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WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ 

BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH 

Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz większej liczby 

organizacji. Za ich pomocą szacuje się ryzyko kredytowe klientów w bankach i innych 

instytucjach finansowych, ocenia wiarygodność kredytową kontrahentów firm handlowych 

oraz kontrahentów dostawców różnego rodzaju mediów, ocenia prawdopodobieństwo 

wyłudzenia telefonów w firmach telekomunikacyjnych czy szansę na zakup przez klientów 

określonego produktu. Za pomocą tego typu modeli można także oceniać skłonność klienta 

do rezygnacji z usług. 

Niezależnie od zastosowania modele skoringowe pozwalają na większą automatyzację 

procesu decyzyjnego, zwiększają obiektywizm decyzji i skracają czas potrzebny do jej 

podjęcia. Modele skoringowe nie są oczywiście jedynym elementem wpływającym na 

ostateczny kształt podejmowanych decyzji. Zwykle ich działanie uzupełniane jest przez 

zestaw reguł zarówno biznesowych, jak i statystycznych umożliwiających dodatkowe 

dokładniejsze profilowanie i przewidywanie zachowań analizowanego zbioru klientów. 

W niniejszym opracowaniu przedstawimy przykład budowy i oceny modelu skoringowego 

badającego skłonność klientów do zakupu karty kredytowej. W ramach procesu analitycz-

nego zbudujemy dodatkowo zestaw reguł statystycznych uzupełniających działanie 

modelu. Modele i reguły zostaną zapisane i zastosowanie w środowisku STATISTICA Deci-

sioning Platform®.  

Budowa modeli skoringowych 

Modele skoringowe (scoringowe) zawdzięczają swoją nazwę ocenie (score) skłonności do 

modelowanego zjawiska, jaką możemy za ich pomocą uzyskać. Ocena ta może zostać 

wyrażona w formie prawdopodobieństwa bądź punktacji – im wyższa ocena, tym większa 

skłonność klienta do modelowanego zachowania. 

Modele skoringowe budowane są na podstawie zachowań innych klientów w przeszłości. 

Wykorzystując dane historyczne, zawierające cechy klientów (mogą to być zarówno cechy 

demograficzne, jak i behawioralne) oraz zmienną informującą o zajściu bądź nie modelo-

wanego zjawiska, model określa wzorce zachowań klientów. Jeśli wzorce wychwycone 
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przez model okażą się wartościowe, możemy je następnie zastosować dla nowych klien-

tów. W naszym przypadku modelowanym zjawiskiem jest fakt zakupu lokaty terminowej. 

Model wskaże zatem najbardziej odpowiednią grupę docelową dla ewentualnej kampanii 

(osoby z największą skłonnością do zakupu określonego produktu). Ogólny schemat budo-

wy tego typu modeli przedstawia poniższy rysunek. 

 

Przykład budowy modelu skoringowego zaprezentujemy na podstawie zbioru Depo-

zyt_terminowy.sta będącego spolszczoną wersją zbioru dostępnego w Internecie
1
. Zbiór ten 

zapisano do bazy danych i udostępniono analitykom za pomocą Konfiguracji danych 

systemu STATISTICA Enterprise o nazwie Dane skoring. Ze stworzonej konfiguracji 

danych mogą korzystać wszyscy uprawnieni analitycy, informacja o niej zapisana jest 

w centralnym repozytorium metadanych. Aby pobrać dane za pomocą konfiguracji, klika-

my na kartę Enterprise, a następnie wybieramy opcję Run Analysis/Report (Uruchom ana-

lizę lub raport), a następnie wybieramy odpowiedni obiekt z repozytorium. 

 

                                                      

1 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing. 
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Po pobraniu danych zbiór ten zawiera ponad 45000 przypadków, z których każdy 

reprezentuje jednego klienta. Każdy klient został scharakteryzowany przez 18 zmiennych, 

których charakterystyka znajduje się poniżej. 

 

 Wiek – wiek klienta 

 Zatrudnienie – rodzaj zatrudnienia  

 Stan cywilny  

 Wykształcenie 

 Problemy kredytowe – czy wystąpiły problemy ze spłatą kredytu 

 Saldo – średnie roczne saldo wyrażone w Euro 

 Kredyt hipoteczny – czy ma kredyt hipoteczny 

 Kredyt konsumpcyjny – czy ma kredyt konsumpcyjny 

 Typ kontaktu  

 Dzień – dzień kontaktu 

 Miesiąc – miesiąc  

 Czas trwania – czas trwania kontaktu  

 Liczba kontaktów – liczba kontaktów w ramach kampanii 

 Liczba dni przed – liczba dni, jakie upłynęły od poprzedniego kontaktu 

 Liczba kontaktów przed – liczba kontaktów z klientem przed planowaną kampanią  

 Wynik przed – wynik poprzedniej kampanii  

 Zakup – czy klient zakupił produkt oferowany w ramach kampanii 

W naszym zbiorze zmienna Zakup będzie pełniła rolę zmiennej zależnej. Pozostałe zmien-

ne będą pełniły w analizie rolę zmiennych wejściowych (niezależnych). Analizując znacze-

nie merytoryczne dostępnych zmiennych, możemy zauważyć, że można je podzielić na 

dwie grupy. Pierwsza grupa zmiennych to cechy dostępne niezależnie od faktu, czy do 
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danej osoby została skierowana oferta - do zmiennych należących do tej grupy zaliczają się 

między innymi: Wiek, Stan cywilny, Wykształcenie czy też Wynik przed. Zmienne te może-

my wykorzystać w procesie budowy modeli predykcyjnych. Druga grupa zmiennych to 

informacje, jakie uzyskano w efekcie kontaktu z klientem. Są to na przykład: Czas trwania, 

Miesiąc czy też Dzień. Ponieważ zmienne z drugiej grupy nie będą dostępne dla klientów, 

dla których kontakt jest dopiero planowany, nie możemy wykorzystać ich w modelowaniu. 

Mogą one być dla nas jedynie źródłem dodatkowych informacji przydatnych na etapie 

opracowania strategii rozmowy z klientem czy też wybory najbardziej odpowiedniego 

czasu do kontaktu. 

Aby uniknąć ryzyka przypadkowego wykorzystania w modelu zmiennych związanych 

bezpośrednio z kontaktem, klikamy dwukrotnie na nagłówek każdej z tych zmiennych, 

a następnie w wyświetlonym oknie specyfikacji zmiennej zaznaczamy opcję Excluded 

(Wyłączona)2. 

  

Zmienne te pozostaną w arkuszu, jednak nie będą widoczne w oknie wyboru zmiennych. 

Dla pozostałych zmiennych, które potencjalnie mogą zostać użyte podczas modelowania, 

wykonamy wstępną analizę danych, która pozwoli nam lepiej zrozumieć nasz zbiór. Na 

tym etapie ocenimy, czy w zbiorze danych występują braki danych, oraz jaka jest ewentu-

alna skala tego zjawiska. Dodatkowo zbadamy zakres wartości poszczególnych zmiennych, 

co umożliwi nam weryfikację ich poprawności. Następnie wykonamy ranking predykto-

rów, który pozwoli ocenić siłę wpływu poszczególnych zmiennych na skłonność klientów 

do założenia lokaty. 

W celu zbadania występowania braków danych w naszym zbiorze, z menu Statistics (Sta-

tystyka) wybieramy opcję Basic Statistics (Statystyki podstawowe), a następnie Descriptive 

                                                      

2 Możemy ewentualnie edytować konfigurację danych, eliminując z szablonu zapytania niepotrzebne zmienne. 
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statistics (Statystyki opisowe). Po wybraniu wszystkich zmiennych na karcie Advanced 

(Więcej) wybieramy opcję % valid obsvn. (% ważnych) i zatwierdzamy wykonanie analizy. 

  

W wyniku analizy uzyskujemy informację, że wszystkie zmienne zawarte z naszym zbio-

rze danych są kompletnie wypełnione. Sytuacja taka w praktyce jest dosyć rzadka, zwykle 

znaczny procent analizowanych zmiennych zawiera braki danych, z którymi musimy sobie 

poradzić. O sposobach radzenia sobie z brakami danych można dowiedzieć się więcej 

w artykule [5].  

Kolejnym krokiem analizy jest sprawdzenie podstawowych statystyk analizowanych 

zmiennych. W przypadku zmiennych ilościowych obliczymy statystyki pozycyjne, szcze-

gólną uwagę zwracając przede wszystkim na zakres wartości, jakie przyjmują poszcze-

gólne zmienne. Podobnie jak w przypadku sprawdzania braków danych skorzystamy ze 

statystyk opisowych, wybierając do analizy jedynie zmienne ilościowe. 

 

Analizując powyższą tabelę, możemy zauważyć, że minimalna wartość zmiennej Liczba 

dni przed informującej o liczbie dni, jakie upłynęły od poprzedniego kontaktu, wynosi -1. 

Wartość ta jest wartością podejrzaną, trudno bowiem zaliczyć wartość ujemną do zakresu 

poprawnej wartości tej zmiennej. Okazuje się, że wartość ta została wprowadzona, aby 

obsłużyć sytuację braku wcześniejszego kontaktu z klientem. Brak danych został zamie-

niony wartością -1. Należy pamiętać o tym fakcie, traktując tę wartość raczej jako etykietę, 

stosując specjalne sposoby obsługi tego typu sytuacji. Drugą kwestią wymagającą refleksji 

jest zmienna Liczba kontaktów przed. Zauważmy, że mediana tej zmiennej wynosi 0, śred-

nia prawie 0,6, natomiast maksymalna wartość aż 275. Wygląda na to, że dla tej zmiennej 

jest to wartość ekstremalnie odległa od środka rozkładu, zważywszy, że odchylenie 
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standardowe dla tej zmiennej wynosi jedynie 2,3. O występowaniu wartości odstających 

pośrednio informuje nas również skośność. Skrajnie wysokie wartości tej statystyki (a za 

taką można uznać wartość 41,8) informują nas o możliwości występowania wartości 

odstających. 

Przyjrzyjmy się może bliżej rozkładowi tej zmiennej. Możemy zobrazować go za pomocą 

wykresu ramka-wąsy, histogramu, bądź przedstawić za pomocą tabeli liczności. Wybie-

ramy tę ostatnią opcję. Z menu Statistics (Statystyka) wybieramy Basic Statistics (Statystyki 

podstawowe), a następnie Frequency tables (Tabele liczności). Tabele liczności obliczamy 

dla zmiennej Liczba kontaktów przed. Poniżej fragment uzyskanej tabeli. 

  

Możemy zauważyć, że prawie 82% wszystkich klientów nie miało wcześniej żadnych kon-

taktów z Bankiem, natomiast ponad 98% klientów miało nie więcej niż 6 kontaktów 

w analizowanym okresie. Wartość 275, podobnie jak wartości 58, 55 i inne są niewątpliwie 

wartościami nietypowymi. Dla takich przypadków warto zadać sobie pytanie, czy należą 

one do zdefiniowanej wcześniej grupy docelowej i czy w ogóle powinny zostać uwzględ-

nione w analizie. Jeżeli tak, warto rozważyć sposoby radzenia sobie z tymi wartościami, 

ponieważ mogą one mieć niewspółmiernie duży wpływ na postać modelu w stosunku do 

ich rzeczywistego wkładu informacyjnego. Mogą one mieć także negatywny wpływ na 

stabilność modelu. Z jednej strony sposobem radzenia sobie z tym problemem może być 

wybór metody analitycznej niewrażliwej na tę kwestię. Do tych metod zaliczamy drzewa 

klasyfikacyjne oraz oparte na nich drzewa wzmacniane czy metodę losowy las. Metody te, 

poza skrajnymi przypadkami, bardzo dobrze radzą sobie z takimi sytuacjami. Innym roz-

wiązaniem może być transformacja zmiennych, polegająca na zastąpieniu wartości 

odstających wartością graniczną bądź wartością wskazanego percentyla. Operacje te 

możemy wykonać za pomocą opcji Recode Outliers (Zamień braki danych), dostępnej 

w menu Data – Filter/Recode (Dane – Czyszczenie). Zwykle najwygodniejszym sposobem 

radzenia sobie z takimi wartościami jest jednak dyskretyzacja analizowanej zmiennej. 

Wartości odstające trafiają dzięki temu do skrajnych kategorii, nie wpływając negatywnie 

na możliwość budowy modelu i jego stabilność podczas stosowania. W naszym wypadku 

to ostatnie rozwiązanie wydaje się najbardziej odpowiednie. 
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W przypadku zmiennych jakościowych najlepszym narzędziem analizy rozkładu są tabele 

liczności. W przypadku tego typu zmiennych sprawdzamy, czy kategorie występujące 

w danych są poprawne, czy nie występują w nich pomyłki i wynikające z nich powtórze-

nia. Ważną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę, jest również liczność poszczególnych 

kategorii. Według jednej z reguł kciuka stosowanej w modelowaniu dana grupa nie powin-

na być mniej liczna niż 5% wszystkich obserwacji i liczyć co najmniej 50 przypadków 

z każdej z modelowanych klas. Mniej liczne grupy traktujemy analogicznie do wartości 

odstających, scalając je do bardziej ogólnych kategorii. 

 

W przypadku zmiennej Zatrudnienie możemy zauważyć, że wszystkie kategorie są po-

prawne, natomiast niektóre z nich stanowią nieznaczny procent ogólnej liczności zbioru. 

Należy rozważyć połączenie najmniejszych kategorii do kategorii bardziej ogólnych, choć 

z drugiej strony bezwzględna liczność tych kategorii jest dosyć duża – najmniej liczna 

klasa liczy prawie 300 obserwacji, co powinno być liczbą wystarczającą, by precyzyjne 

określić skłonność do zakupu dla tej grupy. Decyzję odnośnie grupowania kategorii tej 

i pozostałych zmiennych podejmiemy na etapie dyskretyzacji. 

Kolejnym zadaniem w ramach wstępnej analizy danych będzie wykonanie rankingu 

predyktorów, który pozwoli nam ocenić siłę wpływu poszczególnych zmiennych na skłon-

ność do zakupu lokaty oraz wyeliminować te zmienne, które na tę skłonność nie wpływają. 

Z menu Scorecard – Data Preparation (Zestaw skoringowy – Przygotowanie danych) wy-

bieramy opcję Feature Selection (Wybór predyktorów). Przechodzimy na kartę Predictors 

rank (Ranking predyktorów), a następnie wybieramy zmienne do analizy zgodnie z po-

niższą specyfikacją.  
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Pamiętajmy, że zmienna Liczba dni przed zawiera braki danych zamienione na -1. Nieuw-

zględnienie tego faktu może doprowadzić do błędnego oszacowania siły wpływu danego 

predyktora, dlatego też w obszarze Atypical value (Wartość nietypowa) wybieramy opcję 

Particular value (Konkretna wartość) i wprowadzamy wartość -1. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymujemy ranking predyktorów dla wskazanych 

miar powiązania. W naszej analizie weźmiemy pod uwagę miarę IV (Information Value). 

Miara ta przyjmuje wartości nie mniejsze od zera. Przyjmuje się, że wartość tego wskaź-

nika poniżej 0,05 oznacza brak związku pomiędzy predyktorem a analizowaną zmienną 

zależną. 
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Analizując powyższą tabelę, możemy zauważyć, że największy wpływ na modelowane 

zjawisko ma zmienna Wynik przed, natomiast zmienne Stan cywilny oraz Problemy kre-

dytowe zasadniczo nie wpływają na skłonność klientów do zakupu lokaty. Zmienne te 

możemy wyeliminować z dalszej analizy bez ryzyka utraty istotnej dla jakości modelu 

informacji.  

Dyskretyzacja zmiennych  

Przyjrzyjmy się teraz profilom wybranych zmiennych w module do dyskretyzacji. W pier-

wszej kolejności zbadamy zmienną Wynik przed. Z menu Scorecard – Data preparation 

(Zestaw skoringowy – Przygotowanie danych) wybieramy opcję Attribute Building (Dys-

kretyzacja zmiennych). W oknie o tej samej nazwie wskazujemy zmienną Zakup jako 

zmienną zależną, natomiast zmienną Wynik przed jako predyktor jakościowy. Wskazujemy 

wartość Nie zmiennej Zakup jako symbol klasy negatywnej. 
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Po zatwierdzeniu wybranych opcji przechodzimy do okna grupowania, w którym możemy 

ocenić siłę i kierunek wpływu każdej z kategorii na skłonność do zakupu oraz pogrupować 

podobne do siebie kategorie. 
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Możemy zauważyć, że zmienna Wynik przed składa się z czterech kategorii. By ocenić 

wpływ każdej z nich na analizowanie zjawisko, klikamy przycisk Recode (Przekoduj), 

a następnie Report (Raport). Poniższy rysunek przedstawia wykres miary Weight of evi-

dence dla poszczególnych kategorii. 

  

Weight of evidence pozwala ocenić siłę i kierunek wpływu danej kategorii na analizowane 

zjawisko. Widzimy, że dla kategorii sukces wartość WoE wynosi ponad 250; oznacza to, iż 

osoby, które w poprzedniej kampanii zdecydowały się przyjąć naszą ofertę, są skłonne 

przyjąć ją ponownie. Dla kategorii nieznany wartość WoE wynosi prawie -30. Ujemna 

wartość oznacza, że ta kategoria sprzyja odmowie klienta (im większa wartość bez-

względna wartości, tym większa siła efektu). 

Ponieważ wszystkie kategorie zmiennej Wynik przed różnią się od siebie dosyć znacznie, 

bezcelowe, a nawet szkodliwe dla dalszej analizy byłoby scalenie ze sobą podobnych klas. 

Zatwierdzamy zatem domyślną kategoryzację, zapisując ją do pliku XML, plik ten wyko-

rzystamy w kolejnym kroku analizy. Równolegle tę samą kategoryzację zapisujemy w pos-

taci reguł w systemie STATISTICA Enterprise w węźle Skrypty kategoryzacji. Jej definicja 

będzie dostępna dla innych użytkowników w kolejnych etapach analizy. 
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Zobaczmy, jak wygląda profil Liczba dni przed. Pamiętajmy, że braki danych występujące 

w tej zmiennej zostały przekodowane na wartości -1. Musimy tę wartość potraktować spec-

jalnie, dlatego też wskazujemy ją jako wartość nietypową, klikając przycisk Atypical (Nie-

typowe) i wskazując tę wartość z listy dostępnych wartości. Dzięki tej operacji wartość ta 

będzie traktowana jako osobna kategoria. Pozostały zakres wartości zmiennej podzielimy 

na przedziały, tworząc dodatkowe kategorie tej zmiennej. 

 

Analizując profil zmiennej Liczba dni przed, możemy zauważyć, że skłonność klientów do 

zakupu jest najwyższa w sytuacji, gdy od ostatniego kontaktu nie minęło więcej niż 100 

dni. Dłuższy czas od ostatniego kontaktu zmniejsza szansę sukcesu akcji sprzedażowej. 

Jeżeli do tej pory nie odnotowano żadnego kontaktu z klientem, szanse na sukces są naj-

mniejsze. Niestety klasa -1 obejmuje prawie 82% analizowanych klientów. 
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Dyskretyzacja zmiennych jest operacją pozwalającą na lepsze zrozumienie profilu wpływu 

poszczególnych zmiennych na analizowane zjawisko. Dzięki zabiegowi budowy przedzia-

łów w naturalny sposób rozwiązywany jest problem wartości odstających – skrajne war-

tości trafiają po prostu do odpowiednich przedziałów, nie wpływając tym samym negatyw-

nie na proces budowy modelu. 

Jeśli w danych znajdują się braki, przekształcane są one w osobną kategorię, dzięki czemu 

w sposób naturalny przyjmowane jest założenie o możliwym wpływie braku danych na 

badane zjawisko – w naszym przykładzie miało to miejsce dla zmiennej Liczba dni przed. 

Zatem jeżeli podczas budowy modelu planujemy wykorzystać metody wrażliwe na niezbyt 

dobrą jakość danych, takie jak regresja logistyczna czy sieci neuronowe, dyskretyzacja 

może być najbardziej naturalnym i pożądanym etapem przygotowania danych. 

Budowa modeli skoringowych 

Przed przystąpieniem do budowy modeli skornigowych musimy podjąć decyzję, jaką 

metodą chcemy modelować zależności zawarte w danych. Metody skoringowe możemy 

podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to metody klasyczne – statystyczne, do których 

możemy zaliczyć: regresję logistyczną, regresję probit, analizę dyskryminacyjną czy też 

model proporcjonalnego hazardu Coxa. Druga grupa to metody typu data mining, spośród 

których najpopularniejsze to: sieci neuronowe, drzewa wzmacniane (boosted trees), losowy 

las (random forests) czy metoda wektorów nośnych (support vector machines).  

Wyczerpujące porównanie obydwu grup metod wymagałoby stosownej rozprawy 

naukowej. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na charakterystycznych cechach 

dwóch metod: regresji logistycznej i drzewach wzmacnianych oraz konsekwencjach ich 

wykorzystania w biznesie.  

Regresja logistyczna jest niewątpliwie najpopularniejszą metodą budowy modeli skoringo-

wych. Podobnie jak pozostałe metody zaliczane do grupy metod statystycznych pozwala na 

przedstawienie modelowanych zależności w postaci wzoru matematycznego. Dodatkowo 

na podstawie oceny parametru regresji łatwo jest uzyskać iloraz szans3. 

Bardzo ważną zaletą regresji logistycznej jest możliwość przekształcenia uzyskanego 

wzoru do formatu karty skoringowej, co ułatwia zrozumienie i interpretację zbudowanego 

modelu nawet osobom niezajmującym się analizą danych. 

Drzewa wzmacniane to metoda data mining polegająca na budowie sekwencji modeli, przy 

czym każdy kolejny model przykłada większą „wagę” do tych obserwacji, które zostały 

błędnie zaklasyfikowane przez modele poprzednie. W kolejnych modelach błędnie zakla-

syfikowane obserwacje otrzymują większe wagi, przez co każdy kolejny model uczy się 

lepiej rozróżniać obserwacje wcześniej źle zaklasyfikowane. Finalny model często składa 

się więc z kilkuset składowych modeli, które głosując, dają końcowy wynik. 

                                                      

3 Jeżeli b to ocena parametru regresji logistycznej, to iloraz szans = exp{b}. 
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Już sama podstawowa charakterystyka obydwu metod umożliwia wychwycenie zasad-

niczych różnic w tych podejściach. Z jednej strony metody statystyczne pozwalają uzyskać 

modele o czytelnej i prostej w interpretacji postaci, w których możemy w łatwy sposób 

ocenić kierunek i siłę wpływu poszczególnych cech na model, z drugiej strony modele data 

mining są modelami relatywnie dużo bardziej skomplikowanymi, przez co praktyczna 

interpretacja ich parametrów jest niemożliwa. Często mówi się, że działają one na zasadzie 

czarnej skrzynki.  

Budując modele data mining, tracimy więc możliwość interpretacji, jednak wraz z kompli-

kacją postaci modelu rośnie także jego siła predykcyjna. O ile modele statystyczne są 

w stanie modelować jedynie główne efekty, bez uwzględnienia interakcji (uwzględnienie 

interakcji w modelach liniowych jest możliwe za pomocą dodatkowych zmiennych, które 

reprezentują zidentyfikowane interakcje), modele data mining dają możliwość modelo-

wania nieliniowych i często ulotnych wzorców, co zwykle pozwala zbudować lepsze 

modele, o wyższym wskaźniku dopasowania oraz zwykle szerszym obszarze punktacji, 

w którym są one w stanie dobrze dyskryminować analizowane grupy. 

Metodyka budowy kart skoringowych wymaga, by każda analizowana zmienna podlegała 

dyskretyzacji, czyli podziałowi wartości analizowanych zmiennych na przedziały jedno-

rodne ze względu na natężenie występowania w nich analizowanego zjawiska. Tego typu 

operacja umożliwia lepsze zrozumienie charakteru związku cechy z analizowanym zjawis-

kiem, pozwala także na wychwycenie błędów i pomyłek w danych. Dyskretyzacja w natu-

ralny sposób rozwiązuje problem wartości odstających oraz braków danych, które możemy 

traktować jako odrębne klasy, pozwalając analitykowi uwzględnić fakt, iż brak danych 

może być istotną informacją. Pozwala także na modelowanie niemonotonicznych zmian 

wpływu poszczególnych cech na zjawisko, co jest dużą zaletą tego podejścia. 

Kolejnym istotnym elementem przygotowania danych jest przygotowanie próby uczącej. 

Przyjętą praktyką budowy modeli statystycznych jest równoważenie zbioru uczącego, tak 

aby proporcja modelowanych przypadków należących do klasy pozytywnej i negatywnej 

była zbliżona. 

Drzewa wzmacniane nie wymagają od analityków aż tak dużego zaangażowania w proces 

czyszczenia danych. W sposób naturalny obsługują dane zarówno jakościowe, jak i ilościo-

we oraz są w dużym stopniu niewrażliwe na występowanie wartości odstających i rzadkich 

klas. Są również odporne na występowanie danych bez znaczenia oraz cech nadmiernie ze 

sobą skorelowanych. Tak więc budując model za pomocą tej metody, możemy zaniedbać 

szereg czasochłonnych i pracochłonnych etapów analizy danych, z drugiej jednak strony 

podejmujemy ryzyko, że szumy i nieprawidłowości zawarte w danych (niezidentyfikowane 

na etapie ich czyszczenia) spowodują, że model będzie dawał obciążone wyniki. Metoda ta 

jest również dosyć odporna na występowanie w zbiorze danych niezrównoważonych pro-

porcji przypadków dobrych i złych (czego nie można jednak powiedzieć o innych meto-

dach data mining, takich jak na przykład sieci neuronowe). Oczywiście nic nie zastąpi 

naszej pomysłowości i inwencji w procesie opracowania zmiennych pochodnych, jednak 

efekty będące interakcjami pomiędzy poszczególnymi cechami metoda ta identyfikuje 

w sposób automatyczny.  
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Zanim przystąpimy do budowy modelu do naszego zbioru danych dodamy zmienną Próba, 

która będzie zawierała identyfikator informujący, czy dany przypadek należy do próby 

uczącej czy też do próby testowej. Na próbie uczącej będziemy szacować parametry mode-

lu, natomiast próba testowa posłuży nam do oceny jakości jego zdolności predykcyjnych. 

Przyjmijmy, że próba testowa będzie zawierać 25% losowo wybranych przypadków. Aby 

zrealizować ten postulat, klikamy dwukrotnie na nagłówku nowo utworzonej zmiennej 

i w oknie specyfikacji zmiennych wprowadzamy formułę, która losowo przydzieli przy-

padki we wskazanej proporcji. 

   

Następnie za pomocą przycisku Etykiety tekstowe wprowadzamy identyfikatory tekstowe. 

Wartości 0 identyfikującej próbę uczącą przypisujemy kod U, wartości 1 identyfikującej 

próbę testową przypisujemy kod T. 

Regresja logistyczna 

Kolejnym krokiem będzie budowa modelu. W pierwszej kolejności zbudujemy model za 

pomocą regresji logistycznej. Z menu Scorecard – Modeling (Zestaw Skoringowy – Mode-

lowanie) wybieramy opcję Scorecard Preparation (Budowa tablicy skoringowej). A nas-

tępnie w oknie o tej samej nazwie wybieramy zmienne do analizy, wskazując na liście pre-

dyktorów wszystkie zmienne, oprócz zmiennej Zakup, która będzie pełniła rolę zmiennej 

zależnej oraz zmiennej Próba, która będzie identyfikować próby do analizy. 
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Za pomocą przycisku Rules (Reguły) wczytujemy skrypty dyskretyzacji, które zostały 

przygotowane dla naszych predyktorów i zapisane w bazie danych STATISTICA Enter-

prise4. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu analizy, klikając OK i wyświetlając 

okno Logistic regression – analysis specification (Regresja logistyczna – tryb analizy). 

 
                                                      

4Skrypty dyskretyzacji można także wczytywać za pomocą plików XML zapisanych lokalnie na dysku. 
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W oknie Logistic regression – analysis specification (Regresja logistyczna – tryb analizy) 

wybieramy opcję Backward stepwise (Krokowa wsteczna) jako sposób budowy modelu, co 

pozwoli nam wykonać finalną eliminację zmiennych (z modelu odrzucone będą te 

zmienne, których oceny parametrów będą nieistotnie różnić się od 0). 

W obszarze Learn\Test splitting (Podziel na próbę uczącą i testową) wybieramy opcję Split 

dataset (Podziel na próby), a następnie wskazujemy zmienną Próba, a jako identyfikator 

próby uczącej na liście rozwijalnej wskazujemy symbol U.  

Parametry zawarte na karcie Calibration and scaling (Skalowanie i kalibracja) pozwalają 

interpretować punkty w kontekście szansy zakupu przez klienta lokaty. Dla domyślnych 

wartości jeżeli dany klient uzyska 600 punktów, to jego szansa bycia dobrym klientem 

będzie wynosiła 50 do 1. Szansa ta będzie się podwajała co każde 20 punktów. 

 

Następnie klikamy Next (Dalej), aby rozpocząć proces budowy modelu. Po zakończonym 

procesie budowy modelu w oknie Regression results (Wyniki regresji) możemy przejrzeć 

uzyskane wyniki. Na przykład wartości ocen parametrów regresji uzyskane w wyniku 

analizy są następujące: 
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Wśród zestawu dostępnych raportów możemy także uzyskać informację o przebiegu 

procesu eliminacji nieistotnych predyktorów, wyświetlić zestaw miar dobroci dopasowania 

modelu do danych, czy też zapisać zbudowany model logistyczny w postaci funkcji C bądź 

w formacie PMML. Tak zapisany model moglibyśmy stosować dla nowych danych za 

pomocą opcji Data Mining – Rapid Deployment (Data Mining – Szybkie wdrażanie) lub 

zapisać w repozytorium STATISITCA Enterprise, a następnie stosować automatycznie dla 

nowych danych. Podobnie możemy zrobić z regułami dyskretyzacji dla zmiennych 

uwzględnionych w modelu (przycisk Rules). 

  

Kliknięcie przycisku Next wyświetli przeskalowany model w postaci tablicy skoringowej. 
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W wyniku przekształcenia ocen parametrów regresji logistycznej otrzymujemy tablicę 

skoringową, w której poszczególnym kategoriom zmiennych modelu przypisano określoną 

liczbę punktów, które interpretujemy w kategoriach szans (ODDS) zakupu oferowanej 

lokaty, zgodnie z podanymi parametrami skali. Zbudowany model zapisujemy do pliku 

Lokata_model.xml, który wykorzystamy do oceny i kalibracji modelu. Klikając przycisk 

Rules (Reguły) mamy możliwość zapisania modelu w postaci reguł decyzyjnych i zapisania 

ich do systemu STATISTICA Enterprise. 
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Zauważmy, że postać modelu jest bardzo łatwa w interpretacji i stosowaniu. Każdej 

kategorii zmiennej w modelu przypisana została określona liczba punktów. Wynikiem 

modelu jest suma punktów dla zmiennych w modelu z poszczególnych kategorii, do jakich 

należy analizowany klient. Poniżej widok fragmentu środowiska STATISTICA Enterprise 

z zapisaną w systemie kartą skoringową. 

 

Drzewa wzmacniane 

Drugi model zbudujemy za pomocą metody nieparametrycznej – drzew wzmacnianych. 

Moduł drzew wzmacnianych uruchamiamy za pomocą polecenia Data Mining – Trees/Par-

titioning-Boosted Trees (Data Mining – Drzewa – Wzmacniane drzewa).  

  

Następnie wybieramy typ analizy jako Classification Analysis (Zadanie klasyfikacyjne). 

W kolejnym kroku w oknie Boosted Trees Specifications (Ustawienia drzew wzmac-

nianych) wskazujemy zmienne do analizy zgodnie z poniższą specyfikacją.  
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Na karcie Advanced (Więcej) w tym samym oknie klikamy przycisk Test sample (Spraw-

dzian krzyżowy) i wskazujemy zmienną Próba, jako zmienną identyfikującą próbę uczącą 

i testową. 

  

Zastosujemy więc tutaj klasyczne podejście do budowy modeli, w którym parametry 

modelu szacujemy na próbie uczącej, natomiast błąd oceniamy na podstawie próby 

testowej, która nie bierze udziału w procesie estymacji. Również na karcie więcej 

zwiększamy parametr Maximum n of nodes (Maksymalna liczba węzłów) na 5, aby model 

łatwiej wychwycił występujące w danych interakcje. Zatwierdzamy wykonanie analizy, 

klikając OK. 

Zwróćmy uwagę na wykres obrazujący przebieg procesu estymacji. Widzimy, że dodanie 

kolejnych drzew do budowanego modelu spowodowało obniżanie się błędu, zarówno na 

próbie uczącej, jak i na próbie testowej. Niemniej jednak w końcowej fazie budowy mode-

lu obydwie krzywe zaczęły się wypłaszczać. Proces budowy modelu został zatrzymany 

w momencie, w którym kolejna rozbudowa modelu spowodowała wzrost błędu na próbie 

testowej – w naszym przypadku na poziomie 162 drzew. 
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Po zbudowaniu modelu przechodzimy do etapu jego oceny. W pierwszej kolejności zapi-

szemy zbudowany model w formacie PMML  specjalnym języku opartym na standardzie 

XML, przeznaczonym do zapisu modeli statystycznych i data mining, a następnie wdro-

żymy go w repozytorium STATISTICA Enterprise. Na karcie Report (Raport) okna Boosted 

Teres Results (Wyniki drzew wzmacnianych) wybieramy opcję Deployment to STATISTICA 

Enterprise (Wdrożenie w STATISTICA Enterprise) i wdrażamy model. Zwróćmy uwagę na 

szereg innych formatów, do których możemy zapisać zbudowany model. 
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Za pomocą zapisanego modelu obliczymy skłonność do zakupu dla poszczególnych osób. 

Przed wykonaniem obliczeń do zbioru danych dodamy kolejną zmienną Drzewa wzmac-

niane, do której trafią uzyskane wyniki. Następnie z menu Data mining wybieramy opcję 

Rapid Deployment (Szybkie wdrażanie). W wyświetlonym oknie wczytujemy model 

PMML zapisany w repozytorium STATISTICA Enterprise, wskazujemy opcję Include 

pred. Probs in output (Wyniki zawierają prawdopodob.), a następnie za pomocą przycisku 

Save predicted & residualvalues to input data (Zapisz wartości lub klasy i reszty w pliku 

danych) przypisujemy odpowiedzi modelu do zmiennej Drzewa wzmacniane i wykonu-

jemy obliczenia. 

  

Po przeprowadzeniu obliczeń każdemu klientowi w zbiorze danych została przypisana mia-

ra skłonności do zakupu oferowanego produktu. Miarę tę możemy interpretować jako 

prawdopodobieństwo zakupu. Im wyższa jej wartość, tym większa skłonność danego 

klienta do zakupu.  

Na jej podstawie dokonamy oceny jakości modelu w module Model Evaluation (Ocena 

modeli). Do oceny wykorzystamy popularną miarę jakości modeli skoringowych, bazującą 

na krzywej ROC oraz krzywej zysku. 

Ocena i porównanie modeli 

W kolejnym kroku z menu Scorecard (Zestaw skoringowy) wybieramy opcję Model Eva-

luation (Ocena modeli), a następnie wybieramy zmienną Zakup jako zmienną zależną oraz 

zmienną Drzewa wzmacniane zawierającą wynik modelu drzew. Za pomocą opcji Load 

(Wczytaj) wczytujemy dodatkowo model regresji logistycznej.  
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Następnie przechodzimy na kartę Train/Test (Uczący/Testowy), aby podobnie jak podczas 

budowy modelu wskazać zmienną zawierającą informację o próbie uczącej i testowej. 

Zatwierdzamy analizę, klikając OK, i przechodzimy do okna Models Evaluation – results 

(Ocena modeli – wyniki). W oknie tym klikamy przycisk Indicators (Wskaźniki), aby otrzy-

mać podsumowanie jakości modeli. 

  

Na podstawie wyliczonych wskaźników jakości stwierdzamy, że obu modelom udało się 

wychwycić zależności zawarte w danych – pole powierzchni dla krzywej ROC w naszym 

przypadku wynosi powyżej 0,72. Żaden z modeli nie jest przeuczony – występują niewiel-

kie różnice pomiędzy wynikami dla próby uczącej i testowej. Modele mają porównywalną 

jakość, jednak nieznacznie lepiej sprawdza się model drzew wzmacnianych, ma wyższe 

kluczowe wskaźniki dobroci dopasowania, zarówno w próbie uczącej, jak i testowej. 

Jakość modelu logistycznego jest nieznacznie gorsza. Decydując, który model powinniśmy 

wybrać, zobaczmy jeszcze, jak wyglądają wykresy zysku dla obydwu modeli dla próby 

testowej. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

59 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

  

Analizując krzywe zysku, możemy zauważyć, że mają one bardzo podobny przebieg. Pew-

ne różnice występują jedynie pomiędzy pierwszym a trzecim decylem. Jeżeli zatem 

planowalibyśmy wysłać ofertę do 10% osób najbardziej skłonnych do zakupu (oczywiście 

według modelu), udałoby się nam dotrzeć do 35% wszystkich klientów dla modelu regresji 

logistycznej bądź 37% klientów dla modelu drzew wzmacnianych. Chcąc dotrzeć do po-

łowy osób zainteresowanych ofertą banku, wystarczy, że zaoferujemy produkt około 20% 

klientów. W tym miejscu należałoby podjąć decyzję, czy ważniejsza jest dla nas większa 

skuteczność modelu, a godzimy się na brak możliwości jego interpretacji, czy też uzna-

jemy, że możliwość interpretacji modelu jest dla nas ważna, a różnice w wynikach nie mają 

większego znaczenia. Przyjmijmy tę drugą opcję, wybierając model prostszy – oparty na 

regresji logistycznej, ponieważ dzięki swojej jawnej postaci może być zrozumiały nie tylko 

dla analityków, ale również dla osób z biznesu oraz innych obszarów działalności firmy.  

Wybór punktu odcięcia 

Ostatnim elementem związanym z oceną modelu jest wybór optymalnego punktu odcięcia, 

czyli wskazanie wartości progowej skorinigu określonego przez model, powyżej której 

będziemy podejmować działanie. Osoby ze skoringiem poniżej tego punktu będą wyłą-

czone z planowanej kampanii. Aby określić optymalny punkt odcięcia, użyjemy modułu 

Cut-off Point Selection (Zarządzanie punktem odcięcia) i wyznaczymy optymalny punkt 

odcięcia dla modelu regresji logistycznej. W tym celu z menu Scorecard – Evaluation and 

Calibration (Zestaw skoringowy – Ocena i kalibracja), wybieramy opcję Cut-off Point 

Selection (Zarządzanie punktem odcięcia) wyświetlając okno o tej samej nazwie. W oknie 
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tym, podobnie jak w poprzednich analizach, wskazujemy zmienną Zakup jako zmienną 

stanu oraz wczytujemy model regresji zapisany w pliku xml. Po zatwierdzeniu analizy 

przechodzimy do okna z wynikami Cut-Off Point Selection – Results (Wybór punktu 

odcięcia - wyniki). 

 

W oknie Cut-Off Point Selection – Results (Wybór punktu odcięcia – wyniki) przechodzimy 

na kartę Profit (Zysk), a następnie wybieramy opcję Marketing Scoring (Skoring marke-

tingowy) i określamy koszt dotarcia do klienta, który odrzuci naszą ofertę (20), oraz zysk, 

jaki spodziewamy się uzyskać dla osób, które ją zaakceptują (150). Po określeniu powyż-

szych parametrów klikamy Report (Raport), by wyświetlić podsumowanie analizy. 
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Powyższy wykres przedstawia spodziewany zysk z kampanii w zależności od przyjętego 

punktu odcięcia dla grupy klientów o liczności porównywalnej do analizowanego zbioru. 

Analizując przebieg krzywej na wykresie, możemy stwierdzić, że najwyższy zysk z kam-

panii sprzedażowej osiągniemy, jeśli zastosujemy punkt odcięcia modelu na poziomie 356. 

Osoby ze skoringiem poniżej tej wartości nie powinny uczestniczyć w kampanii. Zaofe-

rowanie produktu wszystkim klientom redukuje efekt finansowy do zera. 

Przygotowanie reguł biznesowych 

Zbudowany przez nas model skoringowy bardzo często uzupełniany jest dodatkowymi 

regułami, które umożliwiają korektę wynikających z niego działań. Mogą to być różnego 

rodzaju reguły wynikające z polityki firmy informujące, iż danej grupie klientów należy 

wysłać ofertę (bądź też nie) niezależnie od wskazań modelu. Poza regułami wynikającymi 

z polityki firmy oraz eksperckimi, kolejna grupa reguł może pochodzić z dodatkowej, 

pogłębionej analizy danych. Dobrym sposobem na identyfikację reguł są metody oparte na 

drzewach klasyfikacyjnych (na przykład drzewach CART). Metoda ta pozwala na podział 

zbioru danych na segmenty (liście drzewa) na podstawie złożonych, lecz prostych w inter-

pretacji kryteriów. Każdy z segmentów jest jednoznacznie opisany przez regułę podziału 

powstałą w wyniku analizy. 

 

Powyższe drzewo składa się z czterech liści – potencjalnych reguł, opisujących segmenty 

osób o różnej skłonności do zakupu. Przykładowo reguła Wynik przed = ‘sukces’ oraz 

Liczba dni przed <=98,5 opisuje segment osób o największej skłonności do zakupu.  



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2013 

 

62 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Poza szeregiem zalet poszukiwanie reguł w oparciu o jedno drzewo decyzyjne pociąga za 

sobą pewne negatywne konsekwencje. W pierwszym podziale znajduje się zawsze najmoc-

niejszy predyktor, determinując dalszy proces budowy drzewa. Tymczasem wzięcie pod 

uwagę innych predyktorów podczas wstępnych podziałów może skutkować uzyskaniem 

innych ciekawych i wartościowych reguł. Metoda Losowy Las (Random Forests) pozwala 

na zbudowanie zestawu drzew, z których każde budowane jest na innym, wylosowanym 

zestawie predyktorów (oprócz tego każde drzewo budowane jest na innej próbce danych). 

Dzięki temu również mniej istotne predyktory mają szansę wejść do jednego z budo-

wanych modeli i utworzyć ciekawą dla końcowego użytkownika regułę. 

Zestaw reguł opartych na metodzie Losowy Las uzyskamy za pomocą modułu Interaction 

and Rules (Reguły i interakcje) zawartego w menu Scorecard – Data Preparation (Zestaw 

skoringowy – Przygotowanie danych). Następnie wybieramy zmienne w sposób analogicz-

ny do wyboru dokonanego na etapie rankingu predyktorów. W wyniku analizy otrzymu-

jemy okno zawierające tabelę ze zidentyfikowanymi regułami. 

 

Poszczególne wiersze tabeli reprezentują zidentyfikowane reguły. Na podstawie zawartych 

w niej informacji widzimy, jakie zmienne wchodzą w skład poszczególnych reguł. Jakość 

utworzonych reguł możemy ocenić za pomocą przyrostu (lift) dla obydwu klas oraz 

liczności i odsetka negatywnych elementów w klasie. Dokładna postać wybranej reguły 

widoczna jest w polu tekstowym nad tabelą. Regułę możemy także przedstawić w postaci 

drzewa decyzyjnego oraz zapisać do repozytorium STATISTICA Enterprise w postaci 

wykonywalnych reguł. 

Jeżeli przyjmiemy założenie, że interesują nas jedynie reguły o liczności większej bądź 

równej 1200 oraz przyroście dla klasy pozytywnej (zmiennej zależnej) nie mniejszym od 

trzech, możemy zawęzić zbiór reguł na postawie odpowiednich filtrów. 

Z grupy dostępnych reguł wybierzmy przykładowe dwie spełniające powyższe kryteria. Po 

zaznaczeniu opcji w kolumnie Select (Wybierz) dla wybranych reguł możemy je następnie 
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wykonać, klikając Rules (Reguły). Wynikiem takiego działania będą dwie zmienne pochod-

ne informujące o zajściu wskazanych reguł. Zmienne te mogłyby zasilić zestaw potencjal-

nych predyktorów, pozwalając na łatwiejsze wychwycenie pewnych związków, szczegól-

nie istotnych z punktu widzenia tworzonego modelu. W naszym przypadku wykorzystamy 

je dopiero na etapie działania modelu, wymuszając niejako dla tych grup przeprowadzenie 

kampanii niezależnie od wyniku skoringu. 

Aby zapisać wybrane reguły, w obszarze Script (Skrypt) wybieramy opcję Rules window 

(Okno reguł), a następnie klikamy przycisk Script (Skrypt). W wyniku tego działania wyś-

wietlone zostanie okno z naszymi regułami. 

 

Wybieramy opcję Save to Enterprise (Zapisz do Enterprise) i zapisujemy wskazane reguły 

w repozytorium STATISTICA Enterprise pod nazwą Reguły – Losowy Las. Poniżej widok 

fragmentu środowiska STATISTICA Enterprise z zapisanymi w systemie regułami. 
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Stosowanie modelu 

Przygotowane i zapisane w systemie STATISTICA Enterprise modele i reguły połączymy 

teraz w schemat analityczny umożliwiający pobranie danych, stosowanie modeli i reguł 

oraz zapisanie wyników do bazy danych. Schemat ten skonstruujemy w przestrzeni robo-

czej STATISTICA. Otwieramy ją poleceniem Data mining – Workspaces – All procedures 

(Data mining – Przestrzenie robocze – Wszystkie procedury). W wyświetlonej przestrzeni 

roboczej klikamy opcję Data Source (Źródło danych), a następnie w oknie Select Data 

Source (Wybierz źródło danych) klikamy przycisk Enterprise Data… (Dane Enterprise…). 

Jako źródło danych wskazujemy konfigurację danych Dane skoring. 

 

Następnie za pomocą przeglądarki węzłów (przycisk Node Browser) wybieramy węzeł 

Rules (Reguły), umożliwiający wczytywanie i stosowanie reguł. Wstawiamy wybrany wę-

zeł do przestrzeni roboczej i wczytujemy do niego kartę skoringową zapisaną w repozytor-

ium STATISTICA Enterprise5. W wyniku jej działania otrzymujemy arkusz, gdzie każdemu 

przypadkowi został przypisany odpowiadający mu skoring. W podobny sposób wczytujemy 

także reguły utworzone na podstawie Losowego Lasu. Ostateczną decyzję implementujemy 

jako wypadkową modelu i zaproponowanego punktu odcięcia oraz reguł biznesowych. 

 

                                                      

5 W podobny sposób moglibyśmy zastosować model zbudowany za pomocą drzew wzmacnianych. 
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Uzyskany wynik łączymy z węzłem umożliwiającym zapisanie wyniku modelu do bazy 

danych. 

 

Klikając przycisk Deploy (Wdrożenie), zapisujemy przedstawiony powyżej schemat do 

repozytorium STATISTICA Enterprise. Po zapisaniu schematu układ obiektów związanych 

z bieżącą analizą przedstawia się zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

Tak przygotowany schemat decyzyjny może zostać użyty zarówno podczas ręcznego stoso-

wania modeli dla nowych danych, jak i jako podstawowy element umożliwiający auto-

matyczne odpytywanie modelu za pomocą silnika skoringowego STATISTICA Live Score. 

Zakończenie 

Filarem skutecznych decyzji biznesowych jest umiejętne połączenie wiedzy uzyskanej 

w wyniku budowy modelu skoringowego z regułami eksperckimi i statystycznymi. 

Wspólne zastosowanie tych strategii skutkuje poprawą trafności przewidywań, a co za tym 

idzie lepszą jakością podejmowanych decyzji. Wykorzystując STATISTICA Decisioning 
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Platform, możemy w jednym środowisku stosować modele skoringowe (wykonując 

uprzednio zaawansowane przekształcenia i agregację danych) przygotowane zarówno me-

todami parametrycznymi, jak i nieparametrycznymi, oraz reguły biznesowe, zapisując osta-

teczny wynik w bazie danych. 

Przejście od danych do decyzji może być zatem zamknięte w odrębny proces, przyjmujący 

na wejściu surowe dane, zwracający w wyniku sugestię decyzji. Proces ten możemy wdro-

żyć w ramach silnika decyzyjnego STATISTICA Live Score, umożliwiając podejmowanie 

decyzji w trybie online. 
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