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EKSPLORACJA DANYCH DLA OPTYMALIZACJI KAMPANII 

MARKETINGOWYCH W SIECI SPOŁECZNEJ 

Jerzy Surma, Szkoła Główna Handlowa 

Biznesowe wykorzystanie sieci społecznych jest naturalną konsekwencją ich niezwykle 

intensywnego rozwoju w ostatnich latach. Informacje uzyskane o uczestnikach danej spo-

łeczności mogą być podstawą do trafnego rozpoznawania ich potrzeb i w efekcie dostoso-

wywania spersonalizowanych komunikatów marketingowych. W przedstawionym badaniu 

zostanie omówiony model analityczny (C&RT) dla zadania maksymalizacji reakcji (res-

pons) w kampanii marketingowej prowadzonej w internetowym serwisie społecznościo-

wym. Przedstawiony model ma na celu ilustrację zagadnienia wykorzystania zaawanso-

wanych metod eksploracji danych w celu biznesowego wykorzystania sieci społecznych 

oraz związanych z tym problemów badawczych. 

Wprowadzenie 

Dane, jakie są współcześnie rejestrowane w kontekście użytkowania serwisu społecznoś-

ciowego, można podzielić na dane związane z konkretnym użytkownikiem (np. wiek, płeć, 

miejsce zamieszkania itp.), reprezentowane przez zmienne indywidualne, oraz dane opisu-

jące relacje z innymi użytkownikami sieci (np. częstość kontaktów z innymi użytkowni-

kami, rodzaj kontaktów, liczba zaproszeń od innych osób, liczba komentarzy do wpisów na 

blogu itp.), reprezentowane przez zmienne relacyjne. Oba wspomniane rodzaje danych 

mogą mieć charakter deklaratywny
8
 albo behawioralny, tj. wynikający z rzeczywistych 

zachowań użytkownika w sieci społecznej. Ten behawioralny wymiar danych pozostawia-

nych przez duże zbiorowości użytkowników powiązany z ich znaczącym wolumenem, np. 

w przypadku wielomiesięcznych i intensywnych aktywności, pozwala na przeprowadzanie 

istotnych statystycznie badań w ramach analiz sieciowych (social network analysis) 

(Wasserman, Faust 2009). Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) w tym 

obszarze wydaje się zatem obiecującym podejściem
9
.  

                                                      

8
 Na przykład deklarowany wiek i płeć w formularzu rejestracyjnym. 

9
 Patrz rozdział: „Graph Mining, Social Network Analysis, and Multirelational Data Mining” w podręczniku 

Hana i Kambera (Han, Kamber 2006). 
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W następnym rozdziale zostanie przedstawiony prosty model analityczny dla zadania 

klasyfikacji zbudowany w oparciu o drzewo decyzyjne typu C&RT (Breimann i inni, 

1984), w celu predykcji reakcji na komunikat marketingowy (Chiu, Tavella 2008). Model 

został zbudowany w wykorzystaniem danych otrzymanych dla deklarowanych zmiennych 

indywidualnych oraz behawioralnych zmiennych relacyjnych. 

Charakterystyka badanej sieci społecznej 

Sieć społeczna użyta w prezentowanym badaniu jest rzeczywiście funkcjonującym serwi-

sem społecznościowym dla profesjonalistów, liczącym kilkadziesiąt tysięcy aktywnych 

użytkowników. Fragment sieci, który podlegał analizie, jest opisany w tabeli 1, która 

zawiera zestaw klasycznych wskaźników używanych w badaniu sieci społecznych (Knoge, 

Yang 2008). Analizowana sieć odzwierciedla cechy charakterystyczne dla tzw. „małych 

światów” (Watts 1999), tzn. jest dobrze powiązana (największy komponent obejmuje 

ponad 90% węzłów
10

), ma niski średni stopień liczby powiązań pomiędzy danym węzłem 

a jego sąsiadami (5,88) oraz relatywnie krótką ścieżkę powiązań (3,53). Rysunek 1 ilustru-

je powiązania pomiędzy losowo wybranymi węzłami sieci. Omówiona charakterystyka 

odzwierciedla stan sieci w okresie, kiedy były przeprowadzone badania omówione w nas-

tępnym rozdziale
11

.  

            Tabela 1. Charakterystyka badanego podzbioru sieci społecznej. 

Wskaźnik Wartość 

Members 19 593 

Total number of vertices 3025 

Number of components 90 

Number of vertices in giant component 2828 

Density 0,002 

Average friends number 5,88 

Betweenness centrality 0,21 

Clustering coefficient 0,23 

Average path length 3,53 

             Źródło: (Surma, Furmanek 2010). 

                                                      

10
 Number of vertices in giant component/ Number of components (patrz tabela 1). 

11
 Należy podkreślić dużą dynamikę zmian struktury badanej sieci społecznej, która nie jest reprezentowana 

w przedstawionych wskaźnikach sieciowych. 
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Rys. 1. Przykład powiązań wybranych węzłów sieci (źródło: opracowanie własne 

z wykorzystaniem oprogramowania NetDraw 2.096). 

Badania eksperymentalne 

Badania eksperymentalne zostały wykonane na podstawie wyników kampanii marketingo-

wej przeprowadzonej na losowo wybranej grupie użytkowników serwisu społecznościo-

wego. W ramach kampanii wysłano e-mail z reklamą do wylosowanych użytkowników. 

Reakcja była określona jako pozytywna, kiedy użytkownik otworzył e-mail, potwierdził 

link w nim zawarty i w efekcie otworzył stronę WWW reklamodawcy. W przeciwnym 

przypadku reakcja była interpretowana jako negatywna. Odpowiednia zmienna celu 

(respons) została zdefiniowana jako zmienna jakościowa o dwuelementowym zbiorze war-

tości {YES, NO}. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem drzew decyzyjnych typu 

C&RT umożliwiły wygenerowanie klasyfikatora, który umożliwiał osiągniecie responsu 

wynoszącego 6,4% na zbiorze testującym. Jest to wynik statystycznie lepszy (p=0,01) od 

losowego responsu wynoszącego 3,7% (Surma, Furmanek 2010). Model analityczny 

w tym badaniu został opracowany na podstawie 62 zmiennych dostępnych w systemie bazy 

danych zaprojektowanym i wdrożonym na potrzeby funkcjonowania serwisu.  
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Tabela 2. Rodzaje zmiennych badanej sieci społecznej. 

Rodzaje zmiennych Liczba Przykładowe zmienne 

Indywidualne 25 
voivodeship (województwo), branch (branża), title (tytuł), 

sex (płeć), age (wiek) itp. 

Relacyjne 37 

days_from_mod (liczba dni od ostatniej modyfikacji), 

sent_invitation_sum (liczba odebranych zaproszeń), 

groups_joint (liczba zadeklarownych grup) itp. 

Relacyjne SNA
12

 6 
degree, fareness, nCloseness, clusterCoefficient, nPairs, 

Betweenness 

 Źródło: opracowanie własne. 

       Tabela 3. Ranking ważności 10 najistotniejszych zmiennych ze względu na zmienną celu. 

 

        Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 9.1. 

Interesujące jest określenie potencjalnej korzyści, jaka wynika z dostępności wiedzy o re-

lacjach społecznych użytkowników. W tym celu podzielono badane zmienne na: indywi-

dualne i relacyjne. Dodatkowo rozbudowano badanie o 6 zmiennych reprezentujących kla-

syczne zmienne sieciowe. W wyniku otrzymano 68 zmiennych (patrz tabela 2). Następnie 

opracowano 795-elementowy ciąg uczący, gdzie 536 elementów było pozytywnych 

(respons=YES) i odpowiednio 259 negatywnych (response=NO). Wstępna analiza waż-

ności zmiennych (patrz tabela 3) wskazuje na duże znaczenie zmiennych relacyjnych. 

W pierwszej dziesiątce najistotniejszych zmiennych znalazło się pięć zmiennych relacyj-

nych, w tym trzy typu SNA. Z wykorzystaniem 795 elementów ciągu uczącego wygenero-

wano binarne drzewo decyzyjne, którego strukturę przedstawiono na rys. 2. W korzeniu 

tego drzewa oraz na pierwszym i drugim poziomie pojawiły się zmienne indywidualne. 

Zmienne relacyjne pojawiły się na niższych poziomach drzewa, natomiast zmienne typu 

                                                      

12
 Definicje zmiennych SNA są zgodne z systemem Ucinet (Borgatti, Everett, Freeman 2002). 
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SNA w ogóle nie zostały użyte. Przeprowadzone badanie pokazuje brak użyteczności 

zmiennych relacyjnych w optymalizacji analizowanej kampanii marketingowej. 

 

Rys. 2. Struktura drzewa wygenerowanego dla 795 elementów ciągu uczącego 

(źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 9.1). 

Podsumowanie 

Otrzymane wyniki wykazują niewielką użyteczność zmiennych relacyjnych i de facto 

niewykorzystanie wartości dodanej, jakie potencjalnie istnieje w eksploracji sieci spo-

łecznych. Ten rezultat może być wynikiem następujących czynników: 

 Niereprezentatywność ciągu uczącego: trudności w dostępie do danych potrzebnych do 

obliczenia zmiennych relacyjnych typu SNA ograniczyły ciąg uczący do 795 ele-

mentów. Charakterystyka tego ciągu (67% pozytywnych elementów) nie odpowiada 

rzeczywistości, gdzie liczność pozytywnych elementów jest zwykle poniżej 5%. 

Potwierdziły to badania testowe procedurą 10-cross-fold, gdzie uzyskano ponadnorma-

tywnie wysoką dokładność klasyfikacji. 

 Słabość sieci: badana sieć wykazuje relatywnie niski poziom więzi międzyludzkich 

(patrz tabela 1), co mogło implikować brak wpływu zmiennych relacyjnych na 

zmienną celu. 
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 Nieadekwatność zmiennych: użyte zmienne relacyjne ograniczają się do czysto 

ilościowego opisania złożonych relacji międzyludzkich. Duża liczba znajomych, 

aktywność na grupach dyskusyjnych wcale nie oznacza głębokich więzi społecznych. 

Użyte zmienne relacyjne w ogóle nie odwołują się do semantyki relacji, ograniczając 

się wyłącznie do ich ilościowego ujęcia. 

 Brak zależności: wątpliwe jest powiązanie przyczynowe pomiędzy użytymi zmiennymi 

relacyjnymi a zmienną celu, czyli reakcją na kampanię marketingową. To zagadnienie 

wydaje się kluczowe, gdyż zmienne indywidualne wybrane jako istotne w drzewie de-

cyzyjnych są semantycznie związane z produktem oferowanym w reklamie. Możliwa 

jest w tym kontekście wiarygodna interpretacja poszczególnych gałęzi drzewa. 

 Brak pomiaru: jest uzasadnione podejrzenie, że użytkownicy sieci mogli wymieniać 

między sobą wiadomości na temat reklamowanego produktu, np. poprzez rekomen-

dacje, dyskusje, zapytania itp. Tego typu zachowania społeczne, mające istotny wpływ 

na wyniki kampanii marketingowej, nie były mierzone. 

Spełnienie powyższych czynników implikuje nietrywialne problemy badawcze w kon-

tekście opracowania adekwatnych metod eksploracji danych. Istotne zagadnienia naukowe 

wymagające rozwiązania to eksploracja danych: 

 o dynamicznej charakterystyce, silnie uzależnionych funkcyjnie od upływu czasu 

(temporal data mining), 

 tekstowych (text mining), 

 o złożonej strukturze, tj. relacyjnych (multirelational data mining) i reprezentowanych 

w postaci grafów (graph mining),  

 odwołujących się do wiedzy dziedzinowej (ontology) i mających interpretację seman-

tyczną, 

 wymagających dużych mocy obliczeniowych ze względu na złożoność obliczeniową 

algorytmów sieciowych. 

W powyższym kontekście użycie metod eksploracji w badaniu sieci społecznych jest jed-

nym z największych wyzwań badawczych stojących przed współczesną analityką danych. 

Badania tego typu są już intensywnie prowadzone i to nie tylko w kontekście niezwykłego 

wyzwania intelektualnego, ale również przewidywanych korzyści biznesowych.  

Podziękowania. Autor pragnie podziękować Pani Annie Furmanek za przygotowanie 

ciągu uczącego omawianego w niniejszym artykule. 
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