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TWORZENIE I ZARZĄDZANIE MODELAMI PROGNOSTYCZNYMI 

W STATISTICA ENTERPRISE 

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

W bardzo wielu dziedzinach stajemy przed wyzwaniem przewidzenia przyszłości, innymi 

słowy prognozowania. Stosuje się wiele sposobów przewidywania, my zajmiemy się 

prognozowaniem na podstawie danych o przebiegu zjawiska w przeszłości z wykorzys-

taniem modelu statystycznego
7
. Istnieje wiele metod tworzenia modeli: od klasycznych 

technik, takich jak wyrównywanie wykładnicze, po metody sztucznej inteligencji i data 

mining, takie jak sieci neuronowe. Zagadnienie tworzenia modeli metodami data mining 

zostało przedstawione we wcześniejszym wystąpieniu Grzegorza Harańczyka „Prognozo-

wanie z wykorzystaniem metod data mining”, a przegląd klasycznych metod można zna-

leźć w pracach [1] i [2]. My w przeważającej mierze zajmiemy się innym, bardzo ważnym 

z praktycznego punktu widzenia, aspektem prognozowania: zarządzaniem wieloma mode-

lami dla wielu wielkości (szeregów czasowych), które chcemy (lub musimy) przewidywać.  

Nakreślenie problemu 

W praktyce często potrzebne są prognozy dla wielu wielkości. Na przykład prognozowanie 

sprzedaży rzadko ogranicza się do łącznej sprzedaży wszystkich produktów: potrzebne są 

przewidywania dla każdego produktu z osobna, dla każdej grupy produktów, dla wszyst-

kich produktów razem i dodatkowo jeszcze z uwzględnieniem kanałów dystrybucji, re-

gionów geograficznych itp. Prognozowanie zapotrzebowania na media (energię elektrycz-

ną, gaz, wodę itp.) uwzględnia podział terytorialny, segmenty klientów, co znowu oznacza 

konieczność przewidywania wartości mnóstwa (setek, a nawet tysięcy) zmiennych. Po-

trzebne jest więc narzędzie do zarządzania wieloma modelami, automatycznego ich uru-

chamiania, raportowania o stanie modeli, alarmowania i aktualizacji.  

Warto zauważyć, iż często okazuje się, że gotowe oprogramowanie z półki nie jest wystar-

czające, lecz wymagane jest specjalnie zaprojektowane i wdrożone narzędzie dostosowane 

do specyfiki konkretnego zastosowania. W takim przypadku szczególnie cenna jest otwarta 

                                                      

7 Statystykę rozumiemy tu w szerokim sensie, zaproponowanym przez Johna Chambersa, jako ogół technik 

uczenia na podstawie danych. 
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architektura STATISTICA Enterprise umożliwiająca wbudowanie go jako rdzenia anali-

tycznego w dedykowany system wykonujący zadania związane z prognozowaniem. 

Zastanówmy się przez chwilę nad ogólnymi wymogami funkcjonalnymi dla takiego kom-

pleksowego systemu prognostycznego i nad jego architekturą. 

Zasadniczym zadaniem systemu jest tworzenie modeli, przy czym powinien on umożliwiać 

pracę w dwóch trybach. Po pierwsze modele będą znajdowane przez analityka, który inter-

akcyjnie dobierze zmienne, metody prognozowania i ustawienia dla tych metod odpowied-

nie dla danej grupy produktów, znajdzie grupy produktów mające podobny wzorzec prze-

biegu sprzedaży. Po drugie system musi umożliwić automatyczne utworzenie modeli dla 

wielu produktów, segmentów, kanałów dystrybucji itp. Przy automatycznym budowaniu 

modeli wykorzystujemy wiedzę zdobytą przez analityka na etapie analizy przebiegów. 

Zazwyczaj, aby uzyskać trafne przewidywania, automatycznie tworzymy kilka wersji mo-

delu prognostycznego, z wykorzystaniem różnych zmiennych objaśniających, różnych 

metod modelowania (regresja linowa, wyrównywanie wykładnicze, sieci neuronowe, 

MARSplines itp.). Modele oceniane są przez program na podstawie wybranych miar ja-

kości dopasowania i do stosowania wybierany jest najlepszy. Dodatkowo użytkownik mo-

że wskazać, który model należy wybrać, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu. 

Do tworzenia modeli niezbędne są dane o przebiegu przewidywanego zjawiska w przesz-

łości. Część z tych danych będziemy pobierać z operacyjnej bazy danych z informacjami 

o sprzedaży, zapotrzebowaniu na media itp., ale wykorzystamy również także inne źródła: 

dane makroekonomiczne (np. PKB lub poziom bezrobocia w regionie), meteorologiczne, 

kalendarzowe (dni tygodnia, święta, specjalne wydarzenia), informacje o promocjach 

i wiele innych. System musi zbierać te wszystkie dane, łączyć je ze sobą, synchronizować, 

uzgadniać ich poziom szczegółowości, sprawdzać je i usuwać ewentualne błędy. Zadanie 

to zwykle określa się jako ETL (z angielskiego Extract, Transform, Load). 

W rzeczywistych zastosowaniach konieczne jest także zarządzanie produktami (punktami 

dostępu, poboru, zestawami i grupami produktów itp.). Naturalne jest, że pewne produkty 

lub usługi są wycofywane, modyfikowane lub zastępowane nowymi – musimy to jakoś 

obsłużyć.  

Wyznaczenie prognoz dla wszystkich produktów (lub innych obiektów prognozowania), to 

jeszcze nie koniec. Istotną kwestią jest również możliwość zespołowej pracy użytkowni-

ków, współdzielenia wiedzy. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą wzajemnie wyko-

rzystywać wyniki swojej pracy i nie ma potrzeby wielokrotnego wykonywania tych 

samych czynności, przez co uzyskujemy wzrost efektywności pracy wszystkich użytkow-

ników systemu. 

Ponadto wyniki przewidywania muszą być udostępnione odpowiednim osobom, przeka-

zane do innych systemów. Dodatkowo jeśli wystąpią krytyczne zdarzenia, system powinien 

o tym powiadomić. Częstym wymogiem jest możliwość ręcznego skorygowania prognozy 

przez opiekuna produktu. System powinien tworzyć podsumowania trafności przewidywań 

oraz wzorców występujących w danych. 
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Powyższe działania najlepiej zorganizować wokół dedykowanej składnicy danych, tzw. 

Analitycznej Bazy Danych (ABD). Przechowywane są w niej wszystkie informacje wyma-

gane do działania systemu (z technicznego punktu widzenia są to dane i metadane): 

 specyfikacje produktów, kanałów dystrybucji, punktów dostępu itp., 

 dane o przebiegu sprzedaży, 

 dodatkowe dane wykorzystywane do prognozowania (zmienne objaśniające), 

 specyfikacje modeli (dla każdego obiektu prognozowania), 

 wartości przewidywane na podstawie modeli i korekty eksperckie dokonane przez 

użytkownika, 

 szablony raportów. 

Ogólną architekturę rozwiązania przedstawia rys. 1. Poniżej omawiamy role i zadania 

poszczególnych składników systemu. 

 

Rys. 1. Ogólna architektura systemu. 

Narzędzie do zarządzania produktami (NZP). NZP służy do zarządzania produktami 

(definiowania nowych, wyłączania produktów wycofanych, określania grup produktów 

itp.). Ponieważ dla nowego produktu nie mamy danych o przebiegu sprzedaży w przesz-

łości, przy wprowadzaniu nowego produktu można wskazać wzorzec, według którego będą 
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wyznaczane przewidywania, np. podobny produkt (nowo wprowadzone piwo z sokiem 

cytrynowym producenta X będzie miało podobny przebieg sprzedaży jak analogiczne piwo 

producenta Y, które już jakiś czas sprzedajemy). Dzięki NZP będzie można stosować sys-

tem prognostyczny także po zmianie oferty: wycofaniu lub wprowadzeniu nowego 

produktu. 

Moduł ETL (ETL) to komponent, który realizuje zadania zasilania składnicy ABD da-

nymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł danych. Do zadań tego komponentu należy 

również sprawdzanie poprawności pobieranych danych i wstępna ich obróbka. 

Narzędzie do automatycznego doboru modelu prognostycznego (NADMP). Składnik 

ten dopasowuje do danych aktualnie znajdujących się w bazie danych różne typy modeli. 

Następnie wyznacza miary trafności modeli. NADMP zapisuje modele i miary ich trafności 

w analitycznej bazie danych. Najlepszy model jest oznaczany w bazie danych jako przez-

naczony od stosowania. 

Program do zarządzania modelami (PZM). Umożliwia on użytkownikowi włączanie 

i wyłączanie stosowania poszczególnych algorytmów modelowania oraz ustalanie ich 

ustawień. Ponadto użytkownik może wskazać inny niż domyślny model przeznaczony do 

stosowania, w celu automatycznego obliczenia prognoz za pomocą NAOP dla wybranego 

produktu i kanału dystrybucji. 

Narzędzie do modyfikowania prognoz przez użytkownika (NMPU). NMPU umożliwia 

użytkownikowi dokonywanie „ręcznych” korekt w wartościach przewidywanych wyzna-

czonych automatycznie na podstawie modelu. Za pomocą NMPU użytkownik może zmie-

nić zapisaną w bazie danych wartość prognozowaną sprzedaży dla wskazanego produktu. 

Ponadto użytkownik ma możliwość określenia przyczyny zmiany. 

Narzędzie do automatycznego obliczania prognoz na podstawie modeli zapisanych 

w składnicy danych (NAOP). Program odczytuje aktywne modele ze składnicy danych, 

a potem stosuje je dla aktualnie zgromadzonych danych dla wszystkich prognozowanych 

produktów. Moduł ten uwzględnia również hierarchię produktów, dystrybutorów itp. – 

w najprostszym przypadku prognoza dla grupy produktów (lub innych obiektów) będzie 

sumą prognoz dla produktów należących do tej grupy, ale można też wdrożyć bardziej 

skomplikowane scenariusze, tzw. prognozowania hierarchicznego (zob. [3]). Wynik, tj. 

wartości przewidywane, zapisywane są w składnicy danych, do wykorzystania przez inne 

składniki systemu. Do automatycznego obliczenia wartości przewidywanych służy 

STATISTICA Enterprise. 

Narzędzie do tworzenia analiz i raportów (SE). Ten składnik umożliwia wykonywanie 

dowolnych analiz i raportów, w szczególności opracowywanie schematu prognozowania 

stosowanego później w trybie automatycznej predykcji. 

System do prognozowania działa w następujący sposób: 

1. W ustalonym odstępach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) system wczytuje dane 

o sprzedaży produktów. 
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2. System ocenia trafność wcześniejszych, przygotowanych dla poprzedniego okresu, 

prognoz i przygotowuje zestawienia podsumowujące. 

3. Na podstawie aktualnych danych o sprzedaży system odświeża (ponownie dopaso-

wuje) modele prognostyczne dla wszystkich produktów. System automatycznie zapi-

suje modele w systemie wraz ze wskaźnikami dobroci dopasowania. 

4. Odświeżone modele są stosowane do wyznaczenia prognoz, które są zapisywane 

w składnicy danych systemu i udostępniane. W razie wystąpienia określonych sytuacji 

(np. wartość prognozowana przekracza zadany próg) system generuje odpowiedni alarm. 

 

Rys. 2. Działanie systemu. 

Prognozowanie to nie jedyne zastosowanie takiego systemu, ale może on również stanowić 

podstawę do analiz typu: „co jeśli?”, badania elastyczności cenowej i skuteczności pro-

mocji. Przykładowo: jeśli mamy wiarygodną prognozę, dobrze działającą w przypadku, 

gdy nie było promocji, to skutek promocji możemy oszacować jako różnicę wartości obser-

wowanej i prognozowanej. 

Dzięki modelowi możemy uzyskać również wskazówki odnośnie efektu zmiany cen, inten-

syfikacji działań marketingowych, wydatków na reklamę itp.  

Przykład pracy w STATISTICA Enterprise 

Zajmiemy się teraz prostym przykładem ilustrującym, jak wygląda praca analityka w sys-

temie STATISTICA Enterprise.  

Wczytanie danych

Ocena jakości prognoz

Odświeżenie modeli

Wyznaczenie prognoz

Udostępnienie prognoz i raportów



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2012 

 

120 

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

Wyobraźmy sobie, że mamy trzy grupy produktów: 

 A zawierającą 3 produkty, 

 B zawierającą 2 produkty, 

 C zawierającą 4 produkty. 

Naszym celem jest przewidywanie dziennej sprzedaży każdego produktu, sprzedaży dla 

grup i całkowitej sprzedaży. Sprzedaż dla grup i dla wszystkich produktów będziemy wyz-

naczać jako sumę odpowiednich składników. Modele będziemy tworzyć na podstawie da-

nych o wielkości sprzedaży z 7 pierwszych miesięcy roku.  

Zaczniemy od wstępnej analizy. Jej celem jest zbadanie struktury szeregów i zdobycie wie-

dzy potrzebnej do stworzenia automatu dopasowującego modele dla dużej liczby pro-

duktów. Analizę i modelowanie wykonamy dla produktu z grupy A. Do tego celu wyko-

rzystamy procedury analityczne STATISTICA. Po uruchomieniu programu mamy moż-

liwość wybrania tzw. konfiguracji danych (rys. 3), zwracającej potrzebne nam do mode-

lowanie historyczne wartości sprzedaży. 

 

Rys. 3. Wybór danych. 

Po pobraniu danych uruchamiamy moduł szeregów czasowych i tworzymy wykresy prze-

biegu sprzedaży poszczególnych produktów i całej grupy; widzimy je na rys. 7. 

Wahania sprzedaży mają podobną strukturę okresową, natomiast różnią się trendem. 

Sprzedaż produkt A1 dość wyraźnie spada, natomiast produkt A3 wydaje się sprzedawać 

lepiej pod koniec badanego okresu niż na początku. Sprzedaż produktu A2 rośnie na 

początku badanego okresu, a potem zaczyna spadać. 
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Rys. 4. Przebieg sprzedaży produktów z grupy A. 

Na rysu. 4 widoczna jest silna okresowość. Zbadamy ją dokładniej za pomocą wykresów 

autokorelacji. Z wykresów na rys. 5 wynika, że mamy bardzo silną sezonowość o okresie 

7. Jest to zgodne z oczekiwaniami: należy się spodziewać, że sprzedaż w poniedziałek 

będzie podobna do sprzedaży w poprzedni poniedziałek itd. 

Można sobie zadać jeszcze pytanie, czy sezonowość jest multiplikatywna czy addytywna. 

Patrząc na wykres dla produktu A1, bardziej odpowiednia wydaje się sezonowość multipli-

katywna, ponieważ wahania dla mniejszych wartości sprzedaży są mniejsze. 

Do prognozowania użyjemy prostej metody wyrównywania wykładniczego. Zgromadziliś-

my już wystarczająco dużo informacji, aby dobrać ustawienia dla tej metody. Dla produktu 

A1 powinniśmy zbudować model z sezonowością multiplikatywną z opóźnieniem 7 

i trendem liniowym. Jest to tzw. model Wintersa. 

Po dopasowaniu najlepszego modelu oceniamy jego trafność za pomocą miar jakości dopa-

sowania (np. średniego błędu kwadratowego lub średniego bezwzględnego błędu procento-

wego) i wykresu. Nasz model ma średni bezwzględny błąd procentowy równy około 3,4%.  

Na rys. 7 widzimy przebieg sprzedaży, przewidywania modelu i reszty (tj. różnicę między 

wartością obserwowaną i przewidywaną przez model). Model oddaje przebieg rzeczywis-

tego szeregu, ponadto reszty nie wykazują tendencji wzrostowej. Mamy tylko 3 punkty 

z dużymi wartościami reszt. Na wykresie widoczny jest przewidywany przebieg sprzedaży 

na 10 następnych dni, który również wydaje się rozsądny. Ogólnie możemy powiedzieć, że 

model dobrze oddaje przebieg szeregu. 
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Rys. 5. Autokorelacje. 

 

Rys. 6. Okno wyrównywania wykładniczego w STATISTICA. 
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Model możemy zapisać w systemie do późniejszego wykorzystania. Korzystając z narzędzi 

automatyzacji, zapisujemy model w systemie jako zautomatyzowaną procedurę. Procedurę 

tę wystarczy uruchomić – ręcznie lub automatycznie – aby uzyskać zaktualizowany model 

i prognozy dla nowych danych. 

 

Rys. 7. Ocena modelu. 

Podobnie możemy przeanalizować sprzedaż pozostałych produktów i przygotować dla nich 

automatyczne modele. Ponadto możemy oprogramować tworzenie prognozy zbiorczej dla 

grup produktów poprzez zsumowanie odpowiednich prognoz. Ostatecznie całą procedurę 

możemy zrealizować w systemie jako jedną analizę, która będzie: 

 dopasowywać modele do danych obecnie znajdujących się w analitycznej bazie 

danych, 

 wyznaczać wartości przewidywane dla poszczególnych produktów, 

 tworzyć wykresy diagnostyczne i obliczać miary jakości dopasowania, 

 tworzyć raport podsumowujący i zapisywać go np. w formacie PDF lub publikować na 

portalu intranetowym. 

Na rys. 8 widzimy przykładowe wyniki działania takiej całościowej analizy. Warto 

zauważyć, że co prawda w przykładzie użyliśmy prostej metody modelowania, ale do dys-

pozycji mamy cały arsenał bardziej złożonych technik, takich jak: sieci neuronowe, drzewa 

wzmacniane, czy metoda MARSplines. 
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Rys. 8. Prognozy dla wszystkich produktów 
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