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Studium przypadku 1: Debata na temat etyki danych

Sprawa: A co, jeśli całe to gromadzenie danych przybierze negatywny obrót? Co by się stało, gdyby na

przykład organizacja mogła przewidzieć, którzy pracownicy szukają nowej pracy, wykorzystując dane

z portali społecznościowych, biur pośrednictwa pracy i systemów komunikacji wewnętrznej, a następnie

rozwiązać umowy z tymi pracownikami? Czy takie wykorzystanie danych byłoby etyczne?

Przeprowadźcie rozmowę w trzyosobowych grupach, zapiszcie poniżej swoje spostrzeżenia i przedstawcie

je innym uczestnikom. Zachęcamy do dyskusji.

Studium przypadku 2: Etyczne implikacje skandalu z danymi z 2018 r. między

Facebookiem a Cambridge Analytica

Sprawa: skandal z danymi Facebook-Cambridge Analytica dotyczył gromadzenia danych osobowych nawet

87 milionów użytkowników Facebooka. Aby pogorszyć sytuację, opracowano również oprogramowanie,

które profilowało tych obywateli w celu przewidywania wzorców głosowania - i poprzez mikrotargetowane

reklamy wpływało na decyzje wyborcze obywateli USA. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego naruszenia

danych, obejrzyjcie krótki film i nagranie z wynikami badań.

Materiał video https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU

https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU
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Studium przypadku 3: Zgodność z RODO

Opis sprawy: Jak już teraz wiesz, od maja 2018 r. obowiązują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych (RODO), co oznacza, że Twoja firma jest zobowiązana do wdrożenia odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania

danych osobowych.

Siedem podstawowych filarów RODO wymieniono w temacie 4. Aspekty prawne analizy danych na slajdzie

29 w Module 7. Analiza danych i umiejętności badawcze. Wybierz cztery filary i wyjaśnij, co byś zrobił

w tym obszarze. Zapisz swoje propozycje i omów je z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami.

Studium przypadku 4: Bezpieczeństwo centrum danych Google: 6 warstw

zabezpieczeń

Przypadek: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zarządza się bezpieczeństwem danych w Google? Obejrzyj

krótki film i poznaj sześć warstw zabezpieczeń fizycznych zaprojektowanych w celu uniemożliwienia

nieuprawnionego dostępu do Centrum Danych Google. Po drodze posłuchaj ekspertów, aby poznać działanie

technologii i systemów, które sprawiają, że Google Cloud jest jedną z najsolidniejszych platform

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zapisz swoje spostrzeżenia i omów je z prowadzącym oraz

pozostałymi uczestnikami.

Materiał video https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA

https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA
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Studium przypadku 5: Zastosowanie Big Data w rolnictwie

Opis przypadku: Cyfrowa Sieć Transmisyjna (DTN), system analityczny Big Data, opracowany przez Schneider

Electric, dostarcza rolnikom i innym klientom rozwiązania w zakresie informacji pogodowych

i rolniczych w czasie rzeczywistym oraz informacje rynkowe. Korzystając z DTN, rolnicy i handlowcy mają dostęp

do aktualnych danych pogodowych i cenowych, dzięki czemu mogą lepiej zarządzać swoją działalnością. W obliczu

wyzwania, jakim było zarządzanie złożoną siecią źródeł danych - systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa

(ERP), aplikacjami finansowymi, GIS, pakietami agronomicznymi

i aplikacjami detekcyjnymi - w celu dostarczania klientom informacji w czasie rzeczywistym, okazało się, że

dotychczasowa metoda łączenia tych systemów przez DTN była zbyt kosztowna w utrzymaniu. Firma DTN

zainwestowała w nowoczesne narzędzie do integracji danych, które konsolidowało dane z wielu źródeł bez

konieczności pisania mnóstwa niestandardowego kodu. Dzięki czystemu i spójnemu zestawowi interfejsów, DTN

może teraz łączyć najważniejsze dane pogodowe i agronomiczne z pól, aby dostarczać dokładne prognozy.

Korzystając z DTN, rolnicy są w stanie poprawić plony i obniżyć koszty na podstawie tych prognoz. Sieć DTN szybko

stała się standardem branżowym w zakresie wymiany informacji agrobiznesowych i przekształciła się w centrum

informacji dla połączonej w sieć społeczności rolników i agrobiznesu. W 2017 r. DTN została zakupiona przez TBG

AG, prywatną firmę holdingową z siedzibą w Szwajcarii, w ramach transakcji o wartości 900 mln USD. Siedem

podstawowych filarów GDPR wymieniono w części 4. Aspekty legislacyjne analizy danych na slajdzie 29 w Module 7.

Analiza danych i umiejętności badawcze. Wybierz cztery filary i wyjaśnij, co byś zrobił w tym zakresie. Zapisz

swoje propozycje i omów je z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami.

Na podstawie powyższych informacji zastanów się, jakie są możliwości i wyzwania związane

z wykorzystaniem rozwiązań Big Data w rolnictwie w Twoim kraju. Zapisz swoje sugestie i omów je

z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami.
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Studium przypadku nr 6: SMAG InVivo wykorzystuje Big Data do rozwoju rolnictwa 

precyzyjnego

Przypadek: InVivo to wiodąca francuska grupa spółdzielni rolniczych, licząca 192 członków i osiągająca przychody

w wysokości 5,1 mld euro. SMAG, jej spółka zależna, jest francuskim liderem w dziedzinie systemów informacji

agronomicznej, stanowiąc kompletny system łączący codzienne praktyki uprawowe

z możliwościami Big Data. Rozwiązania SMAG, zintegrowane w ramach Inteligentnego Rolnictwa, mają na celu

zrównoważony wzrost produkcji przy wykorzystaniu technologii cyfrowych i automatyzacji. Oprogramowanie jest

używane przez 80% spółdzielni i 50% handlowców we Francji. Firma SMAG opracowała wiele aplikacji mobilnych

wspierających rolników w ich codziennej pracy, ale chciała zebrać wszystkie swoje dane - 30-letnią historię

danych pogodowych, zdjęcia satelitarne i z drona oraz typy gleb - aby szybciej podejmować świadome decyzje.

Ich cel: wykorzystać cyfryzację do rozwiązania problemów żywnościowych XXI wieku. Wykorzystując narzędzie,

które pomogłoby w przetwarzaniu ogromnej ilości przechowywanych i gromadzonych danych, SMAG opracował

złożony algorytm agronomiczny Data Crop, pozwalający na wykorzystanie różnych typów danych w celu

optymalizacji procesu decyzyjnego. Na przykład, Data Crop umożliwia użytkownikom śledzenie postępów upraw

w ciągu roku i przewidywanie plonów - dane te pozwoliły na uzyskanie niesamowitych wyników w produkcji

pszenicy. Obecnie 80% francuskich gruntów rolnych przeznaczonych pod uprawę pszenicy jest zarządzanych za

pomocą Data Crop. SMAG planuje rozszerzyć tę funkcję na inne uprawy i kraje.

Na podstawie powyższych informacji zapisz trzy najważniejsze korzyści z zastosowania oprogramowania Big Data

w rolnictwie, wybierając je spośród następujących propozycji: zwiększenie wydajności rolnictwa; ograniczenie

marnotrawstwa żywności; zmniejszenie migracji siły roboczej; lepsze śledzenie łańcucha dostaw i zarządzanie

nim; optymalizacja sprzętu rolniczego; etyczne stosowanie pestycydów; uproszczone zarządzanie danymi; lepsze

przewidywanie pogody. Zapisz wyniki, uzasadnij swój wybór i przedyskutuj go

z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami.
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Materiał uzupełniający

Jak Big Data może rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego: 

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA

Dlaczego każdy powinien umieć korzystać z danych: https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs

Etyka gromadzenia danych: https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

Wewnątrz centrum danych Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Wykorzystanie danych do odczytywania sygnałów biznesowych:

https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Jak Facebook śledzi Twoje dane: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Etyka gromadzenia danych: https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA
https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
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Materiały uzupełniające: Analiza danych i filmy z badań

Wewnątrz centrum danych Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Wykorzystanie danych do odczytywania sygnałów biznesowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Jak Facebook śledzi Twoje dane: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Zwiększanie wydajności w rolnictwie i leśnictwie poprzez IoT: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s

Rolnictwo oparte na danych może odmienić rolnictwo: https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw

Cyfrowe rolnictwo zmienia życie rolników: https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk

Materiał wideo dostępny w języku polskim:

Maciej Lewiński - 3 płaszczyzny analizy danych

https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw
https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk
https://www.youtube.com/watch?v=4Zv_Ikh2rh4
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


