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1. DEFINICJA 

Eksploracja danych ma zastosowanie w 

różnych sektorach przemysłu. 

Gdziekolwiek masz procesy i dane, 

możesz zastosować techniki 

matematyczne, aby wyodrębnić trendy i 

wzorce. 

Niektóre przykłady to skuteczność reklamy i marketingu, inicjatywy 

e-handlu, procesów opieki zdrowotnej, procesów łańcucha dostaw 

itp. 

Dla ciebie są to losowe codzienne czynności. Jednak w „języku 

technologii” tymi czynnościami są „dane”. 

Możemy gromadzić, przetwarzać i analizować dane przy użyciu 

różnych narzędzi i równań matematycznych. Działania te 

nazywane są Data Mining, czyli przetwarzanie danych. 

W obecnej gospodarce informacyjnej eksploracja danych staje się 

coraz bardziej popularna. Osoby fizyczne, organizacje, firmy i kraje 

mogą wykorzystywać dane w celu uzyskania określonej wiedzy.  

Czy wiesz, jak bardzo „Data Mining” wpływa na Twoje życie? 

Otwierasz smartfona i lajkujesz zdjęcia przyjaciela na Facebooku. 

Kupujesz coś w sklepie spożywczym, odwiedzasz lekarza, oglądasz filmy itp. 

Wszystkie są przykładami eksploracji danych. 
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2. GŁÓWNE POJĘCIA 

Pojęcie Data Mining staje się 

bardzo popularne. W gospodarce 

informacyjnej ludzie generują 

coraz więcej danych w każdym 

aspekcie swojego życia. 

Kiedy płacimy kartą kredytową lub otrzymujemy zniżkę na zakup 

czegoś, informacje te trafiają do bazy danych. Prawie wszystkie 

transakcje wymagają zapisania niektórych danych. Różne 

organizacje przechowują, przetwarzają i analizują dane. Trend ten 

wciąż rośnie. 

Potrzebujemy Data Mining, aby znaleźć ważne informacje, wzorce 

i trendy w ogromnych ilościach danych. Przetwarzanie danych 

wykorzystuje metody matematyczne. Metody te mogą obejmować 

algorytmy równań matematycznych. Niektóre przykłady metod to 

tradycyjna logistyka, regresja, sieci neuronowe, segmentacja, 

klasyfikacja, klastrowanie. 

Koncepcja Data Mining sugeruje przechowywanie i analizowanie 

dużej ilości danych. Wykorzystuje algorytmy obliczeniowe, aby 

uzyskać dokładne wyniki lub znaleźć rozwiązanie problemu. 
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3. CO ROBID A CZEGO UNIKAD 

 
 

o  Nie korzystaj z eksploracji danych, jeśli możliwe jest 

dokładne rozwiązanie konkretnego problemu. 

o  Nie polegaj na niewielkiej ilości danych do tworzenia wyników 

i prognoz. 

 

 

o Zbierz jak najwięcej danych dla określonego tematu lub 

problemu. 

o Wyczyść i przekonwertuj zebrane dane do prawidłowej 

postaci. 

o Określ charakter danych. 

o Wybierz właściwy algorytm zgodnie z danymi wejściowymi, 

aby uzyskać dokładne wyniki. 

o Zadawaj pytania. Zrozumienie problemu i zadawanie pyta  

ma kluczowe znaczenie. 

o Bądź na bieżąco. Eksploracja danych szybko ewoluuje, 

konieczne jest posiadanie informacji 
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4. DOBRE PRAKTYKI 

Każda organizacja, która ma dane i 

potrafi je przetwarzać, może korzystać z 

data mining w celu wydobywania 

informacji. Korzystając z tych informacji, 

organizacja może usprawnić swoje 

procesy oraz zwiększyć wydajność i 

wydajność. Koncepcja Data Mining stanie się jeszcze bardziej 

popularna, ponieważ ilość danych nadal rośnie. 

DATA MINING W SEKTORZE FINANSOWYM 

Jednym z sektorów korzystających z Data Mining jest branża 

finansowa. Można łatwo śledzić 

dane bankowe i finansowe. 

Tak się dzieje, kiedy ubiegasz się o 

pożyczkę bankową. 

Kiedy ubiegasz się o pożyczkę, 

bank podejmuje decyzję o jej 

przyznaniu na podstawie 

przetworzenia danych i dokonania analizy twojego indywidualnego 

profilu. Bank użyje algorytmów do zebrania określonych informacji 

o tobie:  

 twojego wynagrodzenia 

 twojego doświadczenia z innymi pożyczkami 

 własności, którą posiadasz 

 płynności finansowej firmy, w której pracujesz itp. 
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Informacje te są informacjami możliwymi do wykorzystania: ich 

celem jest analiza twojego profilu i podjęcie decyzji w sprawie 

twojego wniosku o pożyczkę. 

Ogólnie rzecz biorąc, w sektorze finansowym Data Mining może 

pomóc w śledzeniu prania pieniędzy, przewidywać spłatę kredytu, 

grupować klientów w celu marketingu docelowego. Może 

gromadzić i filtrować różne dane zgodnie z celem. 

Posiadając profile klientów, banki mogą tworzyć nową wiedzę na 

temat klientów. Data Mining pozwala więc na tworzenie nowej 

wiedzy na podstawie zebranych i analizowanych informacji. 

Data Mining a tworzenie nowej wiedzy 

Dane gromadzone podczas procesu są przechowywane w 

„hurtowni danych”. Ale nie potrzebujemy wszystkich danych do 

konkretnego celu. W takim przypadku usuwamy dane, które nie są 

przydatne do naszych celów. To działanie jest przetwarzaniem 

wstępnym. 

Następnym krokiem jest wzór wydobycia. Reprezentuje techniki 

opracowywania zasad rekomendacji lub algorytmów eksploracji 

danych. W handlu elektronicznym najczęstsze wzorce to: 

przewidywanie, reguły asocjacji i grupowanie (Mustapha, 2015). 

Social Media 

Facebook generuje zyski z kampanii 

reklamowych. Każdy, kto ma stronę na 

Facebooku, może reklamować stronę lub 

produkt. Aby to zrobić, należy kierować 
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reklamy do potencjalnych klientów. 

Wyobraź sobie, że pracujesz dla firmy, która produkuje i sprzedaje 

instrumenty muzyczne. Chcesz sprzedać nową gitarę 

wyprodukowaną przez Twoją firmę. To gitara elektryczna 

przeznaczona dla miłośników muzyki jazzowej. Twoja firma 

rozpowszechnia ją tylko w Unii Europejskiej. 

Musisz opracować kampanię reklamową, aby dotrzeć do osób 

grających na gitarze, lubiących muzykę jazzową i mieszkających w 

Unii Europejskiej. 

Facebook daje Ci możliwość reklamowania swojego produktu w 

tych grupach docelowych. Dzięki przetwarzaniu danych, Facebook 

sprawdza bazę danych użytkowników i generuje potrzebne 

informacje. W ten sposób wypromujesz swoją reklamę w grupie 

docelowej. 

Kiedy tworzysz konto na Facebooku, twój adres IP pokazuje twoją 

lokalizację, a następnie dodajesz do swojego profilu na Facebooku 

miejsce, w którym się urodziłeś i miejsce, w którym mieszkasz. 

Dane te są przechowywane wraz z informacjami o filmach lub 

zdjęciach, które oglądasz lub lubisz w Facebook. Jeśli lubisz 

gitarowe lub jazzowe strony na Facebooku, możesz być jedną z 

grup docelowych, które zobaczą reklamę. 
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5. AKTYWNOŚĆ ONLINE 

“DATA MINING QUIZ” 

 

Idź do: www.classtools.net 

 

Uwaga dla ucznia: 

 

Jak grać samemu: 

Otwórz link. Powstanie seria pytań. Spróbuj 

znaleźć poprawne odpowiedzi na jak 

najwięcej pytań. 

 

Uwaga dla nauczyciela: 

Jak zagrać jako grupa:  

 Klasa musi być zorganizowana w zespoły. 

 Każdy zespół ma prawo wybrać jedną 

osobę, która odpowie na pytanie. 

 Na każde pytanie każdy zespół ma możliwość udzielenia 

odpowiedzi 

 Kiedy ręka jest podniesiona, nauczyciel zatrzymuje obie 

drużyny i odpowiedź musi zostać wypowiedziana na głos. 
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6. AKTYWNOŚĆ 

AUTOREFLEKSYJNA 

 

Zrób grupę 3-5 osób. Usiądź w zatłoczonym miejscu lub użyj 

obrazów Google. Jako grupa wybierz osobę, którą znasz (może to 

być przyjaciel lub osoba publiczna). 

Na kartce papieru narysuj w grupie portret tej osoby. 

Po wykonaniu tego kroku narysuj na innej kartce tę samą osobę, 

ale o 20-30 lat starszą. Przed narysowaniem drugiego portretu 

zbierz informacje o osobach starszych, w tym ich wyglądzie. 

Możesz zbierać takie informacje, patrząc na starszych ludzi lub 

wyszukując obrazy w Google. Celem jest przewidzenie, jak ta 

sama osoba będzie wyglądać za 20-30 lat. 

Po zakończeniu tego ćwiczenia lepiej zrozumiesz, jak działa 

eksploracja danych. 
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7. WNIOSKI 

Data Mining jest bardzo popularnym tematem. Każde działanie 

zawiera dane, stąd musimy przetwarzać dużą ilość danych 

każdego dnia. Zbierając i analizując informacje, ludzie mogą odkryć 

pewne wzorce. Łącząc wiele źródeł danych - Data Mining - 

możemy również wyodrębnić ukryte wzorce. 

Przetwarzanie danych jest przydatne na wiele sposobów. Na 

przykład pomaga ekspertom od marketingu w analizie zachowań 

klientów i przygotowaniu reklamy docelowej. 

W sektorze edukacji Data Mining pozwala zidentyfikować 

zachowania edukacyjne uczniów w celu uaktualnienia programów 

nauczania w centrach edukacyjnych. 

Możemy również korzystać z eksploracji danych, aby stawić czoła 

katastrofom naturalnym. Jeśli zgromadzimy niezbędne informacje, 

możemy je wykorzystać do przewidywania zsuwania się ziemi, 

opadów deszczu, tsunami itp. 

Aplikacje Data Mining mogą być różne, od marketingu po bardziej 

złożone domeny, na przykład prognozy katastrof ekologicznych itp. 
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8. ODNOŚNIKI 

 

o https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-

practices/data-mining-predictive-analytics/# 

 

o https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/ever

ything-you-wanted-to-know-about-data-mining-but-were-

afraid-to-ask/255388/ 

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-practices/data-mining-predictive-analytics/
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-practices/data-mining-predictive-analytics/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/everything-you-wanted-to-know-about-data-mining-but-were-afraid-to-ask/255388/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/everything-you-wanted-to-know-about-data-mining-but-were-afraid-to-ask/255388/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/everything-you-wanted-to-know-about-data-mining-but-were-afraid-to-ask/255388/

