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STATYSTYCZNY DETEKTYW, CZYLI WYKRYWANIE WYŁUDZEŃ 

ZA POMOCĄ ANALIZY DANYCH 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wykrywanie nadużyć (ang. fraud detection) dotyczy bardzo wielu, bardzo różnych 

instytucji, począwszy od banków i instytucji ubezpieczeniowych, przez sklepy internetowe, 

portale aukcyjne i społecznościowe, a skończywszy na administracji publicznej. Można 

powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, informacją, władzą, 

sławą i pozycją, mogą pojawić się oszustwa, nadużycia itp. – a jeśli mogą, to zapewne się 

pojawią. Trzeba więc im w jakiś sposób przeciwdziałać. Statystyka i data mining pomagają 

w wykrywaniu nadużyć, należy jednak pamiętać, że muszą być one ujęte w ramy ogólnych 

zasad prowadzenia działalności w danej dziedzinie. Musimy więc połączyć dwa światy: 

modelowanie predykcyjne i reguły decyzyjne w jednym systemie, który na bieżąco, z moż-

liwie jak najmniejszym opóźnieniem będzie wskazywał podejrzane działania, transakcje 

itp. W artykule przedstawimy przykład tworzenia modelu predykcyjnego wskazującego 

podejrzane transakcje, a także stosowanie modelu wraz z regułami biznesowymi w syste-

mie STATISTICA Decisioning Platform
®
.  

Nakreślenie problemu 

Stosowanie analizy danych w wykrywaniu nadużyć przedstawimy na przykładzie ilustru-

jącym powszechnie występujące problemy i podejście do ich rozwiązania.  

Pewien sklep internetowy wdrożył strategię zapobiegania nadużyciom. Po pierwsze trans-

akcje podzielone zostały na dwa segmenty. Każdy z segmentów ma inne charakterystyki 

transakcji, inny poziom ryzyka i kosztów nadużyć, a wobec klientów z każdego segmentu 

stosowane są inne zasady biznesowe. 

W celu wykrywania nadużyć sklep przyjął zasadę, że kontrolowana będzie każda transak-

cja przekraczająca pewną wartość. Dla każdego segmentu wartość progowa jest inna. 

Dodatkowo zdecydowano, że sprawdzana będzie pewna liczba transakcji wybieranych lo-

sowo. I znowu liczba wybieranych transakcji jest inna dla każdego z segmentów. 

Na koniec będziemy chcieli dla każdej transakcji wyznaczyć prawdopodobieństwo wy-

łudzenia za pomocą modelu predykcyjnego, a następnie wybrać do sprawdzenia te 
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transakcje, dla których ryzyko wyłudzenia jest najwyższe. Ponieważ segmenty są zasad-

niczo różne, to dla każdego należy przygotować osobny model.  

Sposób tworzenia listy transakcji do sprawdzenia widoczny jest na rys. 1. 

 

Rys. 1. Schemat tworzenia listy transakcji do sprawdzenia. 

Przy wdrażaniu powyższego scenariusza musimy zwrócić uwagą na następujące sprawy: 

 Wszystkie parametry scenariusza – progowe kwoty, frakcje transakcji losowanych do 

sprawdzenia, liczba transakcji wybieranych na podstawie modelu, a także same modele 

– nie są ustalone raz na zawsze, lecz będą się zmieniać w czasie. 

 Przy wyborze transakcji do sprawdzenia będziemy stosowali modele predykcyjne, 

czyli nasze rozwiązanie musi umożliwiać zastosowanie złożonego modelu predyk-

cyjnego. 

 Czas realizacji scenariusza musi być jak najkrótszy. W wielu przypadkach rozwiązanie 

musi określać, czy transakcję należy sprawdzić na żądanie (on-line), w innych będzie 

generować listę transakcji do sprawdzenia regularnie, np. co godzinę, codziennie itp. 

W obu sytuacjach wyniki działania muszą być łatwo dostępne: w dowolnym systemie 

czy środowisku. 

Tworzenie i stosowanie modeli predykcyjnych w praktyce wiąże się z jedną bardzo ważną, 

a często pomijaną sprawą: czasem potrzebnym na wykonanie całego procesu modelowania. 

Aby móc używać modelu do wspomagania podejmowania decyzji w codziennej praktyce, 

musimy: 

Transakcje

Segment A

Transakcje powyżej 
progu dla segmentu 

A

Transakcje 
wylosowane do 

sprawdzenia

Transkacje 
wskazane przez 

model predykcyjny

Segment B

Transakcje powyżej 
progu dla segmentu 

B

Transakcje 
wylosowane do 

sprawdzenia

Transkacje 
wskazane przez 

model predykcyjny
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1. zgromadzić dane o transakcjach (lub innych) obiektach, dla których wiemy, czy były 

legalne czy nie, 

2. wykonać czyszczenie danych, 

3. wyznaczyć zmienne pochodne potrzebne na etapie modelowania statystycznego, 

4. nauczyć model i ocenić jego działanie, 

5. przygotować narzędzie do stosowania modelu. 

W rzeczywistości wykonanie powyższych zadań może być żmudnym procesem wyma-

gającym realizacji wielu projektów, z których każdy wymaga zatwierdzenia i zarządzania 

oraz zaangażowania i współpracy osób z różnych działów. W praktyce od podjęcia decyzji 

o budowie nowego modelu do chwili, gdy produkcyjnie ocenia on transakcje (klientów lub 

inne obiekty), mija często wiele miesięcy, z których bardzo niewielka część jest poświę-

cana na uczenie modelu. Często analityk więcej czasu spędza na spotkaniach z informaty-

kami i tłumaczeniu, które dane i w jakiej postaci są mu potrzebne, niż na tworzeniu mo-

delu. Zauważmy, że długi okres przygotowania modelu znacząco obniża jego skuteczność, 

ponieważ w ciągu kilkunastu miesięcy ogólna sytuacja gospodarcza, zachowanie klientów, 

oferta konkurencji ulegną zmianie. 

Dążenie do rozwiązania powyższych trudności, a co za tym idzie zasadniczego skrócenia 

czasu tworzenia i wdrażania modeli, legły u podstaw STATISTICA Decisioning Platform
®
. 

Na przykładzie zobaczymy, jak to rozwiązanie skraca i upraszcza drogę do uzyskania elas-

tycznego systemu wspomagającego wykrywanie prób nadużyć. 

Tworzenie modelu predykcyjnego 

Zaczniemy w pewnym sensie od końca scenariusza przedstawionego na rys. 1: zbudujemy 

model dla jednego segmentu. 

Zanim rozpoczniemy poszukiwanie wzorców w danych, musimy mieć te dane. Dane takie 

trzeba odpowiednio przygotować. W tym celu należy wykonać analizę biznesową, dokład-

nie określić przewidywane zdarzenie (w naszym przypadku, definicję wyłudzenia), zbadać 

dostępne źródła danych i wszelkie ograniczenia prawne oraz organizacyjne. Przy tworzeniu 

pierwszego modelu dla danego zagadnienia jest to pracochłonny i złożony proces (jest on 

szczegółowo opisany w podręcznikach [1] i [2]). W praktyce dane takie udostępnia się 

w postaci specjalnej składnicy danych (ang. data mart) lub analitycznej bazy danych. 

Pierwszy krok to pobranie danych, które mogą być wykorzystywane do modelowania 

i przewidywania, czy dana transakcja jest próbą nadużycia. Dla różnych projektów, seg-

mentów klientów, rodzajów produktów itd. będziemy mieli wiele różnych źródeł danych. 

Aby z jednej strony osoby przygotowujące modele i stosujące je mogły sobie z tą wielością 

poradzić, a z drugiej strony osoby zarządzające danymi mogły łatwo i szybko udostępnić 

odpowiednie zasoby odpowiednim osobom, potrzebne jest rozwiązanie ułatwiające zarzą-

dzanie danymi. Zaspokojenie tej potrzeby jest jednym z celów STATISTICA Enterprise. 

W systemie definiujemy tzw. konfigurację danych, która dokładnie określa sposób 
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pobierania danych i warunki nałożone na dane. Konfiguracje można uporządkować w hie-

rarchiczną strukturę, podobnie jak pliki na dysku. System umożliwia także określenie praw 

dostępu do konfiguracji i zarządzanie wersjami. Użytkownik może pobrać potrzebne mu 

dane, po prostu wybierając odpowiednią konfigurację danych (zob. rys. 2). 

 

Rys. 2. Menadżer systemu STATISTICA Enterprise. 

W naszym przykładzie mamy dwie konfiguracje danych, zwracające dane do modelo-

wania
4
.  

W rzeczywistości, nawet jeśli mamy przygotowaną specjalną składnicę danych, przed roz-

poczęciem uczenia modelu musimy oczyścić dane i przygotować je do modelowania. Na 

tym, nazwijmy to drugim, etapie przygotowania danych musimy m.in.: 

 Obsłużyć braki danych. W praktyce bardzo często pewne dane są nieznane (np. klient 

nie udzielił odpowiedzi na pytanie) lub nie mają sensu (np. rodzaj karty kredytowej 

wykorzystanej w płatności, gdy płatność wykonano przelewem). 

 Poradzić sobie z rzadkimi obserwacjami. W danych pewne zdarzenia mogą wystę-

pować bardzo rzadko, tak że żadna metoda nie jest ich w stanie wychwycić, ale mogą 

być ważne z punktu widzenia analizy (np. taryfa wykorzystywana tylko przez kilku 

klientów lub jakieś bardzo nietypowe zachowanie). 

 Obsłużyć obserwacje nietypowe. Mogą to być np. wartości zamówień, stany kont itp., 

na tyle duże, że bardzo utrudniają stworzenie prawidłowego modelu  

                                                      

4 W przykładzie wykorzystamy nieco zmienione dane wykorzystane pierwotnie jako zbiór uczący dla 

uczestników konkursu data mining DM Cup 2005 http://www.data-mining-cup.com. 
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 Wykonać przekształcenia potrzebne do modelowania. Wyznaczamy tu zmienne 

ułatwiające uzyskanie poprawnego modelu lub jego interpretację. Przykładem takich 

zmiennych są: aktualny wiek klienta wyznaczony jako różnica między datą obecną 

a datą urodzenia, czas od poprzedniego zamówienia (data obecna – data poprzedniego 

zamówienia), stosunek wartości usług w danym miesiącu do wartości usług z poprzed-

niego miesiąca, pozostały czas ważności karty (data ważności karty – data obecna). 

 Utworzyć zbiór uczący. Dane z tego zbioru posłużą do uczenia modeli. 

 Utworzyć zbiór testowy. Model stosujemy dla danych z tego zbioru i porównujemy 

wartości przewidywane przez model z rzeczywistymi, aby ocenić trafność modelu. 

Warto tu zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze: wszystkie powyższe 

działania, oprócz utworzenia zbiorów testowego i uczącego, muszą być wykonywane przy 

stosowaniu modelu dla nowych obiektów (transakcji, klientów, wniosków itd.).  

Po drugie: wiedzę, jak należy wykonać powyższe działania, uzyskujemy dopiero w trakcie 

badania danych. Dlatego nie jesteśmy w stanie określić, jak ma przebiegać drugi etap 

przygotowania danych podczas projektowania składnicy danych. Co więcej, etap ten 

i modelowanie zazwyczaj wykonywane jest metodą prób i błędów, np. po zbudowaniu mo-

delu może się okazać, że potrzebne jest jakieś nowe przekształcenie (zmienna pochodna) 

lub że obsługę braków danych należy wykonać w inny sposób. 

 

Rys. 3. Umieszczanie źródła danych w przestrzeni roboczej. 

Obie powyższe kwestie powodują, że najlepiej wykonać drugi etap przygotowania danych 

w narzędziu analitycznym. W przeciwnym wypadku niezbędna byłaby ciągła współpraca 

z działem informatyki, opiekującym się składnicą danych, wprowadzanie do niej zmian, 

a co za tym idzie wydłużenie czasu realizacji projektu i jego pracochłonności. 
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Drugi etap przygotowania danych wykonamy w przestrzeni roboczej STATISTICA (ang. 

workspace). Można powiedzieć, że jest to tablica na której przebieg danych jest reprezen-

towany przez ikony (węzły) i łączące je strzałki (zob. rys. 14).  

Po uruchomieniu programu otwieramy nową przestrzeń roboczą i wstawiamy do niej kon-

figurację danych Segment A (rys. 3). Po umieszczeniu konfiguracji danych w przestrzeni 

roboczej program automatycznie wyświetli podgląd zbioru danych i okno wyboru zmien-

nych (rys. 4). 

Nasz zbiór danych zawiera łącznie 30 000 przypadków (wierszy) i 40 cech transakcji, które 

będą zmiennymi w naszej analizie. Dwie pierwsze możemy od razu wyeliminować z anali-

zy, ponieważ jest to identyfikator unikalny dla każdego wiersza i nazwa segmentu jest 

identyczna dla wszystkich przypadków. 

W trzeciej kolumnie o nazwie Fraud znajduje się informacja, czy transakcja została uznana 

za podejrzaną – będzie to zmienna zależna w naszej analizie. Zmienna ta przyjmuje dwie 

wartości Tak i Nie. 

Pozostałych zmiennych użyjemy jako predyktorów (zmiennych niezależnych): stworzymy 

model, który na podstawie ich wartości będzie określał, czy dana transakcja jest podejrzana 

czy nie. Potencjalne zmienne niezależne przedstawia tabela 1. 

Nr Nazwa Typ Opis 

4 
E-mail Jakościowa 

Informuje, czy przy zamówieniu podano 

adres e-mail 

5 
Telefon Jakościowa 

Informuje, czy przy zamówieniu podano 

numer telefonu 

6 
Data urodzenia Ilościowa 

Data urodzenia, jeśli podano wraz 

z zamówieniem 

7 
AdresZD Jakościowa 

Informuje, czy adres dostarczenia i faktury 

jest ten sam 

8 Newsletter Jakościowa Informuje, czy zamówiono newsletter 

9 
Płatność Jakościowa 

Określa wybrany przez klienta sposób 

płatności 

10 Karta Jakościowa Informuje o typie karty 

11 Data_wk Ilościowa Informuje o dacie ważności karty kredytowej 

12 
ZgodnośćKO Jakościowa 

Informuje, czy nazwisko właściciela konta 

lub karty jest zgodne z nazwiskiem adresata 

13 Kwota Ilościowa Wartość zamówienia w euro 

14 
Dzień Jakościowa 

Dzień tygodnia, w którym złożono 

zamówienie 

15 Godzina Ilościowa Godzina złożenia zamówienia 

16 Liczba_art Ilościowa Liczba zamówionych artykułów 

17 - 25 ID_01 - ID_09 Jakościowa Numery zamówionych produktów 

26 
KatRyzyka Jakościowa 

Kategoria ryzyka dla zamówionych 

produktów 
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Nr Nazwa Typ Opis 

27 
P_AdrD Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni wystąpiło 

zamówienie z dostawą na ten sam adres 

28 
P_AdrF Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni wystąpiło 

zamówienie z fakturą na ten sam adres 

29 
P_Konto Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni wystąpiło 

zamówienie z takim samym numerem konta 

30 
P_Karta Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni wystąpiło 

zamówienie z takim samym numerem karty 

31 

P_Cookie Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni złożono 

zamówienie z komputera z tym samym 

plikiem cookie przeglądarki 

32 

P_IP Jakościowa 

Czy w ciągu ostatnich 3 dni złożono 

zamówienie z komputera o tym samym 

adresie IP 

33 Brak_kodu Jakościowa Nie podano kodu pocztowego adresata 

34 Brak_miasta Jakościowa Nie podano nazwy miasta adresata 

35 
Niezgodne_Miasto_kod Jakościowa 

Nazwa miasta adresata nie jest zgodna 

z podanym kodem 

36 
Fa_Brak_kodu Jakościowa 

Nie podano kodu pocztowego w danych do 

faktury 

37 
Fa_Brak_Miasta Jakościowa 

Nie podano nazwy miasta w danych do 

faktury 

38 
Fa_niezgodn_miasto_kod Jakościowa 

Nazwa miasta i numer kodu w danych do 

faktury nie pasują 

39 
Długość_sesji Ilościowa 

Długość trwania sesji, podczas której 

dokonano zakupu 

40 Nowy_klient Jakościowa Czy zakupu dokonał nowy klient 

41 
Poprzednie_zam_N Ilościowa 

Liczba artykułów zamówionych 

w poprzednim zamówieniu 

42 Poprzednie_zam_Wart Ilościowa Wartość poprzedniego zamówienia 

43 Monit Ilościowa  

44 Maks_monit Ilościowa  

Tabela 1. Lista potencjalnych predyktorów (zmiennych niezależnych). 

Na początek warto ogólnie sprawdzić, jakie są charakterystyki zmiennych, jak często wys-

tępują braki danych itp. Użyjemy do tego celu węzła przestrzeni roboczej wyznaczającego 

statystyki opisowe. Zmienne do analizy wybieramy tak jak na rys. 4. 
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Rys. 4. Wybór zmiennych. 

Następnie przyciskiem Node Browser uruchamiamy przeglądarkę węzłów, wybieramy 

węzeł wyznaczający statystyki opisowe i wstawiamy go do przestrzeni roboczej (rys. 5). 

 

Rys. 5. Przeglądarka węzłów i przestrzeń robocza. 

Po uruchomieniu projektu program utworzy skoroszyt z wynikami. Dla zmiennych jakoś-

ciowych otrzymamy tabelę częstości i histogram, a dla cech ilościowych tabelę statystyk 

opisowych.  
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Rys. 6. Rozkład zmiennej zależnej. 

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na rozkład zmiennej zależnej Fraud (rys. 6). Zde-

cydowana większość transakcji (ponad 94%) została uznana za transakcje prawidłowe. To 

bardzo dobrze dla sklepu (bo mamy mało wyłudzeń), ale źle dla analityka (bo trudniej 

będzie stworzyć użyteczny model).  

W przypadku zmiennych niezależnych problemem mogą być braki danych. W szczegól-

ności dla zmiennej Data_ur nie znamy wartości dla około 10% przypadków. Braki danych 

wystąpiły również 20 razy dla zmiennej Godzina. Są to zmienne ilościowe i dość często dla 

takich zmiennych braki danych wypełnia się średnią lub medianą
5
. Jest to jednak dosyć 

ryzykowny sposób, zwłaszcza dla naszego zadania i zmiennych: dziwne wartości wrzuca-

my do jednego worka z najbardziej typowymi. Zastosujemy inne podejście: zmienne te 

podzielimy na klasy, a brakom danych przypiszemy specjalną wartość. 

Duży problem mamy z brakami danych dla zmiennej Typ karty – jest ona w ponad 60% 

pusta. W zmiennej ZgodnośćKO mamy prawie 50% pustych komórek. Obie te cechy są 

jakościowe i braki danych zastąpimy specjalną klasą, bez ryzyka utraty informacji. 

Odrębna sprawa to zmienne z kodami zakupionych produktów Id_01 do Id_09. W natu-

ralny sposób, jeśli kupiono tylko jeden rodzaj produktu, to wszystkie pozostałe zmienne 

będą puste. Jednak zmienne te mają bardzo dużo klas (tyle, ile jest produktów) i przed ana-

lizą i tak należy je przekształcić, musimy jedynie pamiętać o obsłużeniu braków danych 

przy przekształceniu. 

                                                      

5 Mediana jest to wartość, od której połowa obserwacji jest mniejsza, a połowa większa. 
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W danych występuje jeszcze jeden problem: otóż zmienne od 27 do 38 mają bardzo niez-

równoważony rozkład. Można wręcz powiedzieć, że praktycznie wszystkie przypadki 

należą do jednej klasy (od ponad 96% do 99%). Wpływ takich rzadkich zmiennych jest 

trudny do wychwycenia i w wielu zastosowaniach są one pomijane. Jednak wykrywanie 

nadużyć to w dużej mierze poszukiwanie dziwnych zachowań, czyli właśnie tego typu 

rzadkich klas. Zobaczmy więc, czy przynależność do rzadkich klas wiąże się z ryzykiem 

próby wyłudzenia. Użyjemy do tego celu tabel krzyżowych. 

Tabele krzyżowe wymagają innego wyboru zmiennych. Utworzymy kopię źródła danych 

i wybierzemy zmienne 27 do 38 jako predyktory jakościowe, pozostawiając zmienną 

Fraud jako zmienną zależną. Następnie podłączamy do źródła danych węzeł wyznaczający 

tabelę krzyżową. 

Tabele krzyżowe wskazują, że wystąpienie klasy Tak w większości zmiennych rzadkich 

silnie wiąże się z podejrzeniem wyłudzenia. Na rys. 7 widzimy udział fraudów wśród 

obserwacji, dla których wystąpiła rzadka wartość (Tak) w zmiennych od 27 do 38, odnie-

siony do udziału wyłudzeń we wszystkich transakcjach (5,82%). Dla większości z tych 

zmiennych wpływ jest zauważalny lub bardzo silny. Podsumowując, nie powinniśmy po 

prostu zignorować zmiennych rzadkich.  

 

Rys. 7. Udział podejrzanych transakcji w grupie Tak dla zmiennych rzadkich. 

Zmienne rzadkie uwzględnimy w następujący sposób. Dla każdej z klas tych zmiennych 

obliczymy wskaźnik WoE:  
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𝑊𝑜𝐸(𝑘) = 100 𝑙𝑛
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𝑁𝑓
 

 

  
 

 

W powyższym wzorze 𝑛𝑝(𝑘) to liczba prawidłowych transakcji dla klasy k zmiennej 

niezależnej (np. klasy Tak zmiennej P_IP), 𝑁𝑝  to liczba prawidłowych transakcji ogółem, 

𝑛𝑓(𝑘) to liczba wyłudzeń dla klasy k, 𝑁𝑓  to liczba wyłudzeń ogółem. Ujemna wartość 

współczynnika WoE(k) oznacza, że w klasie k ryzyko wystąpienia nadużycia jest większe 

niż średnie, a dodatnia oznacza mniejsze ryzyko. 

Po obliczeniu współczynników WoE dla rzadkich zmiennych zsumujemy je i w modelu 

jako zmiennej niezależnej użyjemy sumy WoE. 

Przed utworzeniem modelu wykonamy przekształcenie danych. Pierwsze z nich to dyskre-

tyzacja zmiennej Godzina. Podstawowe uzasadnienie tej zmiany to występowanie braków 

danych, ale warto też zwrócić uwagę na specyficzną cykliczną skalę pomiarową tej zmien-

nej: 23:55 jest bliższa 0:00 niż 22:00. Ponadto dane o minutach wydają się zbyt szcze-

gółowe. Aby wyznaczyć samą godzinę (bez minut), w STATISTICA stosujemy wyrażenie: 

 Godzina_obc = DTHour (Godzina) 

Przypomnijmy sobie jednak, że w zmiennej Godzina mamy braki danych. Obsłużymy je za 

pomocą funkcji RecodeMD, tak że gdy wystąpi brak danych, wynikiem będzie osobna 

klasa -1: 

 Godzina_obc = RecodeMD(DTHour (Godzina), -1) 

 

Rys. 8. Definiowanie przekształcenia. 
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Przekształcenie wykonamy w przestrzeni roboczej za pomocą węzła reguł (Rules). Reguły 

są bardzo elastycznym narzędziem, a w szczególności można ich użyć do obliczania 

zmiennych pochodnych. Definiowanie przekształceń w regułach pokazuje rys. 8. 

Oprócz zmiennej z czasem obciętym do godzin utworzymy jeszcze zmienne:  

 z wiekiem klienta,  

 z pozostałym czasem ważności karty,  

 informujące, czy zakupiony został produkt z jednej z 6 sześciu grup; identyfikator gru-

py produktów stanowi pierwsza cyfra identyfikatora produktu zapisanego w zmiennych 

ID01 – ID09. 

Zauważmy, że przekształcenia możemy nie tylko wpisać ręczne, ale również wczytać z re-

pozytorium systemu poleceniem Insert – Import Rules. Na rys. 9 widzimy kompletny 

zestaw reguł wykonujący potrzebne przekształcenia. 

 

Rys. 9. Formuły w oknie reguł. 

Po uruchomieniu węzła otrzymujemy przekształcony arkusz danych. Wykonamy na nim 

przekształcenie WoE (str. 88), dla zmiennych ilościowych, w których mamy braki danych 

(str. 87): 

 Wiek – zmienna pochodna wyznaczona na podstawie daty urodzenia klienta, której 

dość często nie znamy, 

 Karta, 

 ZgodnośćKO. 
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Przekształcenie WoE zastosujemy również wobec zmiennych rzadkich od 27 do 38 

(str. 88).  

Przywołujemy dane przekształcone węzłem reguł i naciskamy przycisk Weight of Evidence 

na karcie Data mining wstążki. Na ekranie pojawi się panel modułu STATISTICA WoE. 

Najpierw wybieramy zmienne tak jak na rys. 10. Następnie określamy kod dobrej i złej 

klasy dla zmienne zależnej: w naszym przypadku Nie będzie dobrą klasą (bo nie było 

podejrzenia wyłudzenia), a Tak złą (bo podejrzewamy wtedy wyłudzenie). 

Przycisk Compute groups uruchamia obliczenia. Dla zmiennych ilościowych program 

automatycznie znajdzie kilka najlepszych podziałów na grupy przy różnych założeniach 

odnośnie przebiegu WoE w zależności od wartości zmiennej wejściowej (np. że WoE musi 

być monotoniczną funkcją zmiennej wejściowej). Dla zmiennych jakościowych automa-

tycznie zostanie zaproponowane połączenie klas wejściowych, a dla obu typów zmiennych 

zostanie wyznaczona statystyka WoE dla braków danych. W wyniku przekształcenia dosta-

niemy zmienne z wartościami WoE dla wynikowych grup. 

 

Rys. 10. Moduł WoE i wybór zmiennych. 

Po wykonaniu obliczeń program udostępnia podsumowanie przekształceń dla wszystkich 

wybranych zmiennych niezależnych. W tabeli Predictor variables mamy ogólne miary siły 

wpływu zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Po prawej stronie tej tabeli widoczne 

są informacje o proponowanych przez program podziałach na grupy zmiennej podświetlo-

nej w tabeli, a na dole okna znajdują się wykresy WoE dla tych podziałów. 
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W przypadku zmiennych jakościowych proponowane przez program podziały na grupy nie 

budzą wątpliwości. Trochę bardziej skomplikowana jest sprawa zmiennej Wiek. W przy-

padku tej zmiennej podział na grupy bez ograniczeń jest nierozsądny, ponieważ: 

 przebieg zależności WoE dla grup coraz większego Wieku jest nieracjonalny: mamy 

gwałtowny spadek, a zaraz po nim gwałtowny wzrost WoE (zob. rys. 11), 

 liczność grup odpowiadających skokom WoE jest bardzo mała: 7 i 496 (przypomnij-

my, że całkowita liczba przypadków to 30 000). 

Rozsądnym wyborem wydaje się podział przy ograniczeniu, że zależność WoE od grupy 

wieku jest monotoniczna. Otrzymujemy wtedy podział na 3 grupy i dodatkowo grupę 

odpowiadającą brakowi danych. 

 

Rys. 11. Wyniki dla zmiennej wiek. 

Przekształcenie WoE jest już gotowe. Najwygodniej jest zapisać je w repozytorium syste-

mu, dzięki temu będziemy go mogli użyć w modelowaniu i stosowaniu gotowych modeli. 

Po zapisaniu przekształcenia WoE wracamy do przestrzeni roboczej. Umieszczamy w niej 

nowy węzeł reguł, po czym wstawiamy do reguł połączenie do zdefiniowanego przez nas 

wcześniej przekształcenia WoE. Dzięki temu, jeśli przekształcenie zostanie zmienione, to 

automatycznie zostanie to odzwierciedlone w naszej ścieżce przygotowania danych. 

Do reguł dodamy jeszcze formułę wyznaczająca sumę WoE dla zmiennych rzadkich (od 27 

do 38, zob. str. 87). Reguły przedstawione są na rys. 12. 
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Został nam jeszcze jeden krok przygotowania danych do modelowania: utworzenie zbioru 

uczącego i testowego.  Zastosujemy prosty podział losowy, 40% przypadków będzie stano-

wiło próbę testową, a pozostałe 60% próbę uczącą. Warto zwrócić uwagę na jedną trud-

ność związaną z takim podziałem. Otóż w naszych danych zdecydowanie więcej jest 

prawidłowych transakcji niż wyłudzeń (zob. rys. 6). W podręczniku [1] zalecane jest, aby 

rzadsza klasa występowała w od 15% do 30% przypadków w zbiorze uczącym, natomiast 

u nas będzie to około 6%. My zastosujemy technikę odporną na niezrównoważone klasy: 

drzewa wzmacniane
6
, dzięki czemu nawet tak mała częstość klasy nie powinna być 

przeszkodą. 

 

Rys. 12. Łącze do reguły w repozytorium i wyznaczenie sumy WoE. 

Podział na próby wykonamy, również stosując węzeł reguł: dodamy do zbioru danych no-

wą zmienną będącą wskaźnikiem przynależności od próby. Wykorzystamy przy tym fun-

kcję rnd(x), która zwraca liczbę losową z przedziału od 0 do x. Konkretnie dla każdego 

przypadku obliczymy rnd(5), jeśli będzie ono mniejsze od 2, to zmiennej Próba przypisze-

my T (co oznacza, że przypadek trafi do próby testowej), a w przeciwnym wypadku 

N (co oznacza, że przypadek trafi do próby uczącej). Reguły tworzące zmienną Próba 

widzimy na rys. 13. 

                                                      

6 Opis tej metody można znaleźć w podręczniku [3]. 
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Rys. 13. Wyznaczanie wskaźnika prób. 

Teraz mamy już gotową całą ścieżkę: od źródłowych danych do zbioru gotowego do two-

rzenia modelu. Ścieżka ta obejmuje wstępny przegląd zmiennych, czyszczenie ich oraz 

przygotowanie zmiennych pochodnych, a na koniec podział danych na próby uczącą i tes-

tową. Co ważne cały proces jest przedstawiony graficznie i może być zapisany w repozy-

torium systemu. 

 

Rys. 14. Przestrzeń robocza przygotowująca dane do modelowania. 
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Rozpoczynamy tworzenie modelu. Zastosujemy drzewa wzmacniane (ang. boosted trees), 

ze względu na ich dużą moc predykcyjną, niskie wymagania odnośnie jakości danych [3] 

i przede wszystkim dobre radzenie sobie z nierówną licznością klas zmiennej zależnej 

(zob. histogram na rys. 6). Drzewa wzmacniane to model zespołowy, w którym składamy 

przewidywania wielu (najczęściej ponad 100) prostych drzew klasyfikacyjnych. 

Otwieramy przygotowany w przestrzeni zbiór danych, uruchamiamy moduł drzew wzmac-

nianych i wybieramy zmienne, tak jak na rys. 15. Przechodzimy na kartę z ustawieniami 

dopasowania modelu (Advanced, rys. 16). Domyślnie program losowo dzieli dane na próbę 

uczącą i testową, ale my mamy przygotowany wskaźnik próby (zob. str. 93). Dlatego na-

ciskamy przycisk Test sample i wskazujemy zmienną Próba jako wskaźnik próby, a jako 

kod danych uczących wybieramy U.  

Na karcie Advanced dostępne jest wiele ustawień dla procesu uczenia. W praktyce najczęś-

ciej dobiera się je metodą prób i błędów. W naszym przypadku najlepsze wyniki otrzymu-

jemy, stosując ustawienia domyślne (rys. 16). 

 

Rys. 15. Wybór zmiennych dla drzew wzmacnianych. 

Uruchamiamy uczenie modelu. Program tworzy model, dodając do niego kolejne drzewa, 

aż do osiągnięcia maksymalnej liczb składników modelu, tj. 200 (ustawienie Number of 

additive terms na karcie Advanced, rys. 16). Ponieważ proces uczenia modelu zatrzymał się 

na narzuconym z góry ograniczeniu na liczbę składników, a nie po znalezieniu optimum, 

warto dodać więcej składników, aby sprawdzić, czy model się nie poprawi. Po rozbudo-

waniu modelu o 50 drzew program jako najlepszy uznaje model złożony z 223 drzew. 
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Rys. 16. Ustawienia uczenia modelu. 

Do oceny jakości modelu zastosujemy wykres przyrostu (ang. lift chart). Wykres ten two-

rzony jest w następujący sposób: 

 dla każdego przypadku na podstawie modelu wyznaczane jest prawdopodobieństwo 

przynależności do klasy,  

 dla 10%, 20% itp. przypadków o największym prawdopodobieństwie przynależności 

do klasy wyznaczana jest frakcja przypadków, które rzeczywiście do tej klasy należą, 

 na wykresie odkładany jest stosunek frakcji przypadków rzeczywiście należącej do tej 

klasy w zbiorowości, wybranej przez model do frakcji przypadków należącej do klasy 

w całym zbiorze. 

Przyrost ma bardzo czytelną interpretację. Oznacza on, ile razy częściej poszukiwana przez 

nas klasa występuje w zbiorze wskazanym przez model w stosunku do wyboru losowego.  

 

Rys. 17. Wykres przyrostu. 
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W naszym zadaniu przyrost powie nam, ile razy częściej wykryjemy nadużycie w zbiorze 

wskazanym przez model w stosunku do wybrania przypadków do sprawdzenia losowo. 

Wykres przyrostu dla zbioru testowego widzimy na rys. 17. Z wykresu wynika, że jeśli do 

sprawdzenia wybierzemy przypadki z obliczonym prawdopodobieństwem przynależności 

do klasy Tak z górnych 10%, to możemy się spodziewać ok. 3,6 razy większej częstości 

nadużyć niż w całej zbiorowości. Innymi słowy, sprawdzając tyle samo transakcji wykry-

jemy 3,6 razy więcej nadużyć. Możemy przyjąć, że model jest wystarczająco dobry 

i wdrożyć go. 

W podobny sposób budujemy model dla drugiego segmentu (zob. str. 79). 

Stosowanie modelu 

Gotowy model możemy zapisać w celu stosowania dla nowych przypadków.  

 

Rys. 18. Zapis modelu. 

Do wyboru mamy zapisanie modelu m.in. w postaci kodu PMML, C, Java (zob. rys. 18), 

jednak najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie modelu w systemie 

STATISTICA Enterprise, ponieważ: 

 Model możemy w systemie uruchamiać na życzenie jednym kliknięciem myszy. 

 Jest on dostępny w węzłach reguł, co pozwala na stosowanie go jako części kompletne-

go, złożonego scenariusza decyzyjnego. 
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 W ramach rozwiązania STATISTICA Live Score model zapisany w repozytorium 

STATISTICA Enterprise można wywołać z własnej aplikacji, korzystając z mechaniz-

mu usług sieciowych (web service). Jest to uniwersalny, wydajny i bezpieczny sposób 

uruchamiania modeli na życzenie, także poprzez Internet. 

 STATISTICA Enterprise umożliwia regularne uruchamianie modelu w celu wyznacze-

nia przewidywań dla paczki danych (tzw. batch scoring).  

Zapisanie modelu w repozytorium STATISTICA Enterprise sprowadza się do podania naz-

wy modelu, wskazania domyślnych danych do stosowania i określenia nazwy modelu. 

Zobaczymy teraz, jak za pomocą STATISTICA Decisioning Platform
TM

 zrealizować scenar-

iusz wyznaczania transakcji do sprawdzenia, opisany na początku artykułu (str. 79). 

Po pierwsze musimy mieć przygotowane źródło danych z transakcjami do oceny. Przygo-

towujemy je w źródłowym systemie danych – i jest to w zasadzie jedyna czynność wyko-

nywana poza systemem STATISTICA Decisioning Platform
TM

. Do źródła danych podpi-

namy się poprzez stworzenie odpowiedniej konfiguracji danych. 

Scenariusz wyznaczania transakcji do sprawdzenia sprowadza się do zestawu reguł i stoso-

wania wyników modelu. Scenariusz wdrożymy w przestrzeni roboczej, korzystając z węzła 

reguł. Podobnie jak przy przygotowywaniu danych do modelowania, zaczynamy od wsta-

wienia odpowiedniej konfiguracji danych jako źródła i podłączamy do niej węzeł reguł 

(Rules). 

Pierwsza reguła to podział danych na segmenty: realizuje ją warunek if (Segment = „A”), 

po nim mamy ciąg instrukcji dotyczących tego segmentu zakończony instrukcją Else, roz-

poczynającą blok dotyczący drugiego segmentu (zob. rys. 19). 

 

Rys. 19. Wybór przypadków do sprawdzenia. 

Przed zastosowaniem modelu należy wykonać przekształcenia danych wykonane wcześniej 

na potrzeby modelowania. W wielu systemach jest to dosyć kłopotliwe, ale my mamy zapi-

sane przekształcenia w repozytorium i po prostu wstawiamy je jako instrukcję ImportRules.  

Następnie mamy kryterium dotyczące kwoty transakcji. W segmencie A jeśli kwota prze-

kracza 300 (dla drugiego segmentu wartość progowa wynosi 400), to transakcja ma być 

sprawdzona.  
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Kolejny krok to sprawdzenie przewidywań modelu. Korzystamy z zapisanego w systemie 

modelu: do zmiennej P_fraud, wstawiamy obliczone na podstawie modelu prawdopodo-

bieństwo, że transakcja jest wyłudzeniem. Zauważmy, że dla każdego z segmentów sto-

sujemy inny model. Jeśli P_fraud przekracza wartość progową (dla segmentu A 0,75; dla 

drugiego segmentu 0,5), to transakcja jest zakwalifikowana do sprawdzenia.  

Pozostało nam jeszcze badanie przesiewowe, czyli losowy wybór transakcji do sprawdze-

nia. Realizują instrukcje ElseIf na końcu bloku dla każdego z segmentów. 

Węzeł reguł tworzy arkusz z kopią zmiennych do modelowania i zmiennymi informują-

cymi o wyborze transakcji do sprawdzenia (Sprawdzenie) i przyczynie wyboru (Przyczy-

na). Arkusz ten możemy zapisać w różnej postaci, ale najwygodniej wpisać jego zawartość 

do bazy danych – mamy do tego celu przeznaczony specjalny węzeł Write Spreadsheet to 

Database. 

Na rys. 20 widzimy finalną przestrzeń roboczą, w której dodatkowo umieściliśmy jeszcze 

węzeł Crosstabulation Tables wyznaczający tabele krzyżowe z liczbą transakcji do 

sprawdzenia i przyczyną dla każdego segmentu oraz węzeł wybierający zmienne, które 

mają trafić do wyjściowej bazy danych. 

Przestrzeń robocza może być automatycznie uruchamiana przez system w zadanych odstę-

pach czasu, np. codziennie o 6:00. Dzięki temu w wyjściowej bazie danych będziemy mieli 

odświeżaną listę transakcji do sprawdzenia danego dnia.  

 

Rys. 20. Stosowanie modeli w przestrzeni roboczej. 

Zauważmy, że praktycznie cały proces modelowania i stosowania modelu wykonaliśmy 

w jednym narzędziu, bez konieczności programowania, pisania skryptów itp. Integracja 

z systemem informatycznym ogranicza się do przygotowania tabeli z danymi histo-

rycznymi, danymi dla nowych transakcji (do stosowania modelu) i bazy danych dla prze-

widywań. 
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Podsumowanie 

Przedstawiliśmy przykład wdrożenia pewnej strategii wykrywania i przeciwdziałania nad-

użyciom w systemie STATISTICA Decisioning Platform
TM

. Warto zwrócić uwagę, że całą 

drogę od surowych danych historycznych, przez ich przygotowanie, stworzenie modelu, aż 

po zastosowanie modelu i reguł wykonaliśmy w jednorodnym środowisku. Takie podejście 

umożliwia uzyskanie funkcjonujących modeli w o wiele krótszym czasie, niż przy trady-

cyjnym podejściu, w którym analityk wyłącznie tworzy model, a czyszczenie danych, 

przekształcenia, stosowanie modeli wykonywane są w narzędziach bazodanowych. 
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