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, 

CZYLI JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE W EPOCE BIG DATA 

Mirosław Popieluch, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Gromadzenie coraz większych ilości danych w każdej dziedzinie życia i gospodarki 

powoduje, że mamy dostęp do potencjalnie nieograniczonej ilości informacji, które można 

wykorzystać w bardzo szerokim zakresie w zależności od potrzeb gromadzących je insty-

tucji czy przedsiębiorstw. Z drugiej strony duża ilość informacji pozyskanych z danych 

przekłada się na liczbę rekomendacji, które powinny być na bieżąco wykorzystywane 

w procesach decyzyjnych, np. czy danemu klientowi przyznać kredyt, czy zaoferować mu 

określony produkt lub wysłać mu specjalną ofertę.  

Kluczem do sukcesu w przypadku wspierania bieżącej działalności z wykorzystaniem 

analityki predykcyjnej jest zatem dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych, które 

szybko i trafnie przygotują rekomendacje oraz wydajnej i kompleksowej platformy 

decyzyjnej, która pozwoli je wykorzystać, poprzez połączenie ich z regułami biznesowymi 

i eksperckimi, dając finalną odpowiedź (czyli np. zgoda na udzielenie kredytu, ale na 

określonych warunkach, lub czy zgłoszoną szkodę ubezpieczeniową zlikwidować na 

drodze tzw. szybkiej ścieżki czy dokładnie się jej przyjrzeć). Wymagania te spełnia 

STATISTICA Decisioning Platform®  kompleksowa platforma, która łączy dwa światy: 

rekomendacji analitycznych i reguł biznesowych. W jednym środowisku pracy, dzięki 

graficznemu interfejsowi użytkownika, możemy budować kompleksowe scenariusze 

decyzyjne, uwzględniające wyniki modeli analitycznych oraz reguły biznesowe wynikające 

z wewnętrznych uwarunkowań organizacji, przyjętej strategii lub norm i przepisów. 

Dużo danych, duże wymagania 

Ilość danych gromadzonych obecnie przez przedsiębiorstwa drastycznie wzrasta. Dzięki 

zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań analityki predykcyjnej i Big Data możliwe 

jest wydobycie z nich użytecznej wiedzy, która może stanowić kluczowy czynnik 

uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważna jest nie tylko ogromna ilość danych, 

jaka dociera każdego dnia do przedsiębiorstwa, ale również ich różnorodność oraz 

szybkość ich pozyskiwania. Odpowiedzią na dynamiczny wzrost potrzeb przedsiębiorstw 

w tym zakresie jest rozwiązanie STATISTICA Decisioning Platform®. To innowacyjne 

rozwiązanie pozwala na połączenie potęgi informacji ukrytych w repozytoriach danych 
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przedsiębiorstwa, modelowania predykcyjnego oraz reguł biznesowych typowych dla danej 

branży. Właściwie przygotowane i zinterpretowane dane wsparte wiedzą ekspercką mogą 

przynieść korzyści na bardzo wielu polach działania przedsiębiorstwa, z których wymienić 

można m.in.: pozyskiwanie i utrzymanie klienta, cross-selling, up-selling i churn, zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć (ang. fraud 

detection), optymalizację procesów i wiele innych. Co warte podkreślenia, rozwiązanie 

STATISTICA Decisioning Platform® pozwala analizować nie tylko duże zbiory danych 

liczbowych, ale również pozbawione struktury dane tekstowe, dzięki czemu można 

pozyskać wiedzę, która do tej pory wydawała się być poza zasięgiem. 

 

Reguły, predykcja i duże możliwości 

STATISTICA Decisioning Platform® to rozwiązanie łączące siedem kluczowych funkcji, 

wymaganych do sprawnego wykorzystania predykcji w codziennej działalności orga-

nizacji. 

1. Reguły decyzyjne – stosowanie, zarządzanie i sprawdzanie reguł wynikających z: 

 zasad i strategii prowadzenia działalności obowiązujących w danej organizacji (np. 

chcemy zachować udział w rynku we wszystkich segmentach demograficznych), 
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 zewnętrznych regulacji (np. czy dopuszczalny jest kontakt z danym klientem), 

 interpretacji wyników modeli i zasad ich stosowania (np. czy prawdopodobieństwo 

wyłudzenia przekracza określony próg i odszkodowanie nie zostało jeszcze 

wypłacone). 

2. Modelowanie predykcyjne – nowoczesne narzędzia STATISTICA Data Miner 

i STATISTICA Zestaw Skoringowy umożliwiają wykorzystanie danych historycznych 

do segmentacji, klasyfikacji (np. dobry/zły), przewidywania i prognozowania. 

3. Zarządzanie modelami i scenariuszami decyzyjnymi – sprawne wdrażanie i urucha-

mianie modeli, system uprawnień oraz nadzorowania działania modeli predykcyjnych. 

4. Text Mining – wykorzystanie w modelach tekstów w języku naturalnym. 

5. Obliczanie przewidywań na życzenie (real time scoring) i w zadanych odstępach czasu 

(batch scoring). Stosowanie modeli dla nowych danych na życzenie (np. wyznaczanie 

skoringu kredytowego dla właśnie obsługiwanego klienta w realnym lub wirtualnym 

oddziale) lub w oparciu o harmonogram z zapisem wyniku w bazie lub hurtowni 

danych (np. cotygodniowe wyznaczenia ryzyka kredytowego dla wszystkich klientów). 

Do stosowania modeli służy skalowalny system STATISTICA Live Score wykorzys-

tujący do komunikacji technologię usług sieciowych (WebService). 

6. Integracja z innymi systemami – współpraca z innymi systemami z wykorzystaniem 

standardowych technologii (np. OLE DB, SOAP). 

7. Wizualizacja danych – ułatwienie zrozumienia wykrytych wzorców i prezentacja 

wyników za pomocą wykresów. 
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Oprócz możliwości dostępu do odpowiednich narzędzi bardzo istotne z punktu widzenia 

użytkowników jest wygodne środowisko pracy, które znacząco wpływa na wydajność 

i czas realizacji zadań analitycznych. STATISTICA Decisioning Platform® umożliwia 

uwzględnienie modeli predykcyjnych i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, łatwym do 

zarządzania środowisku.  

Już samo przetwarzanie danych reprezentowane jest graficznie przez przepływ informacji 

(workflow), który można łatwo wdrożyć w systemie skoringu na żądanie lub skoringu wsa-

dowego (wykonywanego regularnie dla określonego zbioru obiektów), bez konieczności 

ponownego programowania (np. przekształcenia danych stosowane podczas tworzenia mo-

delu są objęte przepływem informacji (workflow) i nie trzeba ich dodatkowo implemento-

wać w bazie danych). Dostęp do odpowiednich technik analitycznych opiera się na wybo-

rze odpowiedniego węzła analitycznego (ikony odpowiadającej danej analizie) i umiesz-

czenia go w graficznej przestrzeni roboczej. Właśnie korzystając z graficznego środowiska, 

buduje się kompleksowe scenariusze decyzyjne uwzględniające modele analityczne oraz 

reguły eksperckie. STATISTICA Decisioning Platform® jest jedynym korporacyjnym syste-

mem do predykcji i wspomagania podejmowania decyzji przeznaczonym do stosowania 

w różnych departamentach, przez osoby o różnych zadaniach (analityków, inspektorów, 

informatyków). Platforma analityczna STATISTICA udostępnia zainteresowanym osobom 

dokładne modele predykcyjne, dzięki czemu udoskonala podejmowanie decyzji.  

Kompleksowa platforma - właściwe narzędzia dla odpowiednich osób 

Cele przedsiębiorstwa są osiągane w wyniku współpracy wielu osób o różnych umie-

jętnościach i odpowiedzialności. Środowisko systemów korporacyjnych STATISTICA moż-

na dostosować do potrzeb konkretnych osób. Rożne grupy użytkowników mogą mieć 

dostęp do różnych obszarów danych, różnych narzędzi, pracować w odmiennych, dosto-

sowanych do ich potrzeb środowiskach, korzystać z przepływów informacji właściwych do 

ich zakresu odpowiedzialności. Przykładowo: 

 Osoba tworząca modele ma dostęp do wszystkich możliwości analizy danych. 

 Analityk biznesowy tworzy i sprawdza reguły biznesowe, wskazuje modele stosowane 

do poszczególnych produktów, decyduje, kiedy zamiast wyników modelu zastosować 

inne reguły ze względu na politykę przedsiębiorstwa lub wymagania instytucji 

nadzorczych. 

 Pracownicy biur obsługi klienta otrzymują rekomendacje, co zaproponować danemu 

klientowi, czy dana osoba może otrzymać kredyt itp. 

W każdej organizacji istnieje wiele obszarów działalności, gdzie stosuje się analizę danych. 

Przykładowo modele predykcyjne będą dawać rekomendacje dla różnych produktów, 

działów, segmentów klientów. STATISTICA Decisioning Platform® umożliwia łatwe stwo-

rzenie takich modeli, zweryfikowanie ich poprawności i dalsze zarządzanie modelami. 

Wszystkie modele przechowywane są w jednym miejscu na serwerze STATISTICA, 

zapisywane są różne wersje modeli, ich historia i stan, dzięki czemu wiadomo, które wersje 
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modeli są zatwierdzone do stosowania, a sam proces budowy, oceny i wdrożenia modeli do 

produkcji jest dzięki temu skrócony do minimum. 

Analiza danych jest stosowana w różny sposób w celu zaspokojenia różnych potrzeb. 

Przekłada się to na różne scenariusze stosowania modeli, np. skoringu. Czasami konieczny 

jest skoring na żądanie, np. jeśli w momencie złożenia wniosku wymagane jest natych-

miastowe oszacowanie ryzyka kredytowego albo gdy przy zgłoszeniu szkody potrzebna 

jest informacja o prawdopodobieństwie, że zgłoszenie jest próbą wyłudzenia. Z drugiej 

strony skoring często wykonywany jest dla dużych zbiorów klientów, a wynik zapisywany 

w składnicy danych. Przykładowo: możemy wyznaczyć skłonność do zakupu karty kre-

dytowej dla wszystkich osób posiadających ROR, a niemających jeszcze karty kredytowej. 

W praktyce konieczne jest stosowanie zarówno rekomendacji wynikających z modeli pre-

dykcyjnych, jak i reguł decyzyjnych. Twórca modeli wykorzystuje narzędzia data mining 

STATISTICA do wychwycenia wzorców i zależności. Oczywiście mają one pewien kon-

tekst biznesowy. W niektórych przypadkach obowiązują pewne reguły wpływające albo 

zastępujące rekomendacje modeli predykcyjnych. Reguły te mogą być skutkiem zasad 

przyjętych w danym przedsiębiorstwie, uwarunkowań prawnych i innych czynników. 

Przykładowo niektórzy klienci mogą nie wyrazić zgody na otrzymywanie korespondencji 

reklamowej i nawet jeśli z modelu wynika, że jest duża szansa na pozytywną odpowiedź na 

ofertę, nie wolno jej wysłać. STATISTICA Decisioning Platform® udostępnia odpowiednie 

narzędzia i środowisko pracy osobom zarządzającym regułami decyzyjnymi i integrującym 

je z rekomendacjami modeli. 

Przykładowy obszar zastosowania: ocena skoringowa i zarządzanie 
ryzykiem 

STATISTICA Decisioning Platform umożliwia tworzenie i wdrażanie kart skoringowych, 

modeli skoringowych i scenariuszy decyzyjnych w znacznie krótszym czasie, dzięki 

zarządzaniu modelami i rutynowej rekalibracji. Skrócenie czasu przygotowania modeli 

powoduje, że są one bardziej aktualne i trafniejsze. Z kolei precyzyjne szacowanie ryzyka 

umożliwia przyznanie większej liczby kredytów, bez zwiększania frakcji kredytów niespła-

conych. System przyspiesza również wyznaczanie skoringu dla wszystkich klientów i kont, 

dzięki czemu częściej można określać ryzyko portfela kredytów. W szeroko rozumianym 

zarządzaniu ryzykiem platformę decyzyjną wraz z narzędziami skoringowymi można 

z powodzeniem stosować np. do oceny wiarygodności odbiorców oraz do doboru dla nich 

odpowiednich parametrów produktu. W skład STATISTICA Decisioning Platform wchodzi 

również specjalne narzędzie do wyznaczania skoringu na życzenie (on-line). 

STATISTICA Decisioning Platform umożliwia sprostanie wyzwaniom, przed którymi stają 

instytucje finansowe: 

 Wymagania nadzoru finansowego odnośnie przejrzystości i poprawności decyzji 

kredytowych. 
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 Szeroka gama produktów kredytowych spełniających wymagania rozmaitych klientów, 

zarówno osób fizycznych, jak i firm. 

 Potrzeba zwiększenia zyskowności produktów, bez wzrostu ryzyka kredytowego 

i narażenia na straty. 

 Współpraca między pracownikami działów obsługujących klientów a analitykami i IT, 

którzy tworzą i wdrażają modele.  

STATISTICA Decisioning Platform rozwiązuje powyższe problemy dzięki: 

 Integracji predykcji, text mining i reguł biznesowych zarządzanych w jednym środo-

wisku, zapewniającym zgodność i przejrzystość decyzji kredytowych. 

 Zarządzaniu modelami predykcyjnymi dla dużej liczby produktów w ramach jednego 

zintegrowanego systemu. System zapewnia kontrolę dostępu, zapis wersji i historii 

modeli oraz łatwe wdrożenie pozwalające uniknąć kłopotliwego i podatnego na błędy 

procesu przenoszenia warunkowych modeli skoringowych i reguł do innych systemów. 

 Możliwości szybkiego obliczania skoringu dla ogromnych zbiorów danych, a także 

wyznaczania skoringu na żądanie w ciągu milisekund, nawet jeśli wymaga to zas-

tosowania modelu predykcyjnego i reguł biznesowych. 

 Wygodnemu, umożliwiającemu optymalne modelowanie ryzyka środowisku tworzenia 

modeli predykcyjnych, text mining, przygotowania danych i wizualizacji.  

Gdzie warto stosować predykcję i reguły? 

STATISTICA Decisioning Platform® daje korzyści w takich zastosowaniach jak: 

 Ocena wiarygodności kredytobiorców i kontrahentów. 

 Ocena szkód ubezpieczeniowych w toku całego procesu obsługi pod kątem możliwości 

odzyskania i subrogacji. 

 Wykrywanie wyłudzeń. 

 Złożoność spraw. System może szacować oczekiwaną złożoność sprawy (wniosku 

kredytowego lub roszczenia o odszkodowanie), tak aby zmniejszyć koszty obsługi 

prostych spraw, kierując je na uproszczoną ścieżkę. 

 Szacowanie, akceptacja lub odrzucenie ryzyka (kredytowego bądź ubezpieczeniowego). 

 Optymalizacja cen produktów pod kątem ryzyka. 

 Identyfikacja i utrzymanie najlepszych klientów. 

 Optymalizacja działań sprzedażowych i marketingu przez określenie charakterystyki 

najlepszego klienta, uwzględniając zyskowność i lojalność. 

Wszędzie tam, gdzie na podstawie modeli analitycznych możemy uzyskać rekomendacje 

dotyczące możliwości optymalnego działania, a codzienna działalność wymaga, aby 

włączyć je razem z regułami eksperckimi w proces podejmowania decyzji – efektywna 

i wydajna platforma STATISTICA Decisioning Platform® jest doskonałym rozwiązaniem.  


