawaniu obra-
zów w samochodach autonomicznych lub tworząc nowy algorytm głębokiego uczenia.
Może nawet poświęcać czas na pisanie prac badawczych, które będą rzadko wykorzy-
stywane w przedsiębiorstwie, ale które pomogą zwiększyć prestiż firmy i (w idealnym
scenariuszu) poczynić postępy w tej dziedzinie. Ponieważ te stanowiska wymagają bar-
dzo specyficznego wykształcenia i doświadczenia, nie skupiamy się na nich w niniej-
szej książce.

1.3. Wybór swojej drogi
W rozdziale 3. omawiamy niektóre możliwości pozyskania umiejętności w zakresie
danologii, zalety i wady każdej z nich, a także kilka sugestii dotyczących dokonania
wyboru. W tym momencie dobrze jest zacząć zastanawiać się nad obszarem badania
danych, w którym chcesz się specjalizować. W jakich dziedzinach masz już doświad-
czenie? Widziałyśmy już danologów, którzy są byłymi inżynierami, profesorami psycho-
logii, menedżerami ds. marketingu, studentami statystyki, a także pracownikami socjal-
nymi. W wielu przypadkach wiedza, którą zdobyłeś w innych zawodach i na studiach,
może pomóc Ci stać się lepszym badaczem danych. Jeśli działasz już na polu danologii,
warto teraz zastanowić się nad tym, w której części trójkąta się znajdujesz. Czy jesteś
z tego zadowolony? A może chcesz zmienić pracę na inną związaną z badaniem danych?
Często taka zmiana jest możliwa.
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Vicki Boykis: Czy każdy może zostać danologiem?
Biorąc pod uwagę optymizm związany z badaniem danych (i potencjalne duże zarobki,
o których wspomina się w artykułach prasowych), łatwo jest zrozumieć, dlaczego dano-
logia oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego — zwłaszcza że zakres obowiąz-
ków i różnorodność tytułów zawodowych związanych z badaniem danych stale się powięk-
szają. Ale ważne jest, żebyś, jako nowicjusz w tej dziedzinie, miał realistyczny, zróżnicowany
pogląd na to, w jakim kierunku będzie zmierzać rynek danologiczny w ciągu najbliższych
kilku lat, i odpowiednio się do tego dostosował.

Istnieje kilka trendów wpływających dziś na dziedzinę badania danych. Po pierwsze, dano-
logia jako dziedzina istnieje już od 10 lat i jako taka przeszła przez wczesne etapy cyklu
rozgłosu: zyskanie rozgłosu w mass mediach, wczesne przyjęcie i konsolidację. Zyskała ona
nadmierny rozgłos, mówiono o niej w środkach masowego przekazu, została zaadapto-
wana przez firmy z Doliny Krzemowej (i nie tylko przez nie), a teraz nastąpiło duże przy-
spieszenie w jej przyjmowaniu w większych firmach oraz standaryzacji przepływu bada-
nia danych z użyciem takich zestawów narzędzi jak Spark czy AutoML.

Po drugie, w wyniku tego mamy do czynienia z nadpodażą nowych badaczy danych, po
intensywnych kursach szkoleniowych, nowo powstałych kierunkach danologii na uniwer-
sytetach i wreszcie po kursach internetowych. Liczba kandydatów na każde stanowisko
badacza danych, w szczególności na poziomie podstawowym, wzrosła z około 20 do 100
i więcej osób na miejsce. Liczba 500 nadesłanych życiorysów na nową ofertę pracy nie jest
już rzadkością.

Po trzecie, standaryzacja zestawów narzędzi i gotowa podaż pracy, a także zapotrzebo-
wanie na ludzi, którzy mają większe doświadczenie w tej dziedzinie, przyniosły zmianę
w sposobie nazywania stanowisk pracy, jak również spowodowały stworzenie hierarchii
zawodów i opisów z zakresu danologii. Na przykład w niektórych firmach praca w charak-
terze „badacza danych” może oznaczać tworzenie modeli, ale w innych wiąże się głównie
z prowadzeniem analiz przy użyciu SQL, czyli stanowi odpowiednik tego, czym kiedyś zaj-
mował się analityk danych.

Dla tych, którzy (jako nowicjusze) chcą wejść do świata danologii, oznacza to kilka rzeczy.
Po pierwsze, i najważniejsze, rynek pracy może się okazać dla nich mocno konkurencyjny
czy wręcz zatłoczony, zwłaszcza dla tych, którzy są zupełnie nowi w branży (np. absolwen-
tów szkół wyższych), i dla osób przechodzących z innych branż i konkurujących z tysią-
cami takich samych kandydatów jak oni. Po drugie, mogą ubiegać się o pracę, która nie
odzwierciedla w pełni obrazu danologii malowanego we wpisach na blogach i w popular-
nych artykułach prasowych, tj. nie będzie się wiązała tylko z pisaniem oraz implemen-
towaniem algorytmów.

Biorąc pod uwagę te trendy, ważne jest to, by zrozumieć, że początkowo może być trudno
wyróżnić się z grona innych kandydatów i dostać do finalnej rundy rozmowy kwalifika-
cyjnej. Choć strategie, o których przeczytasz w tej książce, mogą się wydawać bardzo
pracochłonne, pomogą Ci się wyróżnić, co jest bardzo potrzebne w tym nowym, konku-
rencyjnym środowisku danologicznym.

1.4. Wywiad z Robertem Changiem,
badaczem danych w Airbnb

Robert Chang jest danologiem w Airbnb, gdzie pracuje nad produktem Airbnb Plus.
Wcześniej był zatrudniony w Twitterze, gdzie pracował w zespole Growth (ang. wzrost),
zajmując się analizą produktów, tworzeniem potoków danych, prowadzeniem ekspery-
mentów i tworzeniem modeli. Jego wpisy na blogu, dotyczące inżynierii danych, porad
dla nowych i początkujących danologów oraz tego, jak wygląda praca w Airbnb i Twitte-
rze, można znaleźć pod adresem: https://medium.com/@rchang.
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Jak zaczęła się twoja podróż badacza danych?
Moją pierwszą pracą było stanowisko danologa w „The Washington Post”. W 2012 r.
byłem gotów opuścić uczelnię i rozpocząć pracę w przemyśle, ale nie wiedziałem, co chcę
robić. Miałem nadzieję, że zostanę badaczem zajmującym się wizualizacją danych,
będąc pod wrażeniem pracy w „The New York Times”. Kiedy poszedłem na uczelniane
targi kariery i zobaczyłem, że „The Washington Post” prowadzi rekrutację, w swojej
naiwności po prostu założyłem, że musi robić podobne rzeczy jak „The New York Times”.
Zaaplikowałem i dostałem tę robotę, a potem już nie sprawdziłem wystarczająco starannie
swojego nowego pracodawcy.

Gdybyś zapytała o przykład, jak nie rozpoczynać kariery danologa, to na pewno sam
bym się zgłosił na ochotnika! Zostałem przyjęty i miałem nadzieję na wizualizację lub
modelowanie danych, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że moja praca będzie
raczej zbliżona do tej, jaką wykonuje inżynier danych. Duża jej część polegała na budo-
waniu potoków ETL (ang. extract transform load), ponownym uruchamianiu skryptów
SQL i próbach zapewnienia, że raporty działają, żebyśmy mogli dostarczać kadrze kie-
rowniczej najważniejsze pomiary. Było to wtedy bardzo bolesne doświadczenie; zdałem
sobie sprawę, że to, co chcę zrobić, nie jest zgodne z tym, czego firma naprawdę potrze-
buje, i w końcu odszedłem z pracy.

Ale w następnych latach, które spędziłem w Twitterze i Airbnb, zdałem sobie sprawę
z tego, że była to norma, a nie wyjątek. Kiedy tworzysz nowe możliwości w zakresie
danych, musisz budować je warstwa po warstwie. Monica Rogati napisała słynny post na
niezwykle popularnym blogu o hierarchii potrzeb danologicznych (http://mng.bz/ad0o).
Ale w tym czasie byłem zbytnim nowicjuszem, żeby docenić to, jak prawdziwa, żywa
praca z zakresu badania danych jest wykonywana.

Czego ludzie powinni szukać w pracy związanej z danologią?
Jeśli szukasz stanowiska z zakresu badania danych, powinieneś skupić się na stanie
firmowej infrastruktury danych. Jeżeli bowiem w swojej firmie masz tylko garść suro-
wych danych, które nie są przechowywane w hurtowni danych, to prawdopodobnie spę-
dzisz całe miesiące, a być może nawet lata, żeby dojść do punktu, w którym będziesz
mógł robić ciekawe analizy, eksperymentować lub uczyć maszynowo. Jeśli nie jest to
coś, czego oczekujesz, to będzie istnieć zasadnicza rozbieżność między etapem, na któ-
rym znajduje się firma, a tym, jaki chcesz wnieść wkład w rozwój organizacji.

Aby to ocenić, można zadać pytania w rodzaju: „Czy macie zespół ds. infrastruktury
danych? Od jak dawna istnieje? Jaki jest stos danych? Czy macie zespół ds. inżynierii
danych? W jak sposób jego członkowie pracują z danologami? Czy kiedy tworzycie nowy
produkt, macie proces instrumentalizacji logów, budowania tabel danych i umieszcza-
nia ich w swojej hurtowni danych?”. Jeśli tych rzeczy jeszcze nie ma, będziesz częścią
zespołu, który jest odpowiedzialny za ich stworzenie, i możesz się spodziewać, że
spędzisz na tym sporo czasu.

Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to ludzie. Są trzy rodzaje ludzi, na których
należy zwracać uwagę. Zakładając, że nie chcesz być pierwszym badaczem danych w fir-
mie, powinieneś dołączyć do organizacji danologicznej, w której istnieje doświadczony
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lider. Doświadczony lider wie, jak zbudować i utrzymać dobrą infrastrukturę i zapewnić
przepływ pracy, żeby badacze danych byli produktywni. Po drugie, poszukaj menedżera,
który będzie wspierał ciągłe uczenie się. Wreszcie jest bardzo ważne — zwłaszcza gdy
jesteś nowy w pracy — żeby pracować z liderem technologicznym lub starszym bada-
czem danych, który ma praktyczne doświadczenie w tej robocie. W codziennej pracy
to właśnie on będzie ci najbardziej pomagać.

Jakich umiejętności potrzeba, aby zostać badaczem danych?
Myślę, że to zależy od tego, jakiej pracy szukasz i jak wysoko pracodawca ustawia
poprzeczkę. Najlepsze firmy na ogół mają wysoko ustawioną poprzeczkę, czasami wręcz
absurdalnie wysoko, ponieważ wiele osób próbuje się w nich zatrudnić. Zazwyczaj szu-
kają tzw. jednorożców — czyli osób mających umiejętności w zakresie obróbki danych
przy użyciu R lub Pythona, a także osób z doświadczeniem w tworzeniu potoków ETL,
w inżynierii danych, projektowaniu eksperymentów, tworzeniu modeli i wdrażaniu ich
do środowiska produkcyjnego. Wywiera to dużą presję na kandydatów! Mimo że wszyst-
kich tych umiejętności można się przecież nauczyć i mogą być one przydatne w rozwią-
zywaniu wszelkich problemów, z jakimi się borykasz, to jednak nie sądzę, żeby były
one konieczne do rozpoczęcia przygody z danologią.

Jeśli znasz R lub Pythona i odrobinę SQL-a, jesteś już na całkiem niezłej pozycji
wyjściowej do tego, żeby dostać się do domeny badania danych. Jeśli możesz zapla-
nować swoją karierę, ucząc się więcej „na zapas”, to jest to zawsze pomocne, ale nie
sądzę, żeby stanowiło to wymóg. Ważniejsze jest zamiłowanie do uczenia się. Jeśli pró-
bujesz zatrudnić się w najlepszych firmach technologicznych, potrzebujesz trochę więk-
szych umiejętności, ale to raczej po to, żeby przebić się przez sito selekcji, a nie dla-
tego, że naprawdę przydadzą ci się one w pracy. Pomocne będzie rozróżnienie między
podstawowymi umiejętnościami, które są potrzebne do rozpoczęcia kariery w dziedzi-
nie danologii, a innymi, które są mile widziane, jeśli chcesz się dostać do konkurencyj-
nej znanej firmy.

Podsumowanie
 Zestaw umiejętności w zakresie danologii różni się w zależności od osoby i sta-

nowiska. Chociaż pewna wiedza jest fundamentalna, badacze danych nie muszą
być ekspertami w każdej istotnej dziedzinie.

 Praca związana z danologią ma różne obszary, na których należy się skupić: przed-
stawianie interesariuszom właściwych, uporządkowanych danych (analiza), wdra-
żanie modeli uczenia maszynowego do środowiska produkcyjnego (uczenie
maszynowe) oraz wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji (nauka
o podejmowaniu decyzji).
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