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wstęp
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Specjalista ds. danych gromadzi, przygotowuje, porównuje i organizuje zestawy
danych, które wspierają rozwój organizacyjny.

Potrafi identyfikować i analizować bazy danych istotne dla zaplanowanych działań.
Zarządza bazami danych organizacji i je utrzymuje oraz wybiera, streszcza,
interpretuje i przetwarza dane na przydatne informacje.

1. Specjalista ds. danych: wstęp
1.1 Opis roli
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1. Identyfikacja, wybór i organizowanie otwartych baz danych w celu
wykorzystania w procesie rozwoju marketingu i sprzedaży.

Specjaliści ds. danych zazwyczaj rozpoczynają proces konwersji danych od
przeprowadzenia starannej analizy danych dotyczących klientów. Badają źródła
danych i w razie potrzeby poprawiają dane zapisane w bazie, aby zapewnić ich
poprawność.

1. Specjalista ds. danych: wstęp
1.2 Główne zadania
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2. Tworzenie i wdrażanie procedur marketingowych, wykorzystanie dostępnych
danych.

Specjaliści ds. danych analizują istniejące systemy i wybierają program odpowiedni
dla ich organizacji. W niektórych przypadkach specjaliści ds. danych mogą
opracować specjalną bazę danych lub program do konwersji danych.

1.Specjalista ds. danych: wstęp
1.2 Główne zadania
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3. Określenie ROI działań marketingowych i sprzedaży.
4. Określenie analityk i zarządzanie nimi.
5. Dokumentacja i przygotowywanie raportów.

Zadaniem specjalistów ds. danych jest konsekwentne dostarczanie raportów
dotyczących postępu konwersji. Muszą oni przedstawiać raporty obejmujące
przepływ informacji i jego zakłócenia, wyjątki, koszty oraz wyniki analiz.

1.Specjalista ds. danych: wstęp
1.2 Główne zadania
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6. Udział w analizach strategicznych organizacji (strategia e-marketingu, strategia
zarządzania społecznością itd.).

7. Wsparcie techniczne

Specjaliści ds. danych prowadzą też bazy danych i odpowiadają na wszelkie pytania
użytkowników dotyczące systemu.

Słowa kluczowe dla specjalistów ds. danych: AARRR – Acquisition (pozyskanie),
Activation (aktywacja), Retention (powrót), Reference (polecenie), Revenues
(przychody).

1.Specjalista ds. danych: wstęp
1.2 Główne zadania
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Pozyskanie: ilu użytkowników odwiedza Waszą stronę? skąd przychodzą? kim są?
ile jest odsłon? ile jest kliknięć? jaki jest współczynnik odrzuceń?
Aktywacja: jakie jest pierwsze doświadczenie użytkownika? co przegląda? co robi?
Powrót: czy użytkownik powraca?
Polecenie: czy użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami?
Przychody: jaki przychód jest generowany?

1.Specjalista ds. danych: wstęp
1.3 AARRR
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Obecnie większość środowiska e-commerce monitoruje następujące wskaźniki:
• NC (nowi klienci);
• RC (utrzymani klienci);
• ROI (zwrot z inwestycji);
• CLV (życiowa wartość klienta);
• ROI CLV;
• RR (współczynnik powrotów);
• CR (współczynnik konwersji);
• CPO (koszt zamówienia);
• CPNC (koszt nowego klienta);
• CPRC (koszt utrzymanego klienta).

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: przydatne wskaźniki
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E-handel:
Zamówienia
Produkty
Koszyki
Odwiedziny
Użytkownicy
Kampanie marketingowe
Linki odsyłające
Słowa kluczowe
Przeglądanie katalogów

Dane z mediów społecznościowych:
Facebook
Twitter
Google

Dane o ruchu:
Ciasteczka
Google Analytics

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: źródła danych
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2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: źródła danych

14



e-COMMA | Specjalista ds. danych | TM 02: Podstawy 
techniczne

• co sprzedaje się najlepiej w danej kategorii?
• czy najczęściej oglądany produkt jest tym, który najlepiej się sprzedaje?
• które produkty sprzedają się najlepiej wśród użytkowników, którzy już wcześniej
kupili coś w tej kategorii produktów?
• jak często dana grupa użytkowników (np. nowi użytkownicy) wraca do Twojego
sklepu?
• …
Problem jednak w tym, że odpowiedzi na te pytania nie prowadzą bezpośrednio do
większego zysku. Firmy często się zniechęcają, ponieważ niełatwo jest uzyskane
odpowiedzi zastosować w rzeczywistym życiu.

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: pytania analityczne
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• zbiorowa filtracja;

• korzystanie z informacji na temat działań
użytkowników w celu automatycznego wykrycia
korelacji między następującymi elementami:
elementy na stronie, słowo kluczowe i wybrany
link;

• rekomendacje: produkty, oferty;

• klasyfikacja: użytkownicy, którzy kontynuują
zakupy.

• regresja: wskazanie trendów lub ich braku,
przewidywanie niezbędnych zapasów, przewidywanie
przyszłej popularności produktu, przewidywanie przyszłej
popularności promocji, ocena wpływu działań
marketingowych na sprzedaż lub liczbę użytkowników
• kategoryzacja i segmentacja: klienci, produkty

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: użyteczne dane
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Jeżeli dzięki Big Data możemy określić korelację między social media i danymi
naszego systemu, to biorąc pod uwagę, że:
l 40% użytkowników zakupiło produkt po tym, jak polubiło go w social media;
l 71% użytkowników social media kupuje głównie na podstawie rekomendacji;
l możemy przygotować rekomendacje zakupowe dla poszczególnych klientów na

podstawie ich zachowania w social media.

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: przykłady użytecznych danych
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Przykład: T-Mobile

• rachunki, dane z mediów społecznościowych;

• wybór klientów, których warto przenieść na modele
premium;

• identyfikacja klientów o wysokiej życiowej wartości klienta
(LCV).

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: przykłady użytecznych danych
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Przykład: STARBUCKS
• gromadzenie danych dotyczących zamówień;
• personalizacja reklam;
• personalizacja kuponów;
• wybór klientów, którzy stracili zainteresowanie ofertą;
• odzyskiwanie utraconych klientów.

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: Przykłady użytecznych danych
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Przykład: EasySize

Analiza zamówień i zwrotów
i wykorzystanie uzyskanych
danych do określenia, które
rozmiary różnych marek
pasowałyby na daną osobę.

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: Przykłady użytecznych danych
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Przykład: EasySize

Wynik: obniżenie liczby 
zwrotów o 35-40%.

2. Dane w e-handlu
2.1 Informacje ogólne: Przykłady użytecznych danych
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Big Data opisują, ile danych jest w
naszym życiu ze względu na
przyspieszony rozwój technologii.

Big data

2. Dane w e-handlu
2.2 Big Data w e-handlu
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Korzyści z Big Data w e-handlu

• portfolio produktów;

• ceny;

• doświadczenie online / w sklepie;

• reklama / marketing;
• obsługa klienta zgodna z budżetem;

• zapasy.

OPTYMALIZACJA

2. Dane w e-handlu
2.2 Big Data w e-handlu
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Dzięki analizie historii zakupów,
„podróży” klientów w Internecie,
polubień na portalach
społecznościowych i geolokalizacji,
sprzedawcy detaliczni mogą teraz
przygotowywać dopasowane,
bieżące promocje, o których klienci
informowani są bezpośrednio na
telefon podczas robienia zakupów.

Mając wsparcie w postaci danych ze
źródeł online, sprzedawcy detaliczni
mogą teraz określić, które towary
powinny znajdować się w konkretnych
miejscach a które powinny być dostępne
w całym sklepie (np. biorąc pod uwagę
ciężarne kobiety, które mogą zobaczyć
produkty dla dzieci przy wejściu do
sklepu).

Dostosowując ofertę do każdego klienta indywidualnie, sprzedawcy detaliczni odnotowują wzrost liczny
powracających klientów. Obecnie klienci szukają najłatwiejszych i najwygodniejszych sposobów robienia zakupów, a
dzięki Big Data sprzedawcy mogą poznać potrzeby klientów zanim jeszcze wejdą oni do sklepu.

Korzyści z Big Data w e-handlu
2. Dane w e-handlu

2.2 Big Data w e-handlu
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Ilość danych rośnie
w tempie 40 procent
rocznie, co w roku
2020 da prawie
45ZB.

ILOŚĆ BIG DATA ROŚNIE O 40% ROCZNIE

2. Dane w e-handlu
2.2 Big Data w e-handlu
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KIEDYŚ...

Sprzedaż

TERAZ...

Ceny i rekomendacje oparte na danych 

2. Dane w e-handlu
2.2 Big Data w e-handlu
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KIEDYŚ…                                                              TERAZ…
Niezadowoleni klienci Wiedza o klientach

ZMIANY W OBSŁUDZE KLIENTA
2. Dane w e-handlu

2.2 Big Data w e-handlu
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3 Bazy danych
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Bazy danych to narzędzia, dzięki którym możliwe jest zarządzanie wszystkimi
rodzajami danych generowanych przez firmę. W obszarze e-handlu i marketingu
online najważniejsze są dane dotyczące użytkowników i klientów online.
Zbiory danych są gromadzone i przechowywane. Dane mogą obejmować
pochodzenie użytkowników, dane osobowe, informacje o tym, co użytkownicy
przeglądają i klikają, czas spędzony na stronie itd.
Wyzwanie polega na zarządzaniu ogromną ilością danych. Pomocnymi narzędziami
są systemy zarządzania bazą danych (DBMS) , które stanowią interfejsy dla
specjalistów ds. danych. Pomagają w generowaniu użytecznych informacji na
podstawie całości danych.

3. Bazy danych
3.1 Informacje ogólne
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Systemy zarządzania bazą danych (DBMS) pomagają w zarządzaniu wszystkimi
rodzajami danych. Zapewniają możliwość wyświetlenia konkretnych danych i
odniesienia ich do różnych grup danych.
DBMS wykorzystują różne standardy programowania, np. SQL lub ODBC.

Więcej informacji na temat tych języków programowania można znaleźć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=7Vtl2WggqOg
https://www.youtube.com/watch?v=nWeW3sCmD2k
https://www.youtube.com/watch?v=VkMXJvaWeTE

3. Bazy danych
3.1 Informacje ogólne: DBMS
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3. Bazy danych
3.2 Narzędzia

Hadoop

Program do przetwarzania danych od Apache jest tak popularny, że czasami
określenia „Hadoop” i „Big Data” używane są zamiennie.
Hadoop znany jest ze swojej zdolności do przetwarzania niezwykle dużych ilości
danych zarówno w uporządkowanych jak i nieuporządkowanych formatach,
wiarygodnie replikując porcje danych do węzłów w klastrze i udostępniając je
lokalnie w maszynie przetwarzającej.
Fundacja Apache sponsoruje też wiele powiązanych projektów, które poszerzają
możliwości Hadoop.

e-COMMA | Specjalista ds. danych | TM 02: Podstawy 
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MapReduce

Jeżeli Hadoop można porównać do osoby 'ujeżdżającej' bestię Big Data, to
MapReduce jest jej linią życia.
MapReduce to model programistyczny i ramy oprogramowania do pisania aplikacji,
pozwalające na jednoczesne błyskawiczne przetwarzanie ogromnych ilości danych
w dużych klastrach węzłów komputerowych.
Platforma jest szeroko wykorzystywana zarówno przez Hadoop, jak i wiele innych
aplikacji przetwarzających dane.

e-COMMA | Specjalista ds. danych | TM 02: Podstawy 
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3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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Grid Gain

GridGain to oprogramowanie pośredniczące oparte na technologii Java,
zapewniające szybsze przetwarzanie Big Data w pamięci w czasie rzeczywistym.
GridGain jest kompatybilny z Hadoop Distributed File System.
Wymaga systemu operacyjnego Windows, Linux lub Mac OS X.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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HPCC Systems

Narzędzie opracowane przez LexisNexis Risk Solutions oznacza „użycie

superkomputerów lub klastrów”.

HPCC Systems korzysta przy przetwarzaniu danych z jednej platformy, jednej

architektury i jednego języka programowania.

Dostępne są zarówno wersje darmowe (dla osób prywatnych) jak i płatne (dla

przedsiębiorstw).

3. Bazy danych

3.2 Narzędzia
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Storm

Storm różni się od innych narzędzi (takich jak Hadoop) swoim rozproszonym,

tolerującym awarie systemem przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Ma możliwości obliczeniowe w czasie rzeczywistym, jest szybki i wysoce skalowalny,

w związku z czym często określa się go jako „Hadoop czasu rzeczywistego”.

Jest odporny na awarie i działa z prawie wszystkimi językami programowania,

chociaż zazwyczaj stosowania jest Java.

3. Bazy danych

3.2 Narzędzia
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Cassandra

Cassandra to wysoce skalowalna baza danych NoSQL do dużej ilości danych w
różnych ośrodkach danych i w chmurze.
Jest używana przez wiele organizacji z dużymi, aktywnymi zestawami danych, np.
Netflix, Twitter, Urban Airship, Constant Contact, Reddit, Cisco i Digg.
Jej wsparcie komercyjne i usługi są dostępne za pośrednictwem sprzedawców
zewnętrznych.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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HBase

HBase to nierelacyjny magazyn danych dla Hadoop.
Ponieważ system HBase jest oparty na technologii Java i ma orientację kolumnową,
dobrze pasuje do rozproszonych zestawów danych.
Wspiera aplikacje takie jak Avro, REST and Thrift.
Cechy:
• skalowalność liniowa i modułowa;
• wysoce konsekwentne odczyty i zapisy;
• automatyczne wspieranie poprawnej pracy mimo usterek;
• i o wiele więcej.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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MongoDB

System MongoDB został opracowany przez 10gen aby wspierać ogromne bazy
danych.
Jest to baza danych NoSQL napisana w języku C++, charakteryzująca się orientacją
na dokumenty, pełnym wsparciem indeksów, replikacją i wysoką dostępnością,
która może być skalowana horyzontalnie bez obniżenia funkcjonalności.
Wsparcie handlowe dostępne jest za pośrednictwem 10gen.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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Neo4j

Neo4j może się pochwalić poprawą wydajności aż do 1000x lub więcej w
porównaniu z relacyjnymi bazami danych.
Przechowuje dane uporządkowane w grafach zamiast tabel i jest dyskowym, w
pełni transakcyjnym silnikiem Java.
Organizacje mogą kupić zaawansowaną wersję dla firm od Neo Technology.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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CouchDB

CouchDB przechowuje dane w dokumentach JSON, do których dostęp jest możliwy
poprzez zapytanie w sieci z wykorzystaniem JavaScript.
Oferuje rozproszone skalowanie i przechowywanie w pełni tolerujące błędy.

Główne cechy:
• przekształcanie dokumentów na bieżąco;
• powiadomienia o zmianie w czasie rzeczywistym;
• łatwa w obsłudze konsola administracji.

3. Bazy danych
3.2 Narzędzia
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