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ROZDZIAĤ 10.

Sieci spoĥeczne1
i dziennikarstwo danych

W tym rozdziale zajmiemy siö dwoma tematami, które nabraäy szczególnej aktualnoĈci na
przestrzeni 5 – 10 ostatnich lat: sieciami spoäecznoĈciowymi i dziennikarstwem danych. Sieci
spoäeczne (niekoniecznie tylko te online) sñ przedmiotem studiów w instytutach socjologii od
dziesiöcioleci, podobnie jak ich odpowiednik w instytutach informatyki, matematyki i statystyki — teoria grafów. JednakĔe przez pojawienie siö sieci spoäecznych online (sieci spoäecznoĈciowych), takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+, dysponujemy obecnie nowym,
bogatym Ēródäem danych, które otwiera wiele problemów badawczych, zarówno z socjologicznego, jak i iloĈciowego lub technicznego punktu widzenia.
Najpierw usäyszymy o tym, jak pewna firma, Morningside Analytics, wizualizuje dane w sieciach spoäecznoĈciowych i odnajduje w nich znaczenia, oraz poznamy pewne aspekty teorii
sieci spoäecznoĈciowych. Potem przyjrzymy siö konstruowaniu opowieĈci, które da siö wywieĈè z danych powstajñcych w sieciach spoäecznoĈciowych, co stanowi odmianö dziennikarstwa
danych. RozwaĔanie profilów badaczy danych, mieszanki matematyki, statystyki, komunikacji, wizualizacji i programowania wymaganej do uprawiania nauki o danych lub dziennikarstwa
danych — i w tym wypadku formuäa genów jest odpowiedniñ analogiñ — jest nieco odmienne, lecz zasadnicze umiejötnoĈci sñ takie same. W centrum obu znajduje siö zdolnoĈè do
stawiania dobrych pytaþ, odpowiadania na nie za pomocñ danych i komunikowania swoich
odkryè. Majñc to na uwadze, zapoznamy siö pokrótce z dziennikarstwem danych z perspektywy
Jona Brunera, redaktora wydawnictwa O’Reilly.

Analiza sieci spoĥecznych w Morningside Analytics
Pierwszym wspóäautorem tego rozdziaäu jest John Kelly z Morningside Analytics, który przybyä,
aby opowiedzieè nam o analizie sieci.

1

Angielski termin social networks ma dwie interpretacje w jözyku polskim: sieci spoäeczne (szersza) i sieci
spoäecznoĈciowe (wöĔsza, uĔywana na okreĈlenie sieci spoäecznych zawiñzujñcych siö i istniejñcych w Internecie,
w oryginale nazywane online social networks); dalej stosujemy oba terminy, zaleĔnie od kontekstu — przyp. täum.
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Kelly ma cztery dyplomy z Columbia University: rozpoczñä od stopnia BA uzyskanego
w 1990 roku w Columbia College, nastöpnie uzyskaä tytuäy magistra i MPhila2 oraz obroniä
doktorat w School of Journalism, gdzie skoncentrowaä siö na socjologii sieci i statystyce w naukach politycznych. Spödziä równieĔ kilka semestrów w Uniwersytecie Stanforda, uczñc siö
projektowania przeglñdów, teorii gier i innych przedmiotów zwiñzanych z analizñ iloĈciowñ
(ang. quanty stuff). Pracö magisterskñ napisaä wraz z Markiem Smithem3 z Microsoftu; jej temat
dotyczyä ewolucji debat politycznych jako sieci. Po ukoþczeniu college’u i przed studiami
podyplomowymi Kelly zajmowaä siö sztukñ, wykorzystujñc komputery do projektowania
dĒwiöków. Spödziä trzy lata jako kierownik mediów cyfrowych w Columbia School of the
Arts. Jest równieĔ programistñ: nauczyä siö Perla i Pythona, bödñc przez rok w Wietnamie ze
swojñ Ĕonñ.
Kelly uwaĔa matematykö, statystykö i informatykö (äñcznie z uczeniem maszyn) za narzödzia,
którymi musi siö posäugiwaè i które musi dobrze znaè, aby robiè to, czym naprawdö chce siö
zajmowaè. Niczym szef kuchni, potrzebuje dobrych garnków i patelni oraz ostrych noĔy, rzeczywistym produktem sñ natomiast potrawy.
Co zatem serwuje w swojej kuchni? Kelly chce zrozumieè, jak ludzie siö zwoäujñ, i kiedy to
siö stanie, jaki jest ich wpäyw na politykö i zasady wspóäĔycia spoäecznego. Klientami jego
firmy, Morningside Analytics, sñ think tanki4 i organizacje polityczne. Chcñ one zazwyczaj
wiedzieè, w jaki sposób media spoäecznoĈciowe oddziaäujñ na politykö i jñ kreujñ.
Keely zarabia pieniñdze na komunikacji i prezentacjach — wizualizacje sñ nieodäñcznñ czöĈciñ zarówno specjalistycznych ekspertyz, jak i komunikacji — toteĔ jego kwalifikacje sñ poäñczeniem tworzenia wizualizacji i wyciñgania z nich wniosków. Morningside Analytics nie
opäaca siö przecieĔ jedynie odkrywaè ciekawych materiaäów, firmie zaleĔy na pomaganiu
ludziom w ich spoĔytkowaniu.

Dane przypadek-atrybut a dane sieci spoĥecznoļciowej
Kelly nie modeluje danych w standardowy sposób, za pomocñ danych postaci przypadekatrybut. Przypadek-atrybut odnosi siö do sytuacji, kiedy masz do czynienia z ludĒmi, którzy
zasilajñ modele róĔnymi „przypadkami”, dajñcymi siö odnieĈè do ludzi lub zdarzeþ, przy
czym i ludzie, i zdarzenia majñ róĔne „atrybuty” dotyczñce na przykäad wieku lub systemu
operacyjnego, lub historii wyszukiwania.
Modelowanie w ukäadzie przypadek-atrybut siöga lat 30. ubiegäego wieku i wczesnych badaþ
rynku, wkrótce zastosowano je równieĔ w marketingu, a takĔe w polityce.
Kelly podkreĈla istnienie przemoĔnej skäonnoĈci do modelowania z danymi przypadek-atrybut.
MoĔliwym jej wyjaĈnieniem jest äatwoĈè przechowywania danych przypadek-atrybut w bazach
danych lub äatwoĈè gromadzenia takich danych. Tak czy owak, Kelly uwaĔa, Ĕe wskutek tego
gubi siö wiele zagadnieþ, na które poszukujemy odpowiedzi.

2

Ang. Master of Philosophy; amerykaþski tytuä uniwersytecki — przyp. täum.

3

Zob. http://videolectures.net/marc_smith.

4

Z zaäoĔenia niezaleĔne grupy (komitety) doradcze — przyp. täum.
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Wspomniaä Paula Lazarsfelda i Elihu Katza, dwóch pionierskich socjologów, którzy przybyli
z Europy i rozwinöli dziedzinö analizy sieci spoäecznych (ang. social network analysis), podejĈcie
oparte nie tylko na indywiduach, lecz takĔe na relacjach miödzy nimi.
Aby nabraè wyobraĔenia, dlaczego analiza sieci czasami jest waĔniejsza od analizy wedäug
schematu przypadek-atrybut, zastanówmy siö nad nastöpujñcym przykäadem. Rzñd federalny sfinansowaä ankietowanie ludzi w Afganistanie. Chodziäo o to, Ĕeby siö dowiedzieè, czego
chcñ mieszkaþcy, aby przewidzieè, co stanie siö w przyszäoĈci. Jednak, jak wykazuje Kelly, to,
co siö wydarzy, nie jest prostñ funkcjñ indywidualnych postaw; jest to natomiast pytanie o tych,
którzy majñ wäadzö, i to ich myĈlenie trzeba braè pod uwagö.
WyobraĒmy sobie równieĔ, Ĕe cofamy siö w czasie i wykonujemy naukowy sondaĔ obywateli
Europy w 1750 roku, aby okreĈliè przyszäñ politykö. GdybyĈmy siö znali na rzeczy, interesowaäoby nas, kto kogo poĈlubiä w rodzinach królewskich.
W pewnym sensie obecne skoncentrowanie na danych przypadek-atrybut jest problemem
poszukiwania czegoĈ „pod latarniñ” — rodzajem odchylenia obserwacyjnego sprowadzonego
do sytuacji, w której ludzie zwykli postöpowaè w pewien (zazwyczaj äatwiejszy) sposób i trzymajñ siö go nawet wówczas, gdy nie dostajñ odpowiedzi na nurtujñce ich pytanie.
Kelly dowodzi, Ĕe Ĉwiat jest sieciñ znacznie, ale to znacznie bardziej skomplikowanñ niĔ porcja
przypadków z atrybutami. JeĔeli rozumiesz tylko zachowanie jednostek, jak masz powiñzaè
sprawy w caäoĈè?

Analiza sieci spoĥecznych
Analiza sieci spoäecznych wywodzi siö z dwóch Ēródeä: teorii grafów, w której Euler rozwiñzaä
problem siedmiu mostów w Królewcu, i socjometrii, zapoczñtkowanej przez Jacoba Moreno
w latach 70. XX wieku, w czasie kiedy wczesne komputery sprostaäy wykonywaniu wielkoskalowych obliczeþ na duĔych zbiorach danych.
Analiza sieci spoäecznych zostaäa zainicjowana przez Harrisona White’a, emerytowanego
profesora Columbia University, w tym samym czasie co prace innego socjologa z tej uczelni,
Roberta Mertona. Ich pomysä zasadzaä siö na zaäoĔeniu, Ĕe dziaäania ludzi muszñ pozostawaè
w zwiñzku z ich cechami, lecz aby naprawdö je zrozumieè, trzeba równieĔ przyjrzeè siö sieciom
(tzn. systemom), które umoĔliwiajñ im dane dziaäania.
Jak przenosimy ten pomysä do naszych modeli? Kelly chce, abyĈmy rozwaĔyli to, co on nazywa mikro kontra makro, czyli podziaä na to, co indywidualne, i to, co ogólnoustrojowe: w jaki
sposób przerzuciè most nad tymi podziaäami? Czy raczej: jak äñczyè te podziaäy w róĔnych
kontekstach?
Na przykäad w USA mamy formalne mechanizmy budowania pomostów miödzy podziaäem
na mikro i makro, mianowicie rynki w przypadku podziaäu „kupowanie rzeczy” i wybory
w przypadku podziaäów politycznych. Jednak wiökszoĈè Ĉwiata nie rozporzñdza tymi formalnymi mechanizmami, choè czösto majñ tam fikcyjne cienie tych rozwiñzaþ. W wiökszoĈci wypadków musimy dowiedzieè siö dostatecznie duĔo o faktycznej sieci spoäecznej, aby wiedzieè,
kto sprawuje [w niej] wäadzö i ma wpäyw na zmiany.

Analiza sieci spoĥecznych
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Terminologia z obszaru sieci spoĥecznych
Podstawowe jednostki sieci sñ nazywane aktorami lub wözäami (ang. actors, nodes). Mogñ to byè
ludzie lub witryny internetowe, lub nawet dowolne „rzeczy”, które bierzesz pod uwagö; obiekty
te sñ czösto reprezentowane przez jednñ kropkö w wizualizacji. ZaleĔnoĈci miödzy aktorami
sñ okreĈlane jako powiñzania (ang. relational ties) lub krawödzie (ang. edges). Na przykäad to, Ĕe
siö kogoĈ lubi lub jest znajomym, moĔe byè uwidocznione za pomocñ krawödzi. Pary aktorów
okreĈlamy jako diady (ang. dyads), a trójki — jako triady (ang. triads). Na przykäad, jeĈli mamy
krawödĒ miödzy wözäem A i wözäem B oraz krawödĒ miödzy wözäami B i C, to domkniöcie
triadyczne (ang. triadic closure) oznaczaäoby istnienie krawödzi miödzy wözäem A i wözäem C.
Czasami rozwaĔamy podgrupy (ang. subgroups), nazywane równieĔ podsieciami (ang. subnetworks), skäadajñce siö z podzbioru caäego zbioru aktorów wraz z ich powiñzaniami. OczywiĈcie oznacza to, Ĕe rozwaĔamy takĔe samñ grupö, przez co rozumie siö caäñ „sieè”. ZauwaĔmy,
Ĕe jest to koncepcja stosunkowo prosta w przypadku — powiedzmy — sieci Twittera, lecz
staje siö bardzo trudna w przypadku „liberaäów”.
Przez pojöcie relacji (ang. relation) rozumiemy na ogóä sposób utrzymywania powiñzaþ miödzy aktorami. Na przykäad lubienie innej osoby jest relacjñ, lecz jest niñ równieĔ zamieszkiwanie z kimĈ. Sieè spoäeczna (ang. social network) jest kolekcjñ zäoĔonñ z pewnego zbioru aktorów
i relacji.
W rzeczywistoĈci istnieje kilka róĔnych typów sieci spoäecznych. W najprostszym przypadku
masz porcjö aktorów poäñczonych wiözami. Tñ konstrukcjñ moĔesz siö posäugiwaè do uwidaczniania grafu Facebooka — dowolne dwie osoby sñ ze sobñ zaznajomione albo nie i kaĔde
dwie mogñ byè teoretycznie znajomymi (przyjacióämi).
W grafach dwudzielnych poäñczenia istniejñ tylko miödzy dwiema formalnie oddzielnymi klasami
obiektów. MoĔesz wiöc mieè ludzi z jednej strony i firmy z drugiej i moĔesz poäñczyè osobö
z firmñ, jeĈli naleĔy ona do zarzñdu danej firmy. Albo moĔesz mieè ludzi i rzeczy, które ich
potencjalnie interesujñ, i äñczyè ich z nimi, jeĈli naprawdö tak jest.
Na koniec sñ równieĔ sieci ego (ang. ego networks), zazwyczaj formowane jako „czöĈè sieci
w otoczeniu jednej osoby”. Mogäaby to byè na przykäad „podsieè moich znajomych na Facebooku”,
którzy w pewnych wypadkach mogñ znaè siö takĔe miödzy sobñ. Jak wykazujñ badania, ludzie o wyĔszym statusie socjoekonomicznym majñ bardziej skomplikowane sieci ego, moĔesz
wiöc wnioskowaè o poziomie czyjegoĈ statusu spoäecznego, przyglñdajñc siö jego sieci ego.

Miary centralnoļci
Pierwsze pytanie, czösto zadawane przez ludzi w odniesieniu do sieci spoäecznej, brzmi: kto
tutaj jest waĔny?
OczywiĈcie znaczenia moĔna nabraè róĔnymi sposobami i róĔne definicje, za pomocñ których
próbuje siö uchwyciè coĈ takiego jak waĔnoĈè, prowadzñ do róĔnych miar centralnoĈci (ang.
centrality measures). Podamy tu kilka typowych przykäadów.
Po pierwsze, istnieje pojöcie stopnia (ang. degree). Bierze siö tu w rachubö liczbö osób majñcych z Tobñ poäñczenie. Tak wiöc w mowie Facebooka jest to liczba posiadanych przez Ciebie
znajomych.
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Dalej mamy pojöcie bliskoĈci (ang. closeness). Mówiñc inaczej, jeĈli jesteĈcie „bliscy” wszystkim,
to powinniĈcie mieè najwyĔszy wynik bliskoĈci.
Aby wyraziè to ĈciĈlej, potrzebujemy pojöcia odlegäoĈci miödzy wözäami w grafie spójnym
(ang. connected graph), co w przypadku sieci znajomych oznacza, Ĕe kaĔda osoba jest poäñczona z kaĔdñ innñ za poĈrednictwem äaþcucha wspólnych znajomych. OdlegäoĈè miödzy
wözäami x i y, zapisywana jako d(x, y), jest definiowana po prostu jako däugoĈè najkrótszej
ĈcieĔki miödzy dwoma wözäami. Posäugujñc siö tñ notacjñ, moĔesz zdefiniowaè bliskoĈè wözäa x jako sumö:
Cx

¦2

d x , y

wziötñ po wszystkich wözäach y róĔnych od x.
Istnieje teĔ miara centralnoĈci zwana wewnötrznoĈciñ (umiejscowieniem pomiödzy, ang. betweenness), okreĈlajñca stopieþ, w którym ludzie w Twojej sieci znajñ siö za poĈrednictwem Ciebie lub — nieco precyzyjniej — czy najkrótsze ĈcieĔki miödzy nimi przechodzñ przez [wözeä
reprezentujñcy] Ciebie. Pomysä jest tutaj taki, Ĕe jeĈli masz duĔñ miarö wewnötrznoĈci, to informacje prawdopodobnie przechodzñ przez Ciebie.
Aby to uĈciĈliè, dla kaĔdych dwóch wözäów x i y w tej samej, spójnej czöĈci sieci definiujemy
Vx,y jako liczbö najkrótszych ĈcieĔek miödzy wözäem x i wözäem y i Vx,y(v) jako liczbö najkrótszych ĈcieĔek
miödzy wözäem x i wözäem y, które przechodzñ przez trzeci wözeä v. Wówczas miara wewnötrznoĈci
jest zdefiniowana jako suma:
Bv

¦

V x , y ( v)
V x,y

wziöta po wszystkich osobnych parach wözäów x i y róĔnych od v.
Ostatnia miara centralnoĈci, którñ zajmiemy siö szczegóäowo w podrozdziale „Reprezentacje sieci
i centralnoĈè wartoĈci wäasnej”, po wprowadzeniu pojöcia macierzy incydencji, nosi nazwö centralnoĈci wektora wäasnego. Innymi säowy, osoba, która jest popularna wraz z popularnymi dzieèmi5, ma
duĔñ centralnoĈè wektora wäasnego. Przykäadem takiej miary centralnoĈci jest PageRank w Google.

BranŜa miar centralnoļci
Jest waĔne, aby nie przyjmowaè bez zastrzeĔeþ stosowania poprzednich miar centralnoĈci.
OtóĔ „ludzie od pomiarów” tworzñ branĔö, w której kaĔdy próbuje sprzedawaè siö jako autorytet. DoĈwiadczenie mówi nam jednak, Ĕe kaĔda [miara] ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim
naleĔy wiedzieè, Ĕe przyglñdamy siö wäaĈciwej sieci lub podsieci.
Na przykäad, jeĈli poszukujesz bardzo wpäywowego blogera wĈród Bractwa Muzuämaþskiego,
i sporzñdzisz listö 100 najwiökszych blogerów w pewnym duĔym grafie blogerów, po czym,
idñc od jej szczytu w dóä, zaczniesz poszukiwaè blogera z Bractwa Muzuämaþskiego, to nie
osiñgniesz zamierzonego celu. Znajdziesz kogoĈ, kto jest wpäywowy zarówno w duĔej sieci,
jak i bloguje dla Bractwa Muzuämaþskiego, lecz nie bödzie to osoba wpäywowa wĈród Braci
Muzuämaþskich, raczej wĈród ponadnarodowych elit w wiökszej sieci. Innymi säowy, musisz
mieè na uwadze lokalne sñsiedztwo w grafie.
5

W rozumieniu wözäów w grafie — przyp. täum.
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Inny problem z miarami centralnoĈci: z doĈwiadczenia wynika, Ĕe róĔne konteksty wymagajñ
róĔnych narzödzi. CoĈ moĔe siö nadawaè do blogów, lecz gdy pracujesz z danymi Twittera,
moĔe Ci byè potrzebne coĈ zupeänie innego.
Jednñ z przyczyn sñ róĔnice w danych, innñ — róĔne sposoby, za pomocñ których ludzie
grajñ miarami centralnoĈci. Na Twitterze na przykäad ludzie tworzñ 5000 twitterowych
[ro]botów, które podñĔajñ jeden za drugim i za innymi strategicznie wyselekcjonowanymi
(prawdziwymi) ludĒmi, aby sprawiaè, Ĕe wyglñdajñ oni na wpäywowych wedäug pewnych
miar (byè moĔe wedäug centralnoĈci wektora wäasnego). Z oczywistych powodów nie jest to
trafne; to tylko efekt grania przez kogoĈ miarami.
Istniejñ juĔ pewne pakiety sieciowe, które potrafiñ obliczaè róĔne, wymienione uprzednio
miary centralnoĈci. MoĔna tu wskazaè NetworkX6 lub igraph7, jeĈli uĔywasz Pythona, lub
statnet8 dla R, albo NodeXL9, jeĈli wolisz Excela, a na koniec rzuè okiem na majñcy siö ukazaè
pakiet w jözyku C autorstwa Jure’a Leskoveca z Uniwersytetu Stanforda10.

Eksperyment myļlowy
NaleĔysz do elity, dobrze opäacanego think tanku w DC. MoĔesz wynajñè ludzi i masz do
wydania 10 milionów dolarów. Twoim zadaniem jest doĈwiadczalne przewidzenie przyszäej
politycznej sytuacji w Egipcie. Jakie partie polityczne dojdñ tam do gäosu? Jak Egipt bödzie
wyglñdaä za 5, 10 lub 20 lat? Masz dostöp tylko do dwóch nastöpujñcych zbiorów danych
dotyczñcych wszystkich Egipcjan: sieci facebookowej lub twitterowej, kompletnego zapisu,
kto z kim chodziä do szkoäy, tekstów rozmów telefonicznych kaĔdej osoby i jej adresu lub
danych sieciowych dotyczñcych czäonków wszystkich formalnych organizacji politycznych
i prywatnych przedsiöbiorstw.
Nim podejmiesz decyzjö, zwaĔ, Ĕe rzeczy zmieniajñ siö z biegiem czasu: ludzie mogñ wynosiè siö z Facebooka, a rozmowy polityczne mogñ wymagaè zawoalowania, jeĈli blogowanie
odbywa siö zbyt jawnie. Sam Facebook daje mnóstwo informacji, lecz czasami ludzie bödñ
próbowali staè siö niewidoczni — byè moĔe ci sami, którzy pozostajñ w sferze Twoich najwiökszych zainteresowaþ. Z tego powodu lepszñ reprezentacjñ mogñ byè zapisy telefoniczne.
JeĈli myĈlisz, Ĕe ten scenariusz jest na wyrost, wiedz, Ĕe jest on juĔ realizowany. Na przykäad
niemiecki Siemens sprzedaä Iranowi oprogramowanie do monitorowania ich krajowej sieci
telefonów komórkowych. W rzeczywistoĈci rzñdy — mówiñc ogólnie — wkäadajñ wiöcej
energii w zapeänianie tego obszaru swoimi sprzymierzeþcami, a mniej w jego osäabienie: Pakistan
wynajmuje Amerykanów, aby blogowali na rzecz Pakistanu, a Rosjanie pomagajñ Syryjczykom.
Ostatnia uwaga: musisz rozwaĔyè zmianö typowego kierunku myĈlenia. Mnóstwo ludzi zadaje pytanie: czego moĔemy siö dowiedzieè z tych czy innych danych? PomyĈl o tym inaczej:
co by to znaczyäo, móc przewidywaè kierunki polityki w spoäeczeþstwie? I jakie rodzaje danych
sñ Ci potrzebne, aby tego dokonaè?
6

Zob. http://networkx.github.io.

7

Zob. http://igraph.org/redirect.html.

8

Zob. http://statnet.org.

9

Zob. http://research.microsoft.com/en-us/projects/nodexl.

10

Zob. http://cs.stanford.edu/people/jure.
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Innymi säowy, najpierw znajdĒ pytania, a potem szukaj danych, które pomogñ na nie odpowiedzieè.

Metody analityczne w Morningside
Kelly pokazaä nam mapö sieci 14 najwiökszych Ĉwiatowych blogosfer. Aby zrozumieè te rysunki, wyobraĒ sobie siäö, na przykäad takñ jak wiatr, która wypycha wözäy ku brzegom, a jednoczeĈnie drugñ siäö przeciwstawnñ — odsyäacze (linki) miödzy blogami — która je spaja. Na
rysunku 10.1 pokazano przykäad arabskiej blogosfery.

Rysunek 10.1. Przykäad arabskiej blogosfery (patrz kolorowa wkäadka)

RóĔne kolory reprezentujñ kraje i skupiska blogów. Rozmiar kaĔdej kropki wyraĔa centralnoĈè
mierzonñ wedäug stopnia, tj. liczbö odsyäaczy do innych blogów w sieci. Fizyczna struktura
blogosfery moĔe daè nam do myĈlenia.
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JeĔeli analizujemy tekst, uĔywajñc przetwarzania jözyka naturalnego (ang. natural language
processing — NLP), to myĈlenie o blogowych postach jak o górze lub rzece tekstu powoduje,
Ĕe dostrzegamy tylko obraz mikro lub makro — tracimy przekaz najwaĔniejszy. Gubi siö
analiza sieci spoäecznych (ang. social network analysis — SNA), która jest pomocna w odwzorowywaniu i analizowaniu wzorców interakcji. Na przykäad 12 róĔnych blogosfer miödzynarodowych wyglñda inaczej. MoĔe to nas prowadziè do wniosku, Ĕe róĔne spoäeczeþstwa majñ
róĔne zainteresowania, co powoduje odmienne wzorce.
Dlaczego jednak one siö róĔniñ? W koþcu sñ reprezentacjami czegoĈ wiöcej wymiarowego
rzutowanego na dwa wymiary. A moĔe po prostu zostaäy róĔnie narysowane? Owszem, lecz
moĔemy wykonaè analizö mnóstwa tekstów, która przekonuje, Ĕe te obrazy rzeczywiĈcie coĈ
ukazujñ. Wkäadamy wysiäek w jakoĈciowe interpretowanie treĈci.
I tak na przykäad w blogosferze francuskiej widzimy grono dyskutujñce o smacznym gotowaniu. W Niemczech spotykamy róĔne grona dyskutujñce o polityce i rozmaitych zwariowanych hobby. W blogach angielskich zauwaĔamy dwa duĔe skupienia [Cathy/mathbabe
wtrñca swoje trzy grosze: porno dla gejów i zwykäe porno?]. Okazuje siö, Ĕe sñ to blogi konserwatystów i liberaäów.
W Rosji sieci blogowania wykazujñ tendencjö do wywierania nacisku na pozostawanie w sieciach, dlatego widzimy dobrze okreĈlone, porozdzielane skupienia.
Grupowanie tego, co w pobliĔu (ang. proximity clustering), jest wykonywane za pomocñ algorytmu Fruchtermana-Reingolda, w którym przebywanie w tym samym sñsiedztwie oznacza,
Ĕe Twoi sñsiedzi sñ podäñczeni do innych sñsiadów, zatem odzwierciedla ono naprawdö zjawisko wywierania zbiorowego wpäywu. Nastöpnie interpretujemy segmenty. Na rysunku 10.2
przedstawiono przykäad blogów w jözyku angielskim.

Jak wizualizacje pomagajé znaleŚë ĥawice ryb
KaĔda z firm zajmujñcych siö mediami spoäecznoĈciowymi czerpie z tego, Ĕe albo dysponuje
danymi, albo zestawem narzödzi — opatentowanym mechanizmem [sondowania] opinii
(ang. sentiment engine) lub czymĈ w tym rodzaju, maszynñ do robienia haäasu. BñdĒmy jednak
Ĉwiadomi, Ĕe media spoäecznoĈciowe sñ w duĔym stopniu wytworem organizacji zainteresowanych w nadawaniu biegu sprawom, czyli graniem maszynñ do robienia haäasu. Aby uwierzyè w to, co widzisz, musisz trzymaè rökö na pulsie, to znaczy musisz rozszyfrowaè zasady
gry, zrozumieè, na czym ona polega. A to oznacza, Ĕe potrzebujesz wizualizacji.
Przykäad. JeĈli przymierzasz siö do wyborów, obejrzyj blogi z mamusiami lub miäoĈnikami sportu.
To bödzie bardziej komunikatywne niĔ blogi zwolenników, których odpowiedĒ juĔ znasz.
Inny przykäad. Po podzieleniu blogosfery na koszyki Kelly przedstawiä nam analizö róĔnych
typów odsyäaczy (linków): do wideonagraþ zwolenników, jak na przykäad z przemówieniem
Martina Luthera Kinga „I have a dream” oraz profesjonalnego filmu z kampanii Romneya.
W przypadku filmu z przemówieniem MLK widzimy jego Ĕywioäowe rozsyäanie w okresie
wyborczym po caäej blogosferze, lecz w przypadku wideokampanii Romneya obserwujemy
zgodne wysiäki konserwatywnych blogerów polegajñce na wysyäaniu wideozapisu na komendö.
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Rysunek 10.2. Blogi w jözyku angielskim11 (patrz kolorowa wkäadka)

NaleĔy przez to rozumieè, Ĕe gdyby oglñdaè tylko wykres odsyäaczy — samñ ich liczbö — to
mogäoby wyglñdaè, Ĕe wideozapis z Romneyem jest rozsyäany wirusowo, jeĈli jednak spojrzymy na to z uwzglödnieniem segmentacji blogosfery, to staje siö jasne, Ĕe byäa to zaplanowana operacja majñca na celu granie na miarach „wirusowoĈci”12.
Kelly wspóäpracuje równieĔ z harvardzkim Berkman Center for Internet and Society. W 2008
roku i ponownie w 2011 przeanalizowaä iraþskñ blogosferö, znajdujñc wiele podobieþstw pod
wzglödem skupieþ: mäodzi antyrzñdowi demokraci, poezja (waĔna czöĈè iraþskiej kultury) i prorzñdowe grona konserwatywne dominowaäy w obu latach.
JednakĔe do 2011 roku ostaäo siö tylko 15% blogów z tych, które istniaäy w 2008 roku.
Tak wiöc, choè ludzie czösto skupiajñ siö wobec jednostek (model przypadek-atrybut), pojedyncza ryba jest mniej waĔna niĔ äawice ryb. Wykonujñc analizö sieci spoäecznoĈciowych, poszukujemy äawic, poniewaĔ w ten sposób dowiadujemy siö o tym, co szczególnie nurtuje
spoäeczeþstwo i na jakiej zasadzie dñĔenia te utrzymujñ siö mimo upäywu lat.
Moraä z tego jest taki, Ĕe powinniĈmy skupiaè siö na wypoĈrodkowanych wzorcach (mezzowzorcach), a nie na wzorcach z poziomu mikro czy makro.
11

Tekst w nagäówku rysunku gäosi: „Budujemy sieci odzwierciedlajñce zamówienia klientów, dotyczñce na
przykäad zdrowia kobiet lub zagadnieþ Ĉrodowiska. PoniĔej uwidoczniono zasäugujñce na uwagö skupiska
blogerów reprezentujñcych grupy zainteresowaþ: ekolodzy, Ĉrodowiska feministyczne, blogerzy polityczni
i rodzice” — przyp. täum.

12

Ang. virality; w znaczeniu informacji rozprzestrzeniajñcej siö lotem bäyskawicy — przyp. täum.
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Szersze tĥo statystyczne analizy sieci spoĥecznych
Jednym z podejĈè do analizy sieci spoäecznych (ang. social network analysis — SNA) sñ rozwaĔania dotyczñce samej sieci traktowanej jako obiekt losowy, na podobieþstwo liczby losowej
lub zmiennej losowej. Sieè moĔna rozpatrywaè jako wynik procesu losowego, czyli wynikajñcñ z odpowiedniego rozkäadu prawdopodobieþstwa. Jest do pomyĈlenia próba zäoĔona z [wielu]
sieci, w odniesieniu do której moĔna by zadawaè takie pytania jak: Co charakteryzuje sieci
dajñce siö przyrównaè do Twittera? Czy dana sieè odzwierciedla przyjaĒnie w rzeczywistym
Ĉwiecie? Co w ogóle oznaczaäoby udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzñcej lub przeczñcej?
To sñ jedne z gäównych pytaþ dyscypliny okreĈlanej jako analiza sieci spoäecznych, która
wyäoniäa siö z takich akademickich dziedzin jak matematyka, statystyka, informatyka, fizyka
i socjologia, majñcej rozlegäy zakres zastosowaþ w jeszcze liczniejszych dziedzinach, w tym
w badaniach fMRI13, epidemiologii i studiach nad sieciami spoäecznoĈciowymi (sieciami spoäecznymi online), takimi jak Facebook lub Google+.

Reprezentacje sieci i centralnoļë wartoļci wĥasnej
W niektórych sieciach krawödzie miödzy wözäami sñ skierowane: mogö postöpowaè za Tobñ
na Twitterze, podczas gdy Ty za mnñ nie postöpujesz, toteĔ krawödĒ bödzie prowadziè ode
mnie do Ciebie. Natomiast inne sieci majñ tylko symetryczne krawödzie: albo siö wzajemnie
znamy, albo nie. Te ostatnie sieci sñ okreĈlane jako nieskierowane.
Sieè nieskierowanñ o N wözäach moĔna przedstawiè w postaci macierzy N u N zäoĔonej z jedynek i zer, w której element (i, j) jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy wözäy i i j sñ poäñczone. Macierz tö nazywamy macierzñ sñsiedztwa (ang. adjacency matrix) lub macierzñ incydencji
(ang. incidence matrix)14. ZauwaĔmy, Ĕe moĔemy to w istocie zdefiniowaè takĔe dla sieci skierowanych, lecz w przypadku sieci nieskierowanych macierz taka jest zawsze symetryczna.
Alternatywnñ reprezentacjñ sieci jest lista list: dla kaĔdego wözäa i wypisujemy wykaz wözäów, z którymi wözeä i ma poäñczenie. Nazywa siö to listñ incydencji i zauwaĔmy, Ĕe nie zaleĔy ona od tego, Ĕe sieè jest nieskierowana. Przedstawianie sieci w ten sposób oszczödza
pamiöè — wözäy mogñ mieè atrybuty reprezentowane w postaci wektora lub listy. Na przykäad,
jeĈli wözäy oznaczajñ ludzi, to atrybutami mogñ byè informacje demograficzne lub informacje
dotyczñce ich zachowaþ, obyczajów czy upodobaþ.
Krawödziom moĔna równieĔ przypisywaè wartoĈci, czyli wagi (wektory), wyraĔajñce informacje o charakterze powiñzaþ wözäów, miödzy którymi wystöpujñ. WartoĈci te moĔna zapamiötaè w macierzy N u N zamiast jedynek i zer, które reprezentujñ tylko obecnoĈè lub nieobecnoĈè powiñzania.
Korzystajñc z pojöcia macierzy sñsiedztwa A, moĔemy na koniec zdefiniowaè centralnoĈè wartoĈci wäasnej (ang. eigenvalue centrality), o której wspomnieliĈmy juĔ w punkcie „Miary centralnoĈci”. Definiuje siö jñ zwiöĒle jako jednoznaczne wektorowe rozwiñzanie x równania
13

Czyli w obrazowaniu metodñ rezonansu magnetycznego; akronim pochodzi od functional Magnetic
Resonance Imaging — przyp. täum.

14

Wedäug innych definicji macierz incydencji odnosi siö do grafów skierowanych — przyp. täum.
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Jak siö okazuje, ostatni warunek jest równowaĔny wyborowi najwiökszej wartoĈci wäasnej O .
Zatem w rzeczywistym algorytmie naleĔy znaleĒè pierwiastki równania det A  t I x i uporzñdkowaè je wedäug rozmiaru, biorñc najwiökszy i okreĈlajñc go jak O. Nastöpnie znajdujemy x,
rozwiñzujñc ukäad równaþ:

AOI x 0
W ten sposób otrzymujemy x, wektor wyników centralnoĈci wektora wäasnego.
ZauwaĔmy, Ĕe nie mówi nam to zbyt wiele o centralnoĈci wartoĈci wäasnej, mimo Ĕe stanowi
sposób na jej obliczenie. Aby wyrobiè sobie o niej gäöbsze pojöcie, naleĔy rozwaĔyè jñ jako
granicö prostego schematu iteracyjnego, choè wymagaäoby to dowodu, który moĔesz znaleĒè
na przykäad tutaj15.
OtóĔ zaczynamy od wektora, którego elementy sñ po prostu stopniami wözäów16, byè moĔe
przeskalowanymi tak, aby suma elementów wynosiäa 1. Same stopnie nie dajñ nam jednak
prawdziwej wiedzy o sposobie poäñczenia danego wözäa, toteĔ w nastöpnym powtórzeniu
dodajemy stopnie wszystkich sñsiadów danego wözäa, znowu je skalujñc. Powtarzamy to postöpowanie, dodajñc za kaĔdym razem stopnie o krok dalszych sñsiadów. W granicy — jako Ĕe
ten proces iteracyjny siö nie koþczy17 — otrzymujemy wektor centralnoĈci wartoĈci wäasnej.

Pierwszy przykĥad grafów losowych: model ErdĴsa-Rényiego
Przeróbmy prosty przykäad, w którym sieè moĔna rozpatrywaè jako jednostkowy efekt procesu stochastycznego. Mianowicie takñ, w której dany wözeä wystöpuje zgodnie z rozkäadem
prawdopodobieþstwa, a wszystkie wözäy sñ traktowane niezaleĔnie.

Sieë Bernoulliego
Nie wszystkie sieci o N wözäach sñ jednakowo prawdopodobne w tym modelu. Prawdopodobieþstwo zaobserwowania sieci, w której wszystkie wözäy majñ poäñczenie ze wszystkimi
innymi, wynosi pD, natomiast prawdopodobieþstwo zaobserwowania sieci, w której wszystkie wözäy sñ rozäñczone wynosi 1  p

D

. I oczywiĈcie miödzy tymi skrajnoĈciami jest do

pomyĈlenia wiele innych sieci. Model ErdĂsa-Rényiego jest równieĔ okreĈlany jako sieè Bernoulliego. W literaturze matematycznej, model ErdĂsa-Rényiego jest traktowany jako obiekt
matematyczny o interesujñcych wäasnoĈciach, umoĔliwiajñcy dowodzenie twierdzeþ.

15

W pracy Leo Spizzirriego: http://www.math.washington.edu/~morrow/336_11/papers/leo.pdf — przyp. täum.

16

Tj. liczbami krawödzi sñsiadujñcych z poszczególnymi wözäami — przyp. täum.

17

Liczba wözäów w grafie jest skoþczona, ale mogñ w nim wystöpowaè pötle znajomoĈci — przyp. täum.
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Powiedzmy, Ĕe zaczynamy od N wözäów. Istnieje wiöc D

N
2

par wözäów, czyli diad, które

mogñ byè poäñczone krawödziñ (nieskierowanñ) albo nie. Wobec tego jest 2D sieci moĔliwych
do zaobserwowania. Najprostszy rozkäad, wedäug którego moĔna ulokowaè poszczególne
wözäy, nosi nazwö modelu ErdĂsa-Rényiego. Zakäada siö w nim, Ĕe krawödĒ miödzy kaĔdñ parñ wözäów (i, j) istnieje z prawdopodobieþstwem p.

Drugi przykĥad grafów losowych:
wykĥadniczy model grafu losowego
Teraz zäa nowina: sieci spoäeczne moĔliwe do zaobserwowania w rzeczywistoĈci nie przypominajñ sieci Bernoulliego. Na przykäad sieci znajomych lub sieci wspóäpracy akademickiej
na ogóä przejawiajñ takie cechy jak: przechodnioĈè (tranzytywnoĈè, ang. transitivity) — tendencjö, Ĕe jeĈli A zna B i B zna C, to A zna C, skupianie (ang. clustering) — tendencjö do gorzej
lub lepiej zdefiniowanych niewielkich grup istniejñcych w ramach wiökszych sieci, wzajemnoĈè, czyli obopólnoĈè (w sieci skierowanej jest to tendencja do Ĉledzenia B przez A, jeĈli A
Ĉledzi B), i wewnötrznoĈè (poäoĔenie poĈrodku, tendencja polegajñca na istnieniu pewnych
osób, przez które przepäywajñ informacje).
Niektóre z tych wäaĈciwoĈci obserwowanych w rzeczywistych sieciach sñ doĈè proste do
przeäoĔenia na jözyk matematyki. Na przykäad przechodnioĈè moĔna ujñè za pomocñ liczby
trójkñtów w sieci.
Wykäadnicze modele grafów losowych (ang. exponential random graph models — ERGM-y)
säuĔñ do ujmowania tych cech sieci rzeczywistego Ĉwiata i sñ powszechnie stosowane w socjologii.
Ogólne podejĈcie do ERGM-ów polega na wybraniu odpowiedniej statystyki grafu, jak liczba
trójkñtów, liczba krawödzi i liczba dwugwiazd (ang. 2-stars, czyli podgrafów skäadajñcych siö
z wözäa z dwiema szprychami (ramionami); tak wiöc wözeä stopnia 3 ma skojarzone ze sobñ
trzy dwugwiazdy) przy danej liczba wözäów i to wszystko moĔe byè traktowane jako zmienne
zi Twojego modelu. Wtedy trzeba tak dobraè towarzyszñce im wspóäczynniki Ti, aby byäy dostrojone do pewnego typu zachowania, które obserwujesz lub chcesz symulowaè. JeĈli na przykäad z1 odnosi siö do liczby trójkñtów, to dodatnia wartoĈè T1 oznaczaäaby tendencjö do wiökszych liczb trójkñtów.
Dodatkowe statystyki grafu, które siö wprowadza, obejmujñ k-gwiazdy (podgrafy skäadajñce
siö z wözäa z k szprychami — zatem wözeä stopnia k  1 ma k  1 k-gwiazd), stopieþ, czyli
naprzemienne k-gwiazdy, zbiorczñ statystykö liczb k-gwiazd dla róĔnych k. Aby daè pojöcie o tym,
jak ERGM moĔe wyglñdaè od strony wzorów, prezentujemy jeden z nich:

Pr Y

y

§1·
¨ N ¸ T1 z1 y  T2 z 2 y  T3 z 3 y
© ¹

Tutaj stwierdzamy, Ĕe prawdopodobieþstwo zaobserwowania konkretnej realizacji grafu losowego lub sieci Y jest funkcjñ statystyki grafu, czyli cech, które wäaĈnie oznaczyliĈmy jako zi.
W tych ramach sieè Bernoulliego jest szczególnym przypadkiem ERGM-u, takim, w którym
mamy tylko jednñ zmiennñ, odpowiadajñcñ liczbie krawödzi.
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Wnioskowanie w ERGM-ach
W warunkach idealnych, choè w pewnych przypadkach w praktyce nierealistycznych, moĔna zaobserwowaè próbö kilku sieci Y1, ..., Yn reprezentowanych przez macierze sñsiedztwa,
powiedzmy — dla ustalonej liczby wözäów N.
Majñc te sieci, moglibyĈmy zamodelowaè je jako niezaleĔne i jednakowo rozproszone obserwacje z tego samego modelu prawdopodobieþstwa. MoglibyĈmy wtedy wywnioskowaè parametry tego modelu.
Oto pierwszy przykäad. JeĈli weĒmiemy pod uwagö sieè Bernoulliego, charakteryzowanñ
przez prawdopodobieþstwo p istnienia dowolnego wözäa, to moĔemy obliczyè szansö dowolnej
sieci z naszej próby, wynikajñcñ z danej sieci Bernoulliego jako

L 3 ni pdi 1  p

D  di

gdzie di jest liczbñ obserwowanych krawödzi w i-tej sieci, a D — jak poprzednio — jest sumarycznñ liczbñ diad w sieci. Nastöpnie moĔemy wyciñgnñè estymator dotyczñcy p jako:

pˆ

¦

n

d

i 1 i

nD

W praktyce w literaturze wykäadniczych modeli grafów losowych (ERGM-ów) jest obserwowana tylko jedna sieè, przez co rozumie siö, Ĕe pracujemy na próbie rozmiaru jeden. Na podstawie tego jednego przykäadu estymujemy parametr modelu prawdopodobieþstwa, który
„wygenerowaä” tö sieè. W przypadku sieci Bernoulliego nawet z jednej sieci moglibyĈmy wyestymowaè (oszacowaè) p jako odsetek krawödzi w äñcznej liczbie diad, co wydaje siö oszacowaniem rozsñdnym.
Jednak dla bardziej skomplikowanych ERGM-ów estymowanie parametrów na podstawie
jednej obserwacji sieci jest trudne. JeĈli dokonuje siö go za pomocñ czegoĈ okreĈlanego jako
procedura estymacji pseudowiarygodnoĈci, skutkuje to niekiedy produkowaniem wartoĈci nieskoþczonych (zob. artykuä Marka Handcocka Assessing Degeneracy of Statistical Models of Social
Networks z 2003 roku18). JeĈli natomiast jest ono robione za pomocñ tzw. metod MCMC19, to
dolega mu coĈ, co jest okreĈlane jako degeneracja dedukcyjna, kiedy to algorytm zbiega siö do
zdegenerowanych grafów — takich, które sñ peäne albo puste — lub algorytm nie zbiega siö
konsekwentnie (to równieĔ znajdujemy w artykule Handcocka).

Dalsze przykĥady grafów losowych: modele przestrzeni ukrytych, sieci maĥych ļwiatów
Badacze, zmotywowani problemami degeneracji modelu i niestabilnoĈci w wykäadniczych
modelach grafów losowych, wprowadzili modele przestrzeni ukrytych (ang. latent space models);
zob. Latent Space Approaches to Social Network Analysis Petera Hoffa.
W modelach przestrzeni ukrytych dñĔy siö do uchwycenia nastöpujñcego zagadnienia: obserwujemy pewnñ rzeczywistoĈè, lecz istnieje teĔ pewna zwiñzana z niñ rzeczywistoĈè utajona, której nie moĔemy zaobserwowaè. MoĔemy na przykäad obserwowaè powiñzania miödzy
18

Streszczenie pod adresem http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.81.5086 — przyp. täum.

19

Akronim pochodzi od ang. Markov Chain Monte Carlo, czyli: äaþcuchy Markowa i metody Monte Carlo
— przyp. täum.

Szersze tĥo statystyczne analizy sieci spoĥecznych

Kup książkę

_

235

Poleć książkę

ludĒmi na Facebooku, lecz nie moĔemy ustaliè, gdzie oni mieszkajñ, ani innych wäaĈciwoĈci,
które powodujñ, Ĕe majñ skäonnoĈè do zaprzyjaĒniania siö ze sobñ.
Inni badacze zaproponowali sieci maäych Ĉwiatów (ang. small-world networks); por. modele zaproponowane w artykule Wattsa i Strogatza w 1998 roku. Modele te zajmujñ w spektrum miejsce
pomiödzy grafami caäkowicie losowymi i caäkowicie regularnymi, próbuje siö w nich uchwyciè zjawisko rzeczywiste na szeĈciu oddzielnych poziomach. W krytyce tych modeli podkreĈla
siö, Ĕe produkujñ one sieci homogeniczne pod wzglödem stopnia, natomiast sieci obserwowalne w rzeczywistym Ĉwiecie wykazujñ tendencje do swobodnej skalowalnoĈci i niehomogenicznoĈci, jeĈli chodzi o stopieþ.
Oprócz opisanych modeli inne ich klasy obejmujñ losowe pola Markowa, modele bloków stochastycznych, modele mieszanej przynaleĔnoĈci i modele mieszanej przynaleĔnoĈci bloków stochastycznych — w kaĔdym z nich dane relacyjne sñ modelowane w róĔny sposób i dñĔy siö
do wäñczania cech nieobecnych w innych modelach. (Zob. na przykäad artykuä Mixed Membership Stochastic Block Models Eduardo Airoliego i innnych).
Oto kilka podröczników do dalszych lektur:
x Networks, Crowds, and Markets (Cambridge University Press) autorstwa Davida Easleya

i Jona Kleinberga z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Cornella.

x Rozdziaä o wydobywaniu grafów sieci spoäecznych w ksiñĔce Mining Massive Datasets

(Cambridge University Press) Ananda Rajaramana, Jeffa Ullmana i Jure’a Leskoveca z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Stanforda.

x Statistical Analysis of Network Data (Springer) Erica D. Kolaczyka z Boston University.

Dziennikarstwo danych
Naszym drugim mówcñ wieczoru byä Jon Bruner, redaktor z O’Reilly, który przedtem pracowaä jako redaktor danych w „Forbesie”. Ma szerokie umiejötnoĈci: prowadzi rozlegäe badania
danych i pisze o wszystkim, co siö z nimi wiñĔe.

Kilka sĥów o historii dziennikarstwa danych
Dziennikarstwo danych istnieje od pewnego czasu, lecz do niedawna doniesienia wspierane
komputerowo byäy domenñ uĔytkowników mocnych w Excelu. (Nawet obecnie, jeĈli umiesz
napisaè program w Excelu, jesteĈ elitñ).
Ostatnio coĈ siö w tym zmienia. Coraz wiöcej danych jest nam udostöpnianych za poĈrednictwem API, nowych narzödzi i przy mniejszym zuĔyciu mocy obliczeniowej, toteĔ prawie
kaĔdy moĔe analizowaè caäkiem duĔe zbiory danych na laptopie. UmiejötnoĈci programowania sñ obecnie szeroko upowszechnione, moĔesz wiöc znaleĒè ludzi dobrych zarówno w piórze,
jak i w programowaniu. Wiele osób biegäych w angielskim wie na tyle o komputerach, aby daè
sobie z nimi radö; z drugiej strony moĔna znaleĒè znawców informatyki potrafiñcych pisaè.
W duĔych pismach, jak „New York Times”, dziennikarstwo danych jest uprawiane z podziaäem
na obszary: grafika a wäaĈciwoĈci interakcyjne, badania, inĔynierowie baz danych, roboty internetowe (ang. crawlers), budowniczowie oprogramowania i autorzy piszñcy na tematy specjalistyczne. Jedni odpowiadajñ za stawianie wäaĈciwych pytaþ, które jednak przekazujñ innym
do analizy. Na przykäad Charles Duhigg z „New York Timesa” badaä jakoĈè wody w Nowym
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Jorku, w zwiñzku z czym zäoĔyä wniosek o swobodny dostöp do informacji20 stanu Nowy
Jork — wiedziaä wystarczajñco duĔo, by zdawaè sobie sprawö, co winno byè we wniosku FOIA
i jakie zadawaè pytania, lecz faktycznñ analizö wykonaä kto inny.
W mniejszych strukturach sprawy majñ siö zupeänie inaczej. Podczas gdy „New York Times” ma
do dyspozycji na „piötrze” redakcyjnym 1000 osób, „The Economist” ma coĈ ze 130, a „Forbes”
na w swoich pokojach redakcyjnych — 70 lub 80 ludzi. JeĈli pracujesz gdzie indziej niĔ w krajowej gazecie codziennej, to zajmujesz siö wszystkim: zadajesz pytania, na wäasnñ rökö gromadzisz dane, dokonujesz analiz i piszesz o tym. (OczywiĈcie w miarö moĔnoĈci moĔesz teĔ korzystaè z pomocy i wspóäpracy swoich koleĔanek i kolegów).

Uprawianie dziennikarstwa technicznego — rady eksperta
Jon byä gäównym matematykiem w college’u na Uniwersytecie w Chicago, potem podjñä pracö
w „Forbesie”, gdzie powoli zwróciä siö ponownie do zagadnieþ iloĈciowych. Zajñä siö na
przykäad zastosowaniem teoretycznych narzödzi grafowych w badaniu subsydiowania polityków przez miliarderów.
WyjaĈniä säuchaczom termin „dziennikarstwo danych” (ang. data journalism), przedstawiajñc
wäasny profil naukowy.
Przede wszystkim obejmuje ono duĔo wizualizacji danych, poniewaĔ jest to szybka droga do
opisywania najwaĔniejszych wniosków ze zbioru danych. ZnajomoĈè informatyki równieĔ
ma doĈè duĔe znaczenie w dziennikarstwie danych. Istniejñ wñskie, nieprzekraczalne terminy i dziennikarze zajmujñcy siö danymi muszñ dobrze znaè swoje narzödzia oraz radziè sobie
z niechlujnymi danymi, jako Ĕe nawet dane federalne sñ zanieczyszczone. Trzeba znaè arkana
przeróĔnych formatów, co czösto oznacza koniecznoĈè rozbioru materiaäu w Pythonie. Sam Jon
uĔywa miödzy innymi JavaScriptu, Pythona, SQL-a i jözyka MongoDB.
Statystyka, jak mówi Bruno, uczy sposobu myĈlenia o Ĉwiecie. Inspiruje Ciö do opisywania
rzeczy, na przykäad przeciötna osoba na Twitterze jest kobietñ i ma z 250 fanów, lecz osoba wynikajñca z mediany ma 0 wyznawców — dane sñ wyraĒnie tendencyjne. To jest w sam raz temat
na artykuä.
Bruno przyznaje, Ĕe jest nowicjuszem w dziedzinie uczenia maszynowego. Zaznacza jednak,
Ĕe jest specjalistñ od krytycznego podejĈcia do dziennikarstwa danych: z wyjñtkiem ludzi,
którzy mogñ specjalizowaè siö w jednym temacie, powiedzmy, w biurze rzñdowym lub wielkonakäadowym dzienniku, w mniejszej gazecie musisz byè wszechstronny i musisz szybko
nabywaè sporo specjalistycznych umiejötnoĈci.
OczywiĈcie komunikacja i prezentacje majñ dla dziennikarzy bez wñtpienia znaczenie zasadnicze. Ich podstawowñ umiejötnoĈciñ jest translacja — zdolnoĈè wyciñgania ze skomplikowanych historii znaczenia zrozumiaäego dla czytelników. Muszñ równieĔ uprzedzaè pytania,
obracaè je w eksperymenty iloĈciowe i przekonujñco na nie odpowiadaè.
Oto jakiej rady udziela Jon wszystkim wchodzñcym na dziennikarskñ ĈcieĔkö: nie upieraj siö przy
swoim zdaniu, zanim nie porozmawiasz ze znawcñ tematu. Zacznij od luĒnego wyobraĔenia tego,
czego poszukujesz, i miej gotowoĈè zmiany swojego myĈlenia i stanowiska, jeĈli eksperci zaprowadzñ Ciö w nowym i ciekawym kierunku. Brzmi trochö jak eksploracyjna analiza danych!
20

Na mocy Freedom of Information Act, amerykaþskiej regulacji prawnej o uzyskiwaniu dostöpu do informacji;
por. http://foia.state.gov/Request/Submit.aspx — przyp. täum.
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Skorowidz

A
aktor, 226
algorytm, 61
Bayesa, 296
drzewa decyzyjnego, 171
Fruchtermana-Reingolda, 230
grupowania, 86
k-NN, 77, 89, 97, 183
k-Ĉrednie, 85
lasu losowego, 173
MapReduce, 281
Pregel, 289
SVD, 190
algorytmy
podstawowe, 63
rekomendacji, 293
uczenia maszynowego, 62, 88
z uwzglödnieniem skali, 91
analiza
gäównych skäadowych, 189
sieci spoäecznych, 223, 225, 232
sieci wielkoskalowej, 177
Apache Hive, 292
API, application programming
interface, 106
apriorycznoĈè, 80, 148
arogancja, 303
artykuä programowy, 25
AUC, area under curve, 121, 262
autokorelacja, 148
automatyczny statystyk, 93

B
badacz danych, 25, 266, 290, 306, 313
na uczelni, 29
w przedsiöbiorstwie, 55
w przemyĈle, 31
badanie
danych, 51
obserwacyjne, 243, 247, 255

bñbelki filtrowania, 192
BIC, Bayesian Information
Criterion, 167
bliskoĈè
uĔytkowników, 135
wözäa, 227
blogosfera, 229
bäñd
kwadratowy, 189
rzeczywisty, actual error, 71
sumaryczny, 73
Ĉredniokwadratowy, 72, 122
zaobserwowany, 72
bäödy pomiarów, 185
budowanie modeli, 215

C
cecha, feature, 96, 162
cechy
opakowujñce, 166
sieci spoäecznych, 234
SVD, 188
ukryte, 190
centralnoĈè wartoĈci wäasnej, 232
Cloudera, 292
Crawshaw David, 282
crowdsourcing, 156
CTR, 49
Cukierski William, 153
czerpanie z täumu, 154
czöstoĈè säów, 284
czuäoĈè, 83, 122
czuäoĈè miar odlegäoĈci, 185
czynnik zaniku, 144
czynniki zaburzajñce, 241, 256

D
dane
finansowe, 139, 152
poza próbñ, 138

przypadek-atrybut, 224
sieci spoäecznoĈciowej, 224
transakcyjne, 270
w próbie, 138, 139
datafikacja, 22
definiowanie etykiet, 214
diady, 226
diagram Venna, 24
dodawanie
apriorycznoĈci, 148
predyktorów, 75
dokäadnoĈè, 83, 122, 275
domkniöcie triadyczne, 226
dopasowanie
modelu, 45, 69
nadmierne, 46
doradzarki, 181, 182
doskonalenie kompetencji, 307
drzewo decyzyjne, 168, 169, 172
dziennikarstwo
danych, 223, 236
techniczne, 237

E
EDA, exploratory data analysis,
33, 46, 131
efekt przyczynowy, causal effect,
250
eksperyment, 246
eksperyment badawczy, 259
eksploracja zbioru, 76
eksploracyjna analiza danych, 33,
46, 131
eliminacja wsteczna, 166
entropia, 169, 170
epidemiologia, 253
ERGM, 234
estymacja
najmniejszych kwadratów, 69
przyczynowa, 256
estymator, 70
estymator nieobciñĔony, 72
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estymowanie
najwiökszej wiarygodnoĈci, 119
parametrów przyczynowych,
252
etyka, 303
etykieta, 215
ewaluacja, 82, 120

F
faza wykonywania, runtime, 114
filtrowanie Taste, 293
filtry
cech, 164
spamu, 95, 97, 100, 101
framework, 281
funkcja
logitowa, 116
mapera, 286
reduktora, 286
wiarygodnoĈci, 118
funkcje göstoĈci, 44
f-wynik, 122

G
generowanie cech, 165
GitHub, 293
globalne maksimum, 119
Google, 178
graf
dwudzielny, 129, 183
przyczynowy, 249
grafy losowe, 233–235
grupowanie, 86, 230

H
Hadoop, 291, 292
hesjan, 119
historia
dziennikarstwa danych, 236
wizualizacji danych, 195
historycznie zbiory danych, 135

I
implementacja doradzarki, 193
indywidualny zawodnik, 157
instalacja Cronkite Plaza, 205
interfejs API, 106
interpretacyjnoĈè, 114, 175
interpretowanie parametrów, 62
inĔynieria danych, 281
IRS, Internal Revenue Service, 284
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J
jawne zaäoĔenia, 63
jözyk
Hive, 293
Processing, 198
Python, 107, 193
R, 49, Patrz takĔe kod w R
YQL, 106

K
kalibracja, 276
klaster Hadoop, 293
klasy binarne, 83
klasyfikacja uczenia
maszynowego, 185
klasyfikator Bayesa, 296
klasyfikatory, 113
klasyfikowanie artykuäów, 108
k-NN, 77, 89, 97, 183
kod w R, 58, 88, 109, 124, 151
komentowanie spoäeczne, 178
konkurs Kaggle, 160
kopiec, heap, 285
korelacja, 240
korelacja cech ukrytych, 190
koszt aktualizacji, 185
koszty, 299
kradzieĔ toĔsamoĈci, 178
krawödzie, 226
krawödzie skierowane, 130
krögi, circles, 176
kryterium
informacyjne Bayesa, 167
wyboru, 166
krzywa
ROC, 121, 261, 275
wzrostu, 276
k-Ĉrednie, 85, 88

L
lasy losowe, 173
lokalizator URL, 115

M
macierz
Hessego, 119
incydencji, 232
konfuzji, 98
sñsiedztwa, 232
Madigan David, 253

magazynowanie danych, 292
maksymalizacja
dokäadnoĈci, 83
wiarygodnoĈci, 120
MapReduce, 283, 286, 288
maszyna Szekspirowska, 208
mechaniczny Turek, 156
metadefinicja, 28
metoda
Bayesa, 101
IRLS, 120
Laplace’a, 103
mieszana, 177
najmniejszych kwadratów, 191
Newtona, 119
SCCS, 258
metody
analityczne, 229
wbudowane, 168
metryki, 135
miary
bäödu, 213
centralnoĈci, 226
efektywnoĈci, 268
ewaluacji, 73, 82
podobieþstwa, 79
mierzenie
kalibracji, 276
wiarygodnoĈci, 118
model, 41, 65, 215
crowdsourcingu, 154
dzieciöcy, 148
ErdĂsa-Rényiego, 233
ERGM, 234
grafu losowego, 234
Kaggle, 156
przyczynowy Rubina, 249
regresji liniowej, 71
regresji logistycznej, 118
wydobywania danych, 29
wysoce tendencyjny, 175
zbyt skomplikowany, 175
modele
klikania, 115
przestrzeni ukrytych, 235
skäadników bäödu, 74
uczenia maszynowego, 218
modelowanie, 40, 84, 91
finansowe, 129, 137, 146
hierarchiczne, 85
statystyczne, 41
zakupów, 269
Moretti Franco, 198
mungowanie danych, 133
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N
nadmierne dopasowanie, 184, 274
naiwna klasyfikacja Bayesa, 95
naiwna metoda Bayesa, 99, 101,
296
najbliĔszy sñsiad, 184, Patrz takĔe
algorytm k-NN
narzödzie
awk, 266
Beautiful Soup, 107
Firebug, 106
lynx, 107
lynx --dump, 107
Mechanize, 107
PostScript, 107
sed, 266
Unix, 266
nastawienie do klikania, 118
nauka o danych, data science, 9,
19, 197, 303
nienadzorowana technika
uczenia, 85
notowania
logarytmiczne, 140
procentowe skalowane, 141
znormalizowane, 143

O
obliczanie autokorelacji, 149
obrabianie danych, 95
ocenianie
modeli, 265, 273
wypracowaþ, 160
ociosywanie danych, 95
odkrywanie wiedzy, 154
odlegäoĈè
Hamminga, 80
Mahalanobisa, 80
Manhattan, 81
OED, Oxford English Dictionary, 29
okno wsteczne, 144
okresowoĈè, 137
OMOP, 260
opakowania, wrappers, 166
operator
pochodnej dyskretnej, 149
przesuniöcia, 149
optymalizowanie apriorycznoĈci,
191
oszacowanie
addytywne, 145
dziaäania, 213
maksymalnej wiarygodnoĈci, 45
najmniejszych kwadratów, 72

rozkäadu, 35
zmiennoĈci, 143
Į i ȕ, 118

P
pandytokracja, 310
paradoks Simpsona, 247
Perlich Claudia, 265
pötla sprzöĔenia zwrotnego, 122,
146
PnL, Profit and Loss, 146
pobieranie próbek, 36
pochodna, 150
podobieþstwo
Jaccarda, 80
kosinusowe, 80
pogäöbianie danych, 175
pole
AUC, 121, 262
äñcznego wzrostu, 121
poäowiczny zanik, 144
populacja, 35
populacje wielkich danych, 36
porównanie
bäödu, 74
metod, 104
powiñzania, 226
prawdopodobieþstwo
empiryczne, 276
klikniöcia, 118
przewidywane, 276
precyzja, 122
predykcja, 239
predyktory, 75, 162
proces badania danych, 33, 51
produkcjonizowanie modeli, 218
profil
Cathy, 136
Claudii, 265
nauki o danych, 27
profile zespoäów badaczy danych,
28
projekt
Cascade, 203
Dusty Relief, 200
MONK, 208
Reveal, 201
Skäad röczny, 202
projektowanie modeli, 291
projekty wizualizacji danych, 199,
202
próba, sample, 35
próba rozmiaru 1, 40
próbkowanie uĔytkowników, 270

próby
losowe, 243
wielkich danych, 36
próg, threshold, 261
prywatnoĈè, 178
przedziaäy ufnoĈci, 62
przeksztaäcanie
cech, 268
danych, 139
przetwarzanie danych
komputerowych, 24
wielkoskalowych, 289
przeuczenie, overfitting, 46
przewidywanie, 176, 239, 272
rynkowe, 269
wyników, 65
przyczynowoĈè, 138, 239, 243
przytoczenie, 83
puchar KDD, 267
p-wartoĈè, 73, 167
pytania
klasyfikujñce, 113
przyczynowe, 240

R
RealDirect, 55
regresja
liniowa, 64, 69, 71, 96
logistyczna, 111, 118
reprezentacje sieci, 232
rezydua, 72
rezydualna suma kwadratów, 69
robot oceniajñcy, 159
ROC, receiver operating
characteristics, 121
rodzaje danych, 37
rola badacza danych, 53
rozkäad, distribution, 35
macierzy, 188
normalny, 43, 72
próbkowania, 37
SVD, 188, 190
szumu, 72
warunkowy, conditional
distribution, 45
rozkäady
poäñczone, joint distributions, 45
prawdopodobieþstwa, 43
rozpoznawanie
cyfr, 98
obrazów, 107
rozrzedzenie, 184
ryzyko, 209–212

Skorowidz

Kup książkę

_

317

Poleć książkę

S
schematy danych, 211
sieci
maäych Ĉwiatów, 235
spoäeczne, 223
sieè Bernoulliego, 233
skala, 91
skalowalnoĈè, 114
skäadnik bäödu, error term, 71
skorelowane cechy, 184
SNA, social network analysis, 232
spadek gradientu stochastycznego,
120
spam, 95
sprzedaĔ online, 270
sprzöĔenie zwrotne, 122, 146
statystyka, 24, 254
stopieþ, 226
strategia danych, 57
stratyfikacja, 256
SVD, Singular Value
Decomposition, 188
symulowanie chaosu, 54
system
Apache Hive, 292
Hadoop, 291, 292
MapReduce, 283, 286, 288
rekomendowania, 181
szereg czasowy, 149
szum, noise, 71

Ļ
Ĉredni bäñd bezwzglödny, 123
Ĉrednia, 244

T
Tarde Gabriel, 196
tendencyjnoĈè, 36
terminologia wielkich danych, 38
testowanie
A/B, 123, 245
kalibracji, 277
testy randomizowane, 244
transakcje eBaya, 206
transformacje, 75
translacja, 237
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trend, 68, 71
trenowanie algorytmu, 104, 109
triady, 226

U
uczenie
czöĈciowo nadzorowane, 212
maszynowe, 20, 62, 88, 161,
185, 218
nadzorowane, 104
ufnoĈè, 71
unikanie wycieków, 273
uprawomocnienie krzyĔowe, 73
ustalanie przyczynowoĈci, 243
uĔycie MapReduce, 288

W
wariancja bäödów, 72
wartoĈè osobliwa, singular value,
188
wektor emaila, 102
wewnötrznoĈè, 227
wözeä, 226
wiarygodnoĈè, 118
wielkie dane, Big Data, 19
wielokrotna regresja liniowa, 75
Wills Josh, 289
wizualizacja, 24, 230
danych, 195, 219–221
poddziedzin, 30
programu, 222
przyczynowoĈci, 249
Ĕabich skoków, 158
wnioskowanie, 235
wnioskowanie statystyczne, 33, 34
wskaĒnik
faäszywie dodatnich, 83
faäszywie ujemnych, 83
prawdziwie dodatnich, 83
zäych klasyfikacji, 83
wspóäczynnik
determinacji, 73, 167
Giniego, 159
klikniöè, 49
wybieranie w przód, 166

wybór
algorytmu, 277
cech, 153, 161
wyciek danych, 265, 268
wydobywanie
cech, 153, 165
danych, 267, 310
znaczeþ, 153
wygäadzanie metodñ Laplace’a, 103
wykäadniczy spadek wagi, 144, 145
wykres
äodygowo-liĈciowy, 46
pudeäkowy, 46
rozsiania, 75
wartoĈci skumulowanych, 147
wykrywanie oszustw, 195
wymiarowoĈè, 184, 187
wytwór danych, 53
wzglödna waĔnoĈè cech, 184
wzorzec liniowy, 66
wzór Bayesa, 99
wzrost, lift, 121

Z
zadawanie pytaþ, 307
zaäoĔenia
modelowania, 84
o bäödach, 71
zasady EDA, 47
zatrzymywanie uĔytkowników,
162, 175
zbieĔnoĈè algorytmu, 191
zbiory
èwiczebne, 81
testowe, 81
zbiór
obserwacji, 35
sztucznych danych, 76
zdolnoĈè przewidywania, 175
zliczanie säów, 108
zäoĔonoĈè obliczeniowa, 185
zmienna losowa, random
variable, 43
zmienne
ciñgäe, 171
ukryte, 188
wyjaĈniajñce, 162
zmiennoĈè, volatility, 68, 143, 144
znaczniki czasu, 129, 131, 150
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