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SYSTEMY DATA MINING – cechy systemu

System STATISTICA Data Miner to kompletny zestaw przyjaznych użytkownikowi narzędzi do realizacji całego procesu data
mining – przekształcania danych w użyteczną wiedzę – począwszy od wprowadzenia danych lub pobrania ich z zewnętrznego
źródła, aż do utworzenia wynikowego raportu. Zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem analizy dużych zbiorów danych.

KONKuRENcyjNOŚć

� Rozbudowane i wszechstronne narzędzia analizy danych.
� Szeroki zestaw narzędzi do przygotowania danych do analiz.
� Wysokiej jakości wykresy i graficzna eksploracja danych.
� Elastyczne zarządzanie wynikami analiz.
� Ponad 14000 funkcji analitycznych, graficznych oraz funkcji służących do zarządzania danymi.
� Najszerszy dostępny na rynku zestaw metod zgłębiania danych (data mining) i uczenia maszynowego (machine learning).
� Dla technik data mining dostępne są wszystkie narzędzia graficzne STATISTICA.
� Pełna integracja z innymi rozwiązaniami STATISTICA.
� Wielokrotnie uznawane za najlepsze w swojej dziedzinie.

WyDajNOŚć, SzybKOŚć I TEchNOlOgIa

Zoptymalizowane algorytmy
� Dokładnie opracowane i zoptymalizowane algorytmy.
� Optymalizacja szybkości wykonywania obliczeń.
� Obsługa ogromnych zbiorów danych.
� Zoptymalizowany dostęp do repozytoriów danych.
� Wersja 64-bitowa i wielowątkowość.

Stosowanie modeli
� Zapis przewidywań do baz danych.
� Zapis modeli w postaci kodu PMML, C, Java, C# (do wdrożenia jako stored procedure).
� Tworzenie tablic skoringowych.

IDP
� Zastosowanie IDP pozwala kilkukrotnie przyspieszyć wykonywanie analiz.
� Przetwarzanie danych bez tworzenia lokalnej kopii (in-place processing).

Wersja Enterprise
� Określanie uprawnień.
� Korzystanie ze wspólnych szablonów zapytań, analiz, modeli i raportów przez wiele osób.
� Generator raportów.
� Zarządzanie wersjami obiektów (edycja CE).
� Monitorowanie trafności modeli, pulpity (STATISTICA MAS).

Wersja klient-serwer (wykorzystująca STATISTICA Enterprise Server)
� Algorytmy wykorzystujące technologię multi-threading (wielowątkowość) w wersji klient-serwer.
� Skalowalność.
� „Cienki klient” – uruchamianie systemu STATISTICA Data Miner w oknie przeglądarki internetowej.
� Opcjonalna dostępność przez Webservice (usługę sieciową).

zgODNOŚć I OTWaRTa aRchITEKTuRa

� STATISTICA obsługuje wiele standardowych formatów plików danych, jak również standardy ODBC, OLE DB, SQL i MDX (OLAP).
� Zapis wyników i raportów m.in. w formatach MS Word, PDF i HTML.
� Wszystkie funkcje STATISTICA są dostępne poprzez COM (oraz SOAP opcjonalnie w wersji klient-serwer) i mogą być w łatwy

sposób wykorzystane w innych aplikacjach.

�

�

�
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SYSTEMY DATA MINING – cechy systemu

ŚRODOWISKO INTERNETOWE

� STATISTICA Enterprise Server umożliwia wykonywanie wszystkich operacji data mining, jak np. interakcyjne budowanie modelu
w oknie przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze połączonym z Internetem.

� Architektura wielowarstwowa. STATISTICA Enterprise Server jest systemem w wysokim stopniu skalowalnym, w pełni
wykorzystującym maszyny wieloprocesorowe oraz przetwarzanie rozproszone, dzięki czemu z systemu mogą równocześnie
korzystać tysiące użytkowników.

� Wbudowany portal raportowy: wyniki analiz mogą być bezpiecznie (dzięki systemowi uwierzytelniania) rozpowszechniane
w trybie interakcyjnym poprzez Interactive Knowledge Portal.

PERSONalIzacja

� Każdy element okna STATISTICA może być dostosowany do konkretnych potrzeb i upodobań użytkownika za pomocą prostego
przeciągania myszką.

� Funkcje programu mogą zostać przez użytkownika albo ukryte, albo wydobyte na eksponowane miejsce, w zależności od jego
preferencji.

� Możliwość łatwego i szybkiego budowania własnych rozwiązań w środowisku STATISTICA (dzięki STATISTICA Visual Basic).

NIEbyWała łaTWOŚć ObSługI

� Bardzo łatwy w użyciu interfejs użytkownika.

� Przepisy STATISTICA Data Miner – kreator analiz, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy wydobywania
wiedzy z danych.

� Łatwe tworzenie i modyfikowanie wysokiej jakości wykresów.
� Interakcyjne tworzenie zapytań do baz danych.
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SYSTEMY DATA MINING – zestawy

STATISTICA Data Miner to kompletny zestaw narzędzi data mining, zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwe i szybkie wykonanie analiz i stoso-
wanie uzyskiwanych wyników we wspomaganiu podejmowania decyzji. STATISTICA Data Miner jest łatwym w użyciu, a jednocześnie bardzo wydaj-
nym narzędziem do wszystkich etapów wydobywania z danych użytecznej wiedzy: począwszy od pobierania danych z baz i hurtowni danych, skoń-
czywszy na utworzeniu raportów. System jest zoptymalizowany pod kątem wydajności i analizy dużych zbiorów danych.
STATISTICA Data Miner zawiera najnowsze, wyrafinowane techniki data mining:

Zawiera także wszystkie techniki klasycznej analizy danych zawarte w innych programach z rodziny STATISTICA (Pakiet Zaawansowany,
Automatyczne Sieci Neuronowe).

www.StatSoft.pl/dataminer.html

STATISTICA Process Optimization (QC Miner) to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do predykcji i analizy przyczyn w zapewnianiu jako-
ści. System został zaprojektowany tak, aby nie tylko wykrywać problemy związane z jakością, ale także aby je przewidywać, a co za tym idzie, móc
im przeciwdziałać. STATISTICA Process Optimization (QC Miner) to połączenie znanych narzędzi statystycznego sterowania jakością (SPC) z zaa-
wansowaną technologią data mining. System zawiera zaawansowane i w pełni zautomatyzowane narzędzia do predykcji (m.in. z wykorzystaniem sie-
ci neuronowych) zachowania charakterystyk procesów w przyszłości. Umożliwia również zaproponowanie nastaw procesu produkcyjnego tak, aby
uzyskać założone parametry produktu końcowego.
STATISTICA Process Optimization (QC Miner) zawiera następujące grupy procedur:

Karty kontrolne
Karty kontrolne dla listy zmiennych
Predykcja w sterowaniu jakością

Ponadto system zawiera pełną funkcjonalność modułów STATISTICA do sterowania i udoskonalania jakości (Karty Kontrolne, Analiza Procesu i Pla-
nowanie Doświadczeń) oraz STATISTICA Data Miner, umożliwiając wykrywanie ukrytych trendów, wskazywanie przyczyn obserwowanych zależności
i wzorców.

www.StatSoft.pl/qcminer.html

STATISTICA Text Miner jest rozszerzeniem systemu STATISTICA Data Miner, służącym do wydobywania użytecznej wiedzy z pozbawionych
struktury tekstów. W projektach data mining wykorzystuje się dane o różnej postaci – nie zawsze mają one strukturę umożliwiającą łatwe wykonanie
analizy. STATISTICA Text Miner analizuje dane, które nie mają tradycyjnej struktury „arkusza danych”, umożliwia m.in. badanie zawartości witryn in-
ternetowych, dużych repozytoriów dokumentów, budowanie modeli predykcyjnych na podstawie nieobrobionych tekstów i danych innego typu. System
zawiera narzędzia dostępu do dokumentów tekstowych w formatach tekstowych (.txt), Adobe Acrobat (.pdf), PostScript (.ps), HTML i XML (powszech-
nie wykorzystywanych w Internecie) oraz w formatach Microsoft Office (.doc i .rtf). Program wstępnie przetwarza dokumenty, może pomijać nieistot-
ne słowa i wykonywać redukcję słów do rdzenia (ang. stemming). System umożliwia automatyczne przeszukiwanie sieci WWW i pobieranie z niej do-
kumentów.
W skład systemu wchodzą wszystkie procedury STATISTICA Data Miner i specjalistyczne narzędzia text mining.

www.StatSoft.pl/textminer.html

STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL) to program zawierający szereg najnowszych technik analitycznych przeznaczo-
nych do znajdowania w zbiorach danych reguł asocjacji i sekwencji. Analizy wykonywane z jego wykorzystaniem umożliwiają lepsze poznanie zwy-
czajów zakupowych klientów, wykonanie optymalizacji pakietów usług (np. taryf telekomunikacyjnych), wykrywanie istotnych sekwencji zdarzeń (np.
w wykrywaniu nadużyć). Narzędzie to ma unikalne możliwości uwzględniania w analizie zarówno zmiennych ciągłych, jak i cech jakościowych, moż-
na też w jednej analizie, dla jednego wyboru zmiennych, realizować zarówno analizę sekwencji, jak i (niesekwencyjną) analizę asocjacji. Wszystkie te
opcje są w pełni zintegrowane z platformą STATISTICA, wyniki otrzymane w SAL można dalej analizować i „drążyć”, wykorzystując całe bogactwo na-
rzędzi STATISTICA. Ponadto SAL ma opcje wdrażania wyników, pozwalające sprawnie zastosować reguły odkryte poprzez analizę danych historycz-
nych, w celu otrzymania „sugestii” o spodziewanych, przyszłych zdarzeniach.
Jest to samodzielna aplikacja współpracująca z innymi programami z rodziny STATISTICA.

www.StatSoft.pl/sal.html

Dobór i eliminacja zmiennych (dla dużych zbiorów danych)
Analiza koszykowa
Interakcyjne drążenie danych (drill down)
Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich
Uogólnione modele addytywne (GAM)
Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (GTrees)
Ogólne modele CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection)
Interakcyjne drzewa klasyfikacyjna i regresyjne
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne ze wzmacnianiem (boosted trees)
Losowy las (Random Forests)

MAR Splines (Multivariate Adaptive Regression Splines)
Metoda wektorów nośnych (Support Vector Machines)
Naiwny klasyfikator Bayesa (Naive Bayes Classifiers)
Metoda K-najbliższych sąsiadów (K-Nearest Neighbors)
Analiza składowych niezależnych
(Independent Component Analysis)
Dobroć dopasowania, klasyfikacji, predykcji
Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych (PMML)
Automatyczne sieci neuronowe
Łączenie klas (grup) dla predykcyjnego data mining

lin
ia

cię
cia

Analiza podstawowych przyczyn
Optymalizacja wielkości wyjściowych
Ogólna optymalizacja
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DATA MINING – przykłady zastosowań

PKO BP
Duża liczba klientów PKO BP przekłada się na ogromną ilość danych o zachowaniach klientów, ich transakcjach, kupowanych produktach bankowych itp. Dlatego
Bank potrzebuje wydajnego narzędzia pozwalającego na wydobywanie ukrytej w tych danych wiedzy. Po przeprowadzeniu testów Bank wybrał STATISTICA Data
Miner. Główne obszary zastosowania STATISTICA w PKO BP są związane z oceną różnego typu ryzyk i budową modeli skoringowych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
STATISTICA Data Miner jest wykorzystywany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do prognozowania bardzo wielu parametrów, głównie dotyczących
rynku papierów wartościowych, transakcji na nim zawieranych, operacji przeprowadzanych przez Depozyt itp. Wykorzystanie tej aplikacji pozwoliło na poprawę
jakości prognoz, m.in. dzięki zastosowaniu węzłów służących do porównań modeli i tworzenia modeli mieszanych.

PKN ORLEN
PKN ORLEN prowadzący, jeden z największych w Polsce, program lojalnościowy VITAY wdrożył zaawansowany system analityczny, pozwalający gromadzić
i analizować dane o bardzo dużej objętości w celu realizacji odpowiednich działań skierowanych do swoich klientów. Do budowy zaawansowanych modeli
analitycznych data mining wykorzystany został STATISTICA Data Miner. Zadania wdrożonego systemu to: segmentacja klientów, analiza efektywności programu
lojalnościowego, badanie efektywności promocji i ich wpływu na zachowania klientów, planowanie kampanii marketingowych itp. System pozwolił na wyodrębnienie
homogenicznych grup klientów (segmentów), różniących się mobilnością, zachowaniami zakupowymi, lojalnością itp., dzięki czemu można prowadzić kampanie
marketingowe skierowane do ściśle określonej grupy docelowej, ograniczyć koszty związane z prowadzonymi działaniami marketingowymi i jeszcze lepiej spełniać
oczekiwania poszczególnych segmentów klientów. Zaawansowane modele analityczne zbudowane przy wykorzystaniu STATISTICA Data Minera pozwalają także
przewidzieć efekty planowanych kampanii marketingowych przed ich uruchomieniem.

Continental Automotive
Continental Automotive wykorzystuje STATISTICA Data Miner do kontroli jakości: Continental Automotive opracował automatyczny, wykorzystujący klasyfikację
obrazów, system oceny jakości wtryskiwaczy przeznaczonych do silników benzynowych i Diesla. Model matematyczny, umożliwiający rozróżnianie dobrych i złych
elementów, został opracowany przy pomocy modułu Support Vector Machine systemu STATISTICA Data Miner.

Netia
Netia wdrożyła zbudowane w STATISTICA modele analityczne anty-churn. Dzięki opracowanym przez StatSoft modelom utrzymania klienta generowane są listy
osób o najniższej skłonności do kontynuowania korzystania z usług, a także za pomocą metod analizy danych zidentyfikowane zostały czynniki istotnie wpływające
na podjęcie przez klienta decyzji o zmianie operatora. Wiedza uzyskana dzięki tym modelom umożliwia nie tylko podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
w stosunku do klientów o największym ryzyku rezygnacji, ale także w połączeniu z informacją o dopasowaniu taryf pozwala zaproponować każdemu z klientów
rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb.

INTERIA.PL
STATISTICA Data Miner jest wykorzystywany m.in. do analizy danych zastanych, pochodzących z logów INTERIA.PL. Dodatkowy specjalizowany moduł
STATISTICA dla analiz marketingowych i rynkowych ułatwia i znacznie przyspiesza rutynowe prace związane z obróbką danych pochodzących z badań. Analiza
danych pierwotnych pochodzących z badań ankietowych, uzupełniona o analizę danych pochodzących z logów INTERIA.PL, pozwala w pełni poznać potrzeby
użytkowników i dostosować ofertę portalu do ich oczekiwań. Dodatkowo oprogramowanie STATISTICA pozwala na predykcję oglądalności portalu i poszczególnych
serwisów, co daje możliwość podejmowania z wyprzedzeniem właściwych decyzji biznesowych.

Ministerstwo Finansów
Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, który zajmuje się wykrywaniem prania brudnych pieniędzy, zakupił system STATISTICA Data Miner jako
zestaw narzędzi analitycznych data mining pozwalających na dogłębną analizę danych o transakcjach, poszukiwanie wzorców i reguł występujących w danych i na
tej podstawie typowanie podejrzanych transakcji. Specjaliści StatSoft przygotowali także program szkoleniowy poświęcony metodom analizy danych stosowanym
w wykrywaniu prania brudnych pieniędzy.

NFZ
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń, Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ korzysta
z oprogramowania STATISTICA od 2003 roku. Program jest stosowany zarówno do wykonywania rutynowych, zaplanowanych zadań analitycznych
i sprawozdawczych, ale również do realizacji analiz pojawiających się ad-hoc.
„Dodatkowo po rozszerzeniu (posiadanej licencji) o moduł data mining STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis jesteśmy w stanie poszukiwać
zaawansowanych zależności, (…) wykrywać nieprawidłowości związane z realizacją świadczeń oraz wprowadzać zmiany i optymalizować systemy rozliczeń.”

�� Prognozowanie sprzedaży, zapotrzebowania, wymaganych 
zasobów itp. (forecasting)

�� Analityczny CRM
�� Segmentacja rynku
�� Analiza migracji klientów (churn)
�� Optymalizacja kampanii marketingowych, w tym 

sprzedaż krzyżowa i sprzedaż rozszerzona 
(cross-selling, up-selling, x-sell)

�� Modelowanie ryzyka kredytowego i operacyjnego (Basle II)

�� Webmining
�� Skoring kredytowy (credit scoring)
�� Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy 

(fraud detection)
�� Modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych 

(process optimization)
�� Badania innowacyjne (R&D)
�� Monitorowanie pracy maszyn
�� Optymalizacja wydajności elektrowni

Systemy data mining STATISTICA znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Są to między innymi:
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Od swojej premiery w 1993 roku STATISTICA otrzymuje najwyższe oceny we wszystkich recenzjach i wygrywa
wszystkie testy porównawcze przeprowadzane przez niezależne instytucje i specjalistyczne czasopisma.

AnalyticBridge.com - lipiec (2010)
PAKKD - czerwiec (2010)
KDnugget.com - maj (2010)
Rexer Analytics - marzec (2010)
Computerwoche - grudzień (2009)
Scientific Computing World - sierpień (2009)
The Journal of Statistical Software - czerwiec (2009)
Rexer Analytics - wrzesień (2008)
International Scientific Computing - czerwiec (2008)
Scientific Computing World - styczeń (2008)
Scientific Computing World - lipiec (2007)
The American Statistician - Luty (2007)
Scientific Computing World - Styczeń (2007)
Scientific Computing World - Styczeń (2007)
Institute of Biology - Październik (2006)
Quality Digest - Wrzesień (2006)
Scientific Computing - Lipiec (2006)
Tooling & Production - Maj (2006)
DM Review - Marzec (2006)
Scientific Computing - Luty (2006)
Scientific Computing World - Grudzień (2004)
Scientific Computing World - Maj (2004)
DM Direct Special Report - 23 Marca, Issue (2004)
Diesel and Gas News (SEWSS) - Kwiecień (2003)
DM Rewiew - Luty (2003)
PC World Komputer - Grudzień (2002)
PC Kurier - Listopad (nr 23) (2002)
Quality Digest - Wrzesień (2002)
Quality - Kwiecień (2002)
DM Review - Luty (2002)
Bulletin of the Ecological Society of America - Styczeń (2002)
Scientific Computing World - Listopad/Grudzień (2001)
COMPUTERWORLD (Polska edycja) - 19 Listopada (2001)
Scientific Computing World (wersja 6 beta) - Lipiec/Sierpień (2001)
The Scientist - Lipiec (2001)
Scientific Computing and Instrumentation (QA/QC) - Lipiec (2001)
Scientific Computing and Instrumentation (Statistics) - Lipiec (2001)
Technical Analysis of Stocks and Commodities -  Bonus Issue (2001)
DM Review - Luty (2001)
Scientific Computing World (SEWSS) - Sierpień/Wrzesień (2000)
Scientific Computing World (STATISTICA) - Sierpień/Wrzesień (2000)
QUALITE REFERENCES (French) - Lipiec (2000)
Scientific Computing and Instrumentation - Lipiec (2000)
Futures - Marzec (2000)
Britannica Internet Guide Award (2000)
Technical Analysis of Stocks & Commodities (AI) - Bonus Issue (2000)
Technical Analysis of Stocks & Commodities (Statistics) - Bonus Issue (2000)
Scientific Computing & Instrumentation (QA/QC) - Grudzień (1999)
Scientific Computing & Instrumentation (Statistics) - Grudzień (1999)
NASA Tech Briefs Review - Lipiec (1999)
SCIENCE - 21 Maja (1999)
BYTE - Marzec (1999)
Quality Digest SPC Software Buyer's Guide - Grudzień (1998)
Biotechnology Software & Internet Journal (STATISTICA) - Listopad/Grudzień (1998)
Scientific Data Management - Listopad (1998)
In-Psych - Październik (1998)
Scientific Computing & Automation (Buyer's Guide) - Wrzesień (1998)
BYTE (Spanish Edition) - Wrzesień (1998)
PC Magazine - Wrzesień (1998)
Nature - Lipiec (1998)
Scientific Computing & Automation - Lipiec (1998)
SCIENCE - Maj (1998)
Kwantitatieve Methoden (Netherlands) - Maj (1998)
Quality Progress - Kwiecień (1998)
Ergonomics in Design - Kwiecień (1998)
PC Professionale (Italian) - Marzec (1998)
Technical Analysis of Stocks & Commodities - Bonus Issue (1998)
Quality Digest - Grudzień (1997)
Biotechnology Software & Internet Journal - Listopad/Grudzień (1997)
Quality Digest Buyer's Guide - Grudzień (1997)
ENTER - Czerwiec (1997)
Bulletin of the Ecological Society of Australia - Czerwiec (1997)
Scientific Computing World - Czerwiec (1997)
CHIP - Czerwiec (1997)
PC Magazine - Maj (1997)
SCIENCE - Maj (1997)
PC Magazin (German) - Marzec (1997)
Scientific Computing & Automation - Marzec (1997)
BYTE - Luty (1997)
Statistical Papers/Statistische Hefte - Styczeń (1997)
Technical Analysis of Stocks & Commodities - Bonus Issue (1997)
Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology - Vol. 24 (1997)
Scientific Computing & Automation - Grudzień (1996)
Desktop Engineering - Listopad (1996)
American Association for Quality Control (ASQC) Catalog (1996)

STATISTICA Data Miner  zwycięża w badaniu porównawczym
„Data Mining 2010”

Wiodące niemieckie czasopismo komputerowe „Computerwoche” opublikowało obszerne

zestawienie narzędzi data miningowych. Zawiera ono szczegółowe, oparte na testach

wydajności, porównawcze oceny wybranych produktów. STATISTICA Data Miner zdobył

pierwsze miejsce w tym badaniu, „deklasując konkurencję, dzięki obszernemu zakresowi

funkcji, szybkości działania i niezawodnej obsłudze dużych zbiorów danych”. W porównaniu

z innymi badanymi narzędziami „opcje graficznej analizy danych i poszukiwania związków

zawarte w STATISTICA są klasą samą dla siebie”, a kreator analiz („Przepisy Data Miner”)

to sposób na „wyjście naprzeciw oczekiwaniom mniej zaawansowanych użytkowników,

poprzez asystenta, który dokładnie określa kroki analizy i kolejność wprowadzania danych”.

“Computerwoche”

STATISTICA Data Miner  zwycięzcą niezależnego przeglądu
porównawczego pakietów data mining

STATISTICA Data Miner został zdecydowanym zwycięzcą porównania pięciu wiodących

narzędzi do data mining. Porównanie obejmowało wiele cech i funkcji: operacje na danych,

bogactwo algorytmów, elastyczność algorytmów, zakres automatyzacji, skalowalność,

łatwość stosowania modeli, dostępność wersji „webowej”, funkcjonalność statystyczną,

możliwości graficzne, przejrzystość interfejsu, otwartość, możliwości automatyzacji,

zgodność z metodyką data mining, korzystanie z metadanych, ocenę modeli, raportowanie,

import i eksport danych, eksplorację danych, zarządzanie projektami data mining, redukcję

wymiarów, możliwość pracy w architekturze wielowarstwowej itp. Autor porównania

stwierdza, że pakiet ten stanowi „klasę sam dla siebie”, a „żaden innych z dostępnych dziś

zestawów data mining nie ma tylu narzędzi do realizowania projektów data mining”.

DM Review, Raport Specjalmy DM Direct

Najlepsze modele predykcyjne dzięki STATISTICA

STATISTICA Data Miner pozwolił na zbudowanie najlepszych modeli i zwycięstwo w znanym

ogólnoświatowym konkursie data miningowym, organizowanym przy okazji renomowanej

międzynarodowej konferencji Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2010).

Konkurs polegał na zbudowaniu modelu na potrzeby skoringu kredytowego dla

rzeczywistych danych dostarczonych przez organizatora, a porównanie wskazań modelu

z rzeczywistymi wartościami pozwoliło wybrać najlepiej klasyfikujący model. Najlepszy

okazał się model zbudowany w STATISTICA Data Miner przez Grzegorza Harańczyka –

pracownika StatSoft Polska i doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podkreślenie

zasługuje fakt, że w konkursie brali udział doświadczeni analitycy z wielu krajów

i najlepszych firm konsultingowych oraz że wykorzystywane były narzędzia data mining

wszystkich czołowych producentów. 

PAKKD
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DATA MINING – przykłady zastosowań

� Webmining
� Skoring kredytowy (credit scoring)
� Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy 

(fraud detection)
� Modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych 

(process optimization)
� Badania innowacyjne (R&D)
� Monitorowanie pracy maszyn
� Optymalizacja wydajności elektrowni

Systemy data mining STATISTICA znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Są to między innymi:
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