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Suma cyfrowych informacji 

• Po raz pierwszy suma cyfrowych 

informacji wyprodukowanych na świecie w 

ciągu jednego roku (2010) przekroczyła 

jeden zeta bajt (1021).  

• Ilość informacji produkowana każdego 

roku wzrasta o 40 procent. 

• Stworzyło to nowe wyzwania dla nauki, 

edukacji, mediów i administracji.  
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http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf 

Zmiany liczby odbieranych umownych słów 

Szalony pomysł laptopów uczniowskich 



Big Data  

• zasoby o tej skali to  
ogromne  nieustruktury- 
zowane hurtownie  danych 

• ich ilość stworzyła nowy  
wymiar atrakcyjności zasobów 
informacyjnych do wszelkiego rodzaju badań  

• potężne zasoby informacyjne produkowane 
przez telefony komórkowe, komputery, 
cyfrowe aparaty i kamery, czytniki RFID, 
GPSy, samochody, także mieszkania (np. smart 
meters – odzwierciedlające, na podstawie intensywności używania energii 
elektrycznej, niektóre zachowania mieszkańców). 



Cel 
• Umiejętna analiza Big Data może 

być zastosowana do doskonalenia 
rozwoju kolejnych generacji 
produktów i usług, które są 
wykorzystywane przez wszystkie 
branże – w tym przez szeroko 
pojętą edukację.  
 

• W szczególności doskonaląc rozumienie potrzeb 
edukacyjnych i zaniedbań w udostępnianym 
zakresie wiedzy.  
 

• Owa analiza pozwoli na precyzyjniejsze, i w 
stosownym czasie, udostępnianie potrzebnych i 
krytycznych informacji.  

 



Rafinacja 

Jest jak mikroskop 
umożliwiający, jak nigdy 

wcześniej, zainteresowanym 
oglądać i mierzyć rzeczy – na 

poziomie poszczególnych 
komórek (rekordów) jak i grup 

społecznych. Jest to rodzaj 
rewolucji w pomiarach. 

Uzyskane w ten sposób dane 
tworzą obraz potrzeb i 

zachowań indywidualnych 
użytkowników ale także 

społeczności jako całości.  



Narzędzia do 

rafinowania  
• Milionów postów, blogów i artykułów  

dostępnych online.  

• Umożliwiają niemożliwe wcześniej do  

uzyskania niezauważane informacje dotyczące:  

– społecznych fenomenów – w tym dotyczących 

edukacji, 

– osób indywidualnych – w tym nauczycieli i 

uczniów, 

– a także państw, organizacji. 

• W wyniku rafinacji można także uzyskiwać 

wartościowe informacje dotyczące: oceny 

emocjonalnych relacji – sympatia, 

uraza/rozgoryczenie, poczucie szczęścia, optymizm, 

pesymizm, obawa,  niepokój.  

 



Rafinacja - obraz przeszłego  

i obecnego statusu informacyjnego 

rzeczywistości  

• Na przykład, odnośnie przeszłości i 

współczesności – korpus ponad pięciu 

milionów książek, używając kolektywną 

pamięć umożliwia m.in.:  

– stan i potrzeby edukacji, 

– ilościową ocenę kulturalnych trendów, 

– rozpoznawać adaptację technologii,  

– cenzurę czy historię epidemiologii. 



Wyniki rafinacji 

Zmiany obecności zwrotu „edukacja historii” w latach 1800 – 2000 



Zmiany obecności zwrotów: edukacja 

matematyki, przyrody, zdrowia i języków, 

w latach 1800 – 2000 



Dane behawioralne  

• Wynik potencjału znaczeniowego 
 danych uzyskanych z analizy  
sposobów, w tym słów kluczowych, 
przeszukiwania sieci przez poszczególne osoby 

• Wynik – dane związane z edukacją, identyfikując 
informacyjne potrzeby osób uczących się, w 
zakresie poziomu wiedzy, wieku, doświadczenia 
itp.  

• Lub uzyskanie wartościowych i wiarygodnych 
informacji o ryzyku nadchodzącej epidemii grypy, 
sprzedaży książek czy popularności filmów  



Śledzić grypę 

The relative frequency of flu-related keywords in 
Google searches closely tracks flu statistics in 
Poland as monitored by the government officials 
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Rafinacja przez personalizację 

różne typy użytkowników, wymiary:  

 
• płeć,  

• wiek,  

• sprawność fizyczna,  

• zainteresowania kulturalne,  

• Sportowe,  

• także uwarunkowania kulturowe, 

geolokalizacyjne, meteo czy pory dnia. 



Personalizacja  

• W efekcie personalizacja spełnia nie tylko 
merytoryczne oczekiwania wirtualnego 
konsumenta, także jego indywidualne cechy.  

• wirtualny profil  konkretnego konsumenta, np. 
ucznia, jest dostępny wszędzie i zawsze. Bez 
względu gdzie i za pomocą jakiego urządzenia 
(PC, komórka, tablet) odbiorca ma zawsze 
osobiste okno dla transferu informacji 
dopasowanych do jego osobistego profilu. Ilustrują 
to bogate doświadczenia personalizowanej 
reklamy online, które łatwo mogą być adoptowane 
do potrzeb zdalnej edukacji. 



Zaawansowane 

narzędzia 
• Attentio, Radian6,  

Sysomos, NetBase,  

Collective Intellect,  

Alterian, Google Alerts.  
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Jarosław Kaczyński Bronisław Komorowski 

Negatywne opinie zawarte w mediach społecznościowych o głównych kandydatach wyborów prezydenckich, uzyskane w dniach: 5 Maj - 4 czerwiec  



4th example: Information on the course of the 
parliamentary  elections in Poland, June 2011 - 

positive 
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Ocena barwy tonu informacji 

dotyczących części świata i 

indywidualnych postaci 

• Np. odnośnie lokalizacji pobytu  

Bin Ladena.   

• Wszystkie geograficzne  

wskazówki dotyczące Bin Ladena  

zawarte w treściach SWB od stycznia 

1979 do kwietnia 2011.  

 





Zarządzanie informacjami i ich analiza są 

krytyczne w osiąganiu ważnych celów 

poprawnej i skutecznej edukacji 

• Problem nie leży w wielkości Big Data ale w tym, 

że większość użytkowników nie dysponuje 

odpowiednią platformą narzędzi do 

ukierunkowanej analizy.  

• Big Data pozostają  terra incognita dla 

edukacji. Ważnym wyzwaniem jest 

opracowanie stosownych narzędzi do rafinacji 

informacji,  spolegliwego dostarczania wyników 

użytkownikom, a co najważniejsze przekonania 

o użyteczności tego nowego źródła informacji 

 



Zakończenie 

 • Rafinacja zasobów Big Data umożliwia 

ilościową analizę szerokiego spectrum 

pierwotnej, nieustrukturyzowanej 

oryginalnej informacji w celu 

odkrycia/wskazania znaczących 

problemów ludzkości – społecznych, 

kulturalnych, politycznych, 

biznesowych także związanych z 

szeroko rozumianą edukacją.  

 

• Rafinacja kreuje nową przestrzeń wartościowych źródeł informacji i 
otwiera nowe drogi do badań. Narzędzie to zapewne spowoduje 
przełomowe zmiany w świecie informacji.  



Nauczyciele, głównie ich 

decydenci, którzy jako 

pierwsi skorzystają z 

potencjału  

rafinacyjnego  

Big Data  

będą  

najbliżej  

bieżących  

potrzeb  

uczących się,  

rynku i współczesnych 

oczekiwań społecznych 

 


