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PRZYGOTOWANIE DANYCH MARKETINGOWYCH 

DO ANALIZ DATA MINING 

Mariusz Łapczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Przeglądając dowolne procedury analityczne data mining, można zauważyć, że w każdej 

z nich znajduje się co najmniej jeden etap dotyczący przygotowania danych do analizy. 

W iteracyjnym procesie budowy modeli zaproponowanym przez Berryego i Linoffa kryje 

się on pod pojęciem „walidacja, eksploracja i czyszczenie danych”, w procedurze Giuidi-

ciego opisany jest terminem „wybór, organizacja i wstępna obróbka danych”, w schemacie 

SEMMA odnoszą się do niego dwa etapy: „explore” (eksploracja zbioru obserwacji) oraz 

„modify” (selekcja, modyfikowanie, usuwanie zmiennych), zaś w procedurze CRISP-DM 

etap drugi i trzeci, czyli „poznanie struktury danych” i „przygotowanie danych”. Celem 

niniejszego opracowania jest wskazanie kilku podstawowych obszarów, na które powinno 

się zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy modelu data mining. Artykuł sygnalizuje 

jedynie wybrane zagadnienia i stanowi przyczynek do dalszych przemyśleń i rozważań dla 

badaczy. 

Etapy procedury przygotowania danych 

Procedura przygotowania danych obejmuje 8 etapów
14

: 

1. uzyskanie dostępu do danych (accessing data), 

2. sprawdzenie danych (auditing data), 

3. uzupełnienie zbioru zmiennych (enhancing and enriching data), 

4. poszukiwanie błędów w doborze próby (looking for sampling bias), 

5. ustalenie struktury danych (determining data structure), 

6. przygotowanie środowiska danych do analizy (building prepared information 

environment), 

7. przegląd danych (surveying data), 

8. budowa modelu (modeling data). 

                                                      

14 D. Pyle, Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufmann, San Francisco 1999, s. 112. 
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Pozyskanie danych jest pierwszym i kluczowym etapem całej procedury. Istnieje wiele 

przeszkód w dostępie do danych, począwszy od barier prawnych, a skończywszy na ogra-

niczeniach natury technicznej. Rozwiązaniem tego problemu może być wprawdzie hurtow-

nia danych, jednak należy tu wspomnieć, że pewnym utrudnieniem jest fakt, iż jej struktura 

tworzona jest z myślą o przedsięwzięciu, którego dotyczy, a nie z myślą o programach 

analitycznych. 

Etap sprawdzania danych odnosi się do źródła, z którego je pozyskano, oraz do liczby 

i jakości posiadanych zmiennych. W tym kroku należy pobrać małą próbkę danych, 

a następnie sprawdzić liczbę zmiennych, poziom pomiaru zmiennych, zakres wartości 

zmiennych ilościowych itd. Badacz powinien również zdecydować w tym miejscu, czy 

dostępny zbiór obserwacji pozwoli na rozwiązanie problemów badawczych. 

Jeśli na etapie sprawdzania danych okaże się, że zbiór zmiennych nie pozwala na rozwiąza-

nie problemu badawczego, możliwe jest jego uzupełnienie na kilka sposobów. Pierwszym 

z nich jest dodanie nowych zmiennych, które można pozyskać z innych źródeł, np. ze spisu 

powszechnego ludności, z danych gromadzonych przez inne instytucje, poprzez zakup baz 

danych. Druga grupa metod odnosi się do tworzenia zmiennych pochodnych w oparciu 

o zmienne surowe występujące w zbiorze obserwacji. Mogą one powstawać poprzez trans-

formację zmiennych, bądź też przez proste wyliczanie wskaźników, np. udział wydatków 

w styczniu w wydatkach całego roku kalendarzowego (na podstawie dwóch zmiennych 

„wydatki w styczniu” oraz „wydatki całoroczne”). 

Poszukiwanie błędów w doborze próby jest związane z losowaniem próby uczącej i testo-

wej. Zdarza się, że badacz nie zna struktury zbioru obserwacji dotyczącego całej populacji 

i dlatego wylosowanie reprezentatywnej próby może sprawiać kłopoty. Wybór niewłaści-

wej metody doboru próby może doprowadzić do wylosowania nieodpowiednich 

przypadków. 

Termin „struktura” odnosi się do sposobu, w jaki zmienne w zbiorze obserwacji są ze sobą 

powiązane. Wyróżnia się trzy rodzaje struktur: super-, makro- i mikrostrukturę danych. 

Superstruktura dotyczy ogólnej koncepcji nt. rodzaju zmiennych, które powinny znaleźć 

się w zbiorze obserwacji. Na tym etapie obróbki danych warto mieć przygotowaną listę 

problemów badawczych i sformułować wstępne hipotezy – ułatwi to dobór zmiennych do 

modelu. Makrostruktura dotyczy formatu zmiennych i związana jest z pojęciem rozdrob-

nienia/ziarnistości (granularity) danych. W tym kroku badacz powinien określić stopień 

szczegółowości informacji zawartych w poszczególnych zmiennych, np. czas wyrażony 

w godzinach, minutach czy sekundach. Mikrostruktura opisuje z kolei szczegółowe zależ-

ności między zmiennymi włączonymi do modelu. Mapa zmiennych, czyli układ hipo-

tetycznych powiązań pomiędzy zmiennymi pozwala ocenić, czy zbiór obserwacji jest 

kompletny. 

W szóstym kroku procedury – przygotowaniu środowiska danych do analizy – korzysta się 

często ze stosownego modułu w oprogramowaniu komputerowym (w pakiecie 

STATISTICA jest to środowisko Data Miner – rys. 1). Może ono przyjąć jedną z wielu 

postaci – programu komputerowego, równania matematycznego czy kodu programu. Etap 

ten obejmuje następujące czynności: wylosowanie reprezentatywnej próby, sprawdzenie 
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zmiennych kategorialnych, normalizację zmiennych, zastępowanie braków danych, 

przekształcenia zmiennych odnoszących się do czasu wystąpienia zdarzenia, ew. redukcję 

liczby zmiennych (szerokości zbioru obserwacji) i ew. redukcję liczby przypadków 

(głębokości zbioru obserwacji). 

 

Rys. 1. Środowisko Data Miner w pakiecie STATISTICA. 

Przegląd zmiennych to ogół czynności związanych ze sprawdzeniem rozkładów zmien-

nych, identyfikacją rzadko występujących wartości zmiennych, zakłóceń, naturalnie wys-

tępujących skupisk itp. Etap ten pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie natury anali-

zowanych zależności. 

Budowa modelu jest zwieńczeniem całej procedury przygotowania danych. Bez względu 

na rodzaj budowanego modelu (predykcyjny czy opisowy, aktywny czy pasywny, statycz-

ny czy uczący się) oraz wykorzystane narzędzie analityczne (drzewa klasyfikacyjne, sieci 

neuronowe, metoda wektorów nośnych, MARS itp.) należy pamiętać, że dane w zbiorze 

obserwacji powinny być ściśle powiązane z badaną dziedziną. Zrozumienie związków 

między zmiennymi przekłada się wówczas na zrozumienie związków między rzeczywis-

tymi wydarzeniami i zjawiskami w otoczeniu przedsiębiorstwa, a to z kolei umożliwia 

aktywne oddziaływanie na te zdarzenia. 

Uzupełnienie zbioru zmiennych – przykłady 

Obliczanie współczynników 

Jeden ze sposobów uzupełnienia zbioru obserwacji polega na obliczaniu współczynników
15

 

w oparciu o inne surowe zmienne. Za przykład mogą posłużyć m.in.: wskaźnik masy ciała 

BMI jako iloraz wagi i kwadratu wzrostu, wskaźnik CTR
16

 jako iloraz liczby kliknięć 

w baner reklamowy i liczby otwarcia strony z banerem, wskaźnik churn (odejścia 

klientów) jako iloraz klientów rezygnujących z usługi w danym czasie i liczby wszystkich 

klientów korzystających z tej usługi w tym czasie, wskaźnik CPT
17

 jako iloraz ceny 

                                                      

15 dodawaniu zmiennych pochodnych. 
16 click through rate. 
17 cost per thousand. 
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reklamy i liczby odbiorców przemnożony przez 1000 itd.… Bardzo często są to wskaźniki, 

których obliczenie nie może być zautomatyzowane i wymaga wiedzy eksperckiej. 

Inne przykłady potencjalnie wartościowych zmiennych pochodnych to
18

: 

 decyl dochodów – dochody klientów dzieli się na 10 podzbiorów i przydziela wartość 

dochodów każdego przypadku do właściwego decyla (nowa zmienna pochodna ma 

zatem 10 wariantów); 

 wskaźnik migracji klientów z uwzględnieniem marki i modelu telefonu – czasami war-

to sprawdzić, czy właściciele niektórych telefonów nie są bardziej od innych skłonni 

do rezygnacji z usług operatora (obok zmiennej „model telefonu” występuje zmienna 

pochodna informująca o wskaźniku migracji wyliczonym w oparciu o ostatnio analizo-

wane dane); 

 zyskowność klienta z uwzględnieniem zmiennych demograficznych – zmienna po-

chodna zawiera informację o przychodach/zyskach firmy według grup wiekowych 

i płci klientów (obie informacje są dostępne w formularzu umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych); 

 nadużycie/oszustwo z uwzględnieniem wielkości transakcji – zmienna pochodna za-

wiera informację o wysokości nadużycia (mierzonej w jednostkach waluty) w przeli-

czeniu na wielkość transakcji. 

Konstruując zmienne pochodne należy pamiętać, że często kilka z nich ma tę samą lub 

bardzo podobną wartość informacyjną, np. liczba połączeń telefonicznych w danym okre-

sie czasu i łączna długość rozmów w danym okresie czasu. Jeżeli klient nie wykonał 

w badanym tygodniu żadnego połączenia, to wartość „0” będzie występować w zmiennej 

„długość rozmów międzymiastowych”, „liczba rozmów międzymiastowych”, „długość 

rozmów lokalnych”, „liczba rozmów lokalnych” itp. Współliniowość zmiennych niezależ-

nych pochodnych będzie utrudnieniem w przypadku, gdy badacz zdecyduje się na wyko-

rzystanie klasycznych narzędzi statystycznych (np. regresji wielorakiej). Narzędzia data 

mining zwykle „radzą sobie” z danymi tego typu, jednak należy pamiętać, że duża liczba 

zmiennych w modelu przekłada się na dłuższy czas jego budowy. W przypadku sieci 

neuronowych zbyt wiele zmiennych niezależnych może wręcz uniemożliwić powstanie 

wartościowego rozwiązania. 

Przekształcanie liczebności w proporcje 

Wiele zbiorów obserwacji zawiera zmienne ilościowe wyrażone w jednostkach pienięż-

nych (wydatki na produkty danej kategorii, wysokość abonamentu) lub informujące o licz-

bie nabytych produktów czy usług (liczba wysłanych wiadomości tekstowych w danym 

miesiącu, liczba minut wykorzystanych poza abonamentem). Warto w takich sytuacjach 

zamienić wartości liczbowe na proporcje, np. poprzez odniesienie się do budżetu gospodar-

stwa domowego w przypadku wydatków, do średniej liczby wysyłanych miesięcznie w da-

                                                      

18 M.J.A. Berry, G.S. Linoff, Mastering Data Mining. The Art. and Science of Customer Relationship 

Management, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 52. 
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nym roku sms-ów, czy średniej liczby wykorzystanych minut w abonamencie w ciągu 

miesiąca w danym roku. Przekształcenie zmiennych ilościowych w ten sposób zapewnia 

wówczas porównywalność ich wartości w przekroju wszystkich przypadków. 

Zmienne kategorialne ze zbyt dużą liczbą kategorii 

Zmienne, takie jak: kod pocztowy, powiat, model posiadanego telefonu komórkowego czy 

wykonywany zawód, to przykłady cech statystycznych, które mają wysoką wartość infor-

macyjną, jednak wprowadzone do analizy w oryginalnej postaci sprawiają wiele kłopotów. 

Liczba przypadków przyporządkowana do każdego z wariantów jest zazwyczaj niewielka, 

co sprawia, że zmienne tego typu nie trafiają do modelu. W takiej sytuacji zaleca się zredu-

kowanie liczby kategorii poprzez połączenie wariantów podobnych do siebie. W przy-

padku powiatów można pogrupować je na województwa lub skorzystać z danych GUS 

o średnim miesięcznym wynagrodzeniu (bądź jakiejkolwiek innej cesze) i pogrupować je 

ze względu na tę właśnie zmienną. W przypadku wykonywanego zawodu można skorzys-

tać z klasyfikacji zawodów i specjalności, łącząc poszczególne profesje w grupy wielkie 

(np. specjaliści, pracownicy biurowi, pracownicy usług i sprzedawcy) albo w grupy duże 

(np. specjaliści do spraw zdrowia, leśnicy i rybacy, monterzy). Także i tutaj możliwe jest 

skorzystanie z danych zewnętrznych, dotyczących np. średniego miesięcznego wynagro-

dzenia w danej kategorii zawodowej, rodzaju spółki (prawa handlowego i prawa cywilne-

go), wielkości przedsiębiorstwa, kapitału firmy itp. 

Przygotowanie środowiska danych do analizy – przykłady 

Kody dla zmiennych nominalnych 

W przypadku gdy w zbiorze znajdują się wielowariantowe zmienne na skali nominalnej, 

należy się upewnić, czy zastąpienie etykiet tekstowych kolejnymi numerami jest adekwat-

ne dla danego narzędzia analitycznego. Niektóre z nich (sieci neuronowe, grupowanie 

metodą k-średnich) wymagają, aby zmienne znajdowały się na conajmniej przedziałowym 

poziomie pomiaru. Jeżeli etykiety zmiennej nominalnej zostaną zastąpione kolejnymi licz-

bami całkowitymi, to narzędzie analityczne może „przyjąć”, że numery informują 

o kolejności kategorii. Jeżeli algorytm wymaga wprowadzania do analizy zmiennych iloś-

ciowych, zaleca się, aby zamienić zmienne wielowariantowe na zestaw zmiennych sztucz-

nych: w modelach ukierunkowanych według zasady n-1 (z jedną kategorią odniesienia), 

a w modelach nieukierunkowanych wg zasady n (liczba zmiennych sztucznych równa 

liczbie wariantów). 

Zmienne z wyłącznie jedną wartością (stałe zmienne) 

W przypadku gdy w zbiorze obserwacji występuje zmienna z jedną wartością, należy się 

upewnić, jaka jest tego przyczyna. Może się okazać, że jest to zmienna wskazująca na 

przynależność danego przypadku do jakiejś kategorii i wycinek danych, którymi dysponuje 

badacz, odnosi się do jednej z nich. Zdarza się, że podczas analizy podzbioru danych 
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badacz przez przypadek włącza do modelu zmienną, która służyła do selekcji przypadków. 

Należy jednak być ostrożnym w przypadku, gdy zmienna zawiera jedną wartość oraz puste 

pola, które mogą odnosić się do innej kategorii tej zmiennej. 

Zmienne z niemal wyłącznie jedną wartością 

Przykładem zmiennej z prawie wyłącznie jedną wartością mogą być zakupy w hipermarke-

cie w dziale „artykuły dla zwierząt domowych”. Tylko nieliczni klienci sklepu nabywają 

produkty z tego działu, więc można przyjąć, że liczba jedynek (1=dokonał zakupu) będzie 

znacznie mniejsza od liczby zer (0=nie dokonał zakupu) w tej kolumnie. Podobna sytuacja 

mogłaby dotyczyć wydatków w dziale „nabiał”, gdyby wydatki klientów skategoryzować 

i przedstawić w postaci przedziałów liczbowych. Można przyjąć, że liczba klientów wyda-

jących bardzo wysokie kwoty na nabiał (należąca do najwyższych kategorii, np. 161-

180 zł) będzie stosunkowo niewielka, zaś większość z nich należeć będzie do jednej bądź 

dwóch najniższych kategorii (np. do 20 zł, 21-40 zł). 

Przed usunięciem zmiennej tego typu ze zbioru obserwacji należy sprawdzić, jaka jest 

przyczyna tego nierównomiernego rozkładu. Można przyjąć, że właściciele zwierząt domo-

wych robią zakupy w mniejszych, wyspecjalizowanych sklepach zoologicznych bądź za 

pośrednictwem Internetu. Gdyby uznać, że nie są oni „typowymi” klientami hipermarketu, 

to decyzja o redukcji liczby zmiennych byłaby słuszna. Można również postąpić inaczej. 

Jedno z rozwiązań polega na tym, aby zebrać dane z dłuższego okresu czasu, co sprawi, że 

liczba klientów tego działu wzrośnie. Drugi pomysł polega natomiast na tym, aby połączyć 

informację o zakupach w dziale „artykuły dla zwierząt domowych” z informacją o zaku-

pach innych mniej popularnych produktów, np. „drogie owoce egzotyczne”, „dziczyzna”, 

„porcelana” itp. Pojawia się wówczas szansa na to, że zidentyfikowana zostanie grupa 

klientów o specyficznych oczekiwaniach i preferencjach. Wstawienie do zbioru danych 

dodatkowej zmiennej wskazującej tych nabywców może być potencjalnie bardzo wartoś-

ciowym zabiegiem. 

Zmienne z unikatowymi wartościami 

Przeciwieństwem dwóch omówionych wcześniej przypadków zmiennych są cechy statys-

tyczne z unikatowymi (lub prawie unikatowymi) wartościami, np. imię i nazwisko klienta, 

adres zamieszkania, numer telefonu, ID klienta, numery rejestracyjne pojazdu. Z reguły 

zmienne tego typu są usuwane ze zbioru obserwacji ze względu na zbyt dużą moc pre-

dykcyjną – każda kategoria identyfikuje bowiem jeden przypadek. Czasami jednak istnieje 

możliwość przekształcenia takich zmiennych, o ile ich kategorie zawierają wartościowe 

z punktu widzenia budowy modelu informacje: 

 imię klienta informuje o jego płci, a w niektórych sytuacjach również o narodowości; 

 numer kierunkowy telefonu stacjonarnego może informować o miejscu zamieszkania; 

 numer telefonu komórkowego może informować o tym, jak długo osoba jest klientem 

danej sieci; 
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 pierwsze litery na tablicy rejestracyjnej pojazdu informują o województwie i powiecie, 

gdzie został on zarejestrowany; 

 numer PESEL zawiera informacje o dacie urodzenia i płci; 

 dane adresowe (kod pocztowy, ulica, numer mieszkania bądź jego brak) wskazują 

szczegółowo na miejsce zamieszkania, np. dzielnicę, odległość od siedziby firmy, 

rodzaj zabudowy (domy, kamienice, bloki mieszkalne); 

 numer rachunku bankowego zawiera informację o numerze rozliczeniowym jednostki 

organizacyjnej banku itd. 

Nieprecyzyjne definiowanie 

Kolejny problem, na jaki trafiają badacze podczas budowy modeli data mining, to niepre-

cyzyjnie zdefiniowane zmienne. Czasem w zbiorze obserwacji występują dwie zmienne: 

jedna informująca o kategorii nabywanego produktu, a druga o ilości nabywanego pro-

duktu. Trzeba w takich sytuacjach pamiętać o odpowiednim przygotowaniu danych do 

analizy, bowiem wartość „1” w jednej zmiennej może odnosić się do butelki mleka, opako-

wania zbiorczego zawierającego cztery butelki napoju gazowanego, batona albo paczki 

mrożonych warzyw. Algorytm nie rozpoznaje różnej interpretacji jedynek w przekroju 

wszystkich obserwacji. 

Inna grupa błędów dotyczy nieprecyzyjnie zdefiniowanych kategorii zmiennych. Problem 

ten powstaje podczas łączenia baz danych i pozyskiwania danych zewnętrznych. Często 

w takich sytuacjach ten sam wariant zmiennej jakościowej ma inne oznaczenie lub ten sam 

kod odnosi się do różnych kategorii. 

Trzeci obszar nieprecyzyjnego definiowania jest związany z przypadkami (wierszami). Na-

leży się upewnić, że każdy wiersz w arkuszu danych odnosi się do tego samego pożądane-

go typu obiektów, np. dotychczasowych klientów, klientów najbardziej aktywnych w ostat-

nim kwartale, klientów których wydatki w dziale z wędlinami przekraczają tygodniowo 

150 zł, klientów indywidualnych, których miesięczny abonament przekracza 200 zł, 

klientów, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej itp. 

Zmienne z wartościami, których znaczenie lub interpretacja zmienia się w czasie 

W sytuacji, gdy zbiór obserwacji zawiera dane z długiego okresu czasu, może się okazać, 

że wartości niektórych zmiennych mają różną interpretację w różnych okresach działal-

ności przedsiębiorstwa. Aktualna kategoria klienta oznaczona symbolem „A” może wpraw-

dzie – podobnie jak w przeszłości – oznaczać klienta o najwyższej potencjalnej wartości 

dla przedsiębiorstwa, jednak jeżeli klasyfikację klientów przeprowadzono za pomocą meto-

dy scoringowej (punktowej), to liczba punktów dla kategorii „A” mogła zmieniać się 

w badanym okresie. Zaleca się, aby w takich wypadkach wprowadzić do zbioru dodatkową 

zmienną, zawierającą informację np. o liczbie uzyskanych punktów. 
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Zmienne odnoszące się do czasu – wychwycenie trendów 

Wiele przedsiębiorstw wprowadza do zbioru obserwacji zmienne uwzględniające element 

czasu, np. miesięczne informacje o czasie rozmów, liczbie wysłanych wiadomości teksto-

wych, wysokości rachunku, liczbie wysłanych mms-ów itp. Zmienne te powinny zostać 

przekształcone poprzez obliczenie stosownych ilorazów, np. liczba wykorzystanych minut 

w danym miesiącu do liczby wykorzystanych minut w miesiącu poprzednim albo liczba 

wykorzystanych minut w danym miesiącu do liczby wykorzystanych minut w tym samym 

miesiącu rok wcześniej itp. Obliczenie wskaźników dynamiki wnosi do modelu informację 

o zmianie danego zjawiska w czasie, co jest w zasadzie niemożliwe do „wychwycenia” 

w sposób automatyczny przez narzędzia analityczne data mining. 

Zmienne odnoszące się do czasu – informacje dodatkowe 

Zmienne odnoszące się do czasu wystąpienia określonego zdarzenia są właściwie stałym 

elementem zbioru danych w modelach data mining. Bez względu na format wprowadzenia 

daty do zbioru obserwacji, należy dodać kilka nowych zmiennych informujących o: porze 

dnia (rano, dopołudnie, popołudnie, wieczór, noc), dniu tygodnia, okresie w tygodniu 

(dzień pracujący, weekend), porze roku, świętach, wakacjach, innych dniach wolnych od 

pracy itd. W przypadku modeli web mining ważne jest ponadto uwzględnienie stref czaso-

wych, bowiem odwiedziny witryny mogą odbywać się z różnych miejsc na świecie. 

Transformacja zmiennych 

Jednym ze sposobów transformacji zmiennych ilościowych jest normalizacja, czyli zastą-

pienie zakresu zmienności cechy zakresem stałym od 0 do 1. Innym sposobem jest standa-

ryzacja, czyli doprowadzenie do sytuacji, gdy średnia wartość oczekiwana wynosi 0, 

a odchylenie standardowe 1. Ani normalizacja ani standaryzacja nie zaburzają uporządko-

wania wartości zmiennych, a dodatkowo pozwalają rozwiązać problem obserwacji nietypo-

wych. Ten sposób transformacji cech statystycznych jest w niektórych typach analiz 

niezbędny – zapewnia porównywalność obiektów opisanych za pomocą zmiennych róż-

noimiennych (np. wieku i dochodów klienta). 

Trzecim sposobem transformacji zmiennych ilościowych jest dyskretyzacja z przedziałami 

klasowymi o jednakowej szerokości. Nie zaburza ona silnie rozkładu zmiennej oryginalnej, 

jednak ten sposób transformacji nie zawsze daje pożądane efekty. Czwarty sposób trans-

formacji to dyskretyzacja z przedziałami klasowymi o równych liczebnościach, która 

sprowadza dowolny rozkład zmiennej do rozkładu jednostajnego. Oba sposoby dyskrety-

zacji poprawiają wydajność narzędzi data mining. W przypadku sieci neuronowych 

zlikwidowany jest problem wartości odstających, ponieważ wszystkie trafiają do jednej 

z klas. W przypadku drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych zmienne skategoryzowane 

zapewniają bardziej równomierne rozłożenie liczby przypadków w węzłach potomnych 

(szczególnie na niższych poziomach podziału), chociaż uważa się, że przekształcenie to nie 

jest korzystne i nie dostarcza optymalnego rozwiązania. 
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Obserwacje nietypowe 

Obserwacje nietypowe to przypadki, dla których wartości zmiennych są wyraźnie wyższe 

(lub niższe) od pozostałych w przekroju całego zbioru danych. Podczas budowy modeli 

data mining bardzo często pojawia się problem z obserwacjami tego typu (odstającymi lub 

wpływowymi). Przykładem mogą być tutaj dochody najzamożniejszych klientów, bardzo 

wysoka wartość koszyka zakupów w supermarkecie, rodziny wielodzietne, wielkopowierz-

chniowe gospodarstwa rolne, klienci mieszkający w bardzo dużej odległości od oddziału 

małego banku, w którym posiadają konto, wysokie rachunki telefoniczne, uczniowie 

szkoły podstawowej o bardzo wysokim kieszonkowym, siedemdziesięcioletni aktywny 

uczestnik festiwalu w Jarocinie itp. 

W przypadku identyfikacji obserwacji nietypowych możliwe są następujące strategie 

postępowania
19

: 

 brak jakichkolwiek działań – niektóre algorytmy są odporne na występowanie obser-

wacji nietypowych, drzewa klasyfikacyjne i regresyjne izolują je w osobnych węzłach, 

a ponadto podczas testowania ilościowych zmiennych niezależnych „koncentrują się” 

bardziej na uporządkowaniu wartości tych zmiennych, a nie na wartościach skrajnych 

(z drugiej strony obserwacje nietypowe mają bardzo negatywny wpływ na budowę 

sieci neuronowych); 

 filtrowanie przypadków zawierających obserwacje nietypowe – usuwanie tych obser-

wacji nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zaburza losowy charakter próby; 

z drugiej strony strategia tego typu sprawdza się w przypadku analizy koszykowej, 

gdzie ze zbioru usuwane są transakcje o najwyższych wartościach; 

 ignorowanie zmiennych z obserwacjami nietypowymi – wydaje się, że jest to drastycz-

ne posunięcie, jednak zmienne tego typu można zastąpić innymi – zawierającymi 

informacje odnoszące się do zmiennej oryginalnej, np. kody pocztowe mogą być zastą-

pione nie nazwami powiatów, czy województw, ale informacjami o średnim mie-

sięcznym wynagrodzeniu, liczbie mieszkańców, liczbie podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców itp.; 

 zastępowanie wartości nietypowych – jest bardzo popularnym podejściem, w którym 

wartości skrajne są zastępowane pustym polem (brakiem danych), wartością „0”, war-

tością średnią, rozsądną wartością maksymalną/minimalną, bądź inną odpowiednią 

wartością wybraną w oparciu o kryterium merytoryczne. Zdarza się, że stosuje się tutaj 

podejście modelowe wykorzystywane w zastępowaniu braków danych – za pomocą 

stosownego narzędzia analitycznego, znając wartości innych zmiennych oblicza się 

(przewiduje się) wartość zmiennej zastępującej obserwację nietypową; 

 dyskretyzacja (kategoryzacja) zmiennej ciągłej na przedziały klasowe o jednakowej 

szerokości – dzięki temu zabiegowi obserwacja nietypowa trafi do jednej z klas. 

                                                      

19 M.J.A. Berry, G.S. Linoff, op. cit., New York 2000, s. 161. 
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Braki danych 

Braki danych to kolejny problem, na jaki napotykają badacze podczas budowy modeli data 

mining. Można wyróżnić cztery rodzaje braków danych: 

1. Puste wartości – ich występowanie ma sporą wartość informacyjną. Przykładowo: jeżeli 

klient nie podał numeru telefonu, to może oznaczać, że nie jest zainteresowany kontak-

tem z firmą w celach promocyjnych, warto wówczas wprowadzić dodatkową kategor-

ię, która pozwoliłaby odróżnić tego typu „wartość” od innego rodzaju braku danych. 

2. Nieistniejące wartości – wynikają z charakteru badanej dziedziny, np. braku dostęp-

nych danych za przyjęty okres czasu. W takich wypadkach wymaga się zwykle od 

badacza przeformułowania problemów badawczych i skrócenia horyzontu czasowego. 

3. Niekompletne dane – występują wówczas, gdy źródło danych (np. hurtownia) nie jest 

w stanie dostarczyć wymaganych informacji. Za przykład może posłużyć łączenie 

zbiorów obserwacji z kilku działów tego samego banku (odpowiedzialnych za konta 

osobiste, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia itp.), zestawienie zmiennych ze wszyst-

kich działów dla każdego klienta będzie wiązać się z licznymi brakami, ponieważ nie 

wszyscy klienci korzystają ze wszystkich produktów bankowych. 

4. Niezebrane dane – są brakami danych, ponieważ nigdy nie dostrzegano potrzeby ich 

gromadzenia. Jest to dosyć powszechny problem w przedsiębiorstwach, gdzie dane 

zbierane są „tak na wszelki wypadek”, a w chwili, gdy pojawi się koncepcja modelu 

jest już za późno, aby uzupełnić zgromadzone dane historyczne. 

Wprowadzając specjalne kody dla braków danych (np. -99999), trzeba pamiętać, że niektó-

re narzędzia analityczne potraktują tę liczbę jako wartość zmiennej ciągłej i wykorzystają 

np. do obliczenia średniej arytmetycznej. 

Zastępowanie braków danych może zostać przeprowadzone na kilka sposobów, choć uzna-

je się, że najlepsze rezultaty daje podejście modelowe (regresyjne/dyskryminacyjne), gdzie 

zmienną zależną jest ta, w której występują braki danych, natomiast zbiór zmiennych nie-

zależnych to pozostałe zmienne ze zbioru obserwacji. Pewnym utrudnieniem jest tutaj 

znajomość różnych narzędzi analitycznych (zmienne z brakami danych mogą znajdować się 

na różnych poziomach pomiaru), postać zmiennych niezależnych oraz spełnienie założeń. 

Zmienne niezależne bardzo wysoko skorelowane ze zmienną zależną 

Jeżeli w zbiorze obserwacji znajduje się zmienna niezależna bardzo wysoko skorelowana 

ze zmienną zależną, to może oznaczać, że zachodzi między nimi związek niemal 

funkcyjny. Zmienne objaśniające tego typu mają tę samą wartość informacyjną i powinny 

być usunięte przed budową modelu. Narzędziem data mining pozwalającym na szybką 

identyfikację zmiennych wysoko skorelowanych ze zmienną zależną są drzewa klasyfika-

cyjne i regresyjne. 

Zmienne usunięte z analizy warto wykorzystać ponownie po zbudowaniu modelu. Gdyby 

zadaniem badacza było grupowanie (utworzenie skupisk), to można by sprawdzić rozkłady 

zmiennych wykluczonych z analizy w skupiskach, które powstały bez ich udziału. 
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