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MODELOWANIE CZASU TRWANIA 
 – MODEL PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA 

Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

W wielu zastosowaniach analiza czasu trwania pewnego zjawiska jest interesującym 

przedmiotem badań. Często staje się tu przed dylematem, czy można, a jeśli tak, to w jaki 

sposób, uwzględnić obserwacje, które jeszcze nie dobiegły końca. Oprócz przewidywania 

samej wartości czasu trwania, interesuje nas również często, jakie czynniki wpływają na 

taką, a nie inną wartość. Pożądane jest, aby za pomocą cech badanych obiektów przewidy-

wać dla nich czas pozostały do wystąpienia pewnego zdarzenia. Cel ten można osiągnąć 

w wielu sytuacjach dzięki modelowi proporcjonalnego hazardu Coxa.  

Wprowadzenie – analiza czasu trwania 

Najczęściej przez modelowanie czasu trwania rozumiemy badanie czasu od zdefiniowa-

nego momentu do (pierwszego) wystąpienia pewnego zdarzenia (np. zabieg operacyjny  

wystąpienie powikłań; podpisanie umowy  rezygnacja z usługi). Mechanizm występowa-

nia badanego zdarzenia może być różny oraz może zależeć od różnych czynników 

(niektóre z nich mogą być obserwowane, inne nie). W zależności od naszej perspektywy 

mogą nas interesować różne aspekty czasu trwania – na przykład może interesować nas 

dokładny czas trwania lub przewidywanie wystąpienia określonego zdarzenia (zakończenia 

czasu trwania). Dodatkowo na ogół interesujące jest również, co wpływało na zróżnico-

wanie tego czasu dla poszczególnych obiektów.  

W zależności od postawionego problemu i dostępnych danych w praktyce najczęściej 

wyróżnia się następujące sytuacje: 

1. Modelowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w następnej jednostce 

czasu. Zakładamy, że dla każdego obiektu, charakteryzującego się pewnymi cechami, 

mamy informację uzyskaną z danych historycznych, czy w kolejnej jednostce czasu 

wystąpiło zdarzenie bądź nie. Podejście to wymaga specjalnego przygotowania danych 

– jeden badany obiekt reprezentuje tu wiele rekordów w arkuszu danych. W wyniku 

otrzymujemy informację, czy dla danego obiektu w następnej jednostce czasu wystąpi 

zdarzenie czy też nie (de facto otrzymujemy prawdopodobieństwo wystąpienia zda-

rzenia). Stosowane są tu techniki klasyfikacyjne (przyporządkowujemy obiekt do klasy 
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„wystąpi” lub „nie wystąpi”), na przykład regresja logistyczna czy też techniki niepara-

metryczne (data mining).  

2. Modelowanie długości czasu trwania. Tu oczekuje się, że dla poszczególnych cech 

badanego obiektu mamy informację o wartości czasu trwania zjawiska. Zakładamy, że 

dla każdego obiektu wystąpiło badane zdarzenie. W wyniku otrzymujemy dla każdego 

obiektu oczekiwany czas do wystąpienia badanego zdarzenia. Do modelowania czasu 

trwania stosuje się modele regresji, jednak ze względu na rozkład wartości długości 

czasu trwania najczęściej nie jest to zwykły model regresji wielorakiej, a raczej któryś 

z rodziny uogólnionych modeli liniowych. Na przykład często w tej sytuacji wykorzys-

tywany jest model Poissona (zakładamy, że warunkowy rozkład zmiennej zależnej, 

w tym wypadku czasu, jest rozkładem Poissona – count data model).  

3. Modelowanie czasu trwania poprzez pryzmat ryzyka wystąpienia danego zdarzenia. 

W tej sytuacji możemy uwzględnić również informację, że dla danego obiektu badane 

zdarzenie jeszcze nie wystąpiło. W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, 

w których dla pewnych obiektów badane scenariusze nie zostały zrealizowane ze 

względu na ograniczony czas obserwacji. Informacje te również można, czy wręcz 

należy, wykorzystać w analizie. Obserwacje takie nazywamy uciętymi (cenzorowa-

nymi). W wyniku otrzymujemy dla zadanych cech obiektów oraz zadanego czasu 

t prawdopodobieństwo, że zdarzenie nie zostanie zaobserwowane do chwili t. 

Widać, że w zależności od postawionych pytań można wybrać różny schemat modelowa-

nia. W naszych rozważaniach skupimy się na podejściu C. Schemat ten można dodatkowo 

rozwinąć o modelowanie bardziej skomplikowanych scenariuszy. Możemy postrzegać 

obiekt jako znajdujący się w jednym z kilku stanów i badać czas znajdowania się w danym 

stanie oraz ryzyko przejścia do innego stanu (tzw. modele zdarzeń wielokrotnych). Można 

zatem rozważać kilka konkurencyjnych zdarzeń (np. zabieg operacyjny – wystąpienie 

powikłań lub zgon; podpisanie umowy – rezygnacja z usługi lub zmiana warunków 

umowy) oraz ich wielokrotne wystąpienia.  

W dalszej części zostanie omówiona pokrótce postać modelu Coxa, a następnie na przykła-

dzie zostaną pokazanej jej potencjalne zastosowania w modelowaniu czasu trwania.  

Model Coxa  

Główną cechą charakterystyczną analizy przeżycia, odróżniającą ją od innych metod sta-

tystycznych i data mining, jest to, że została ona zaprojektowana do analizy danych 

uciętych. Obserwacja jest nazywana obserwacją uciętą, jeśli badane zdarzenie jeszcze nie 

nastąpiło i nie mamy wiedzy o tym, czy nastąpi, czy też nie. Wiele technik analizy danych 

jest nieodpowiednich dla tego typu danych (np. zwykła regresja wieloraka). Rozwiązaniem 

nie jest rozważanie, jakie są szanse, że zdarzenie wystąpi w danej chwili, ale że nie 

nastąpiło do danej chwili. 
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Niech   oznacza zmienną losową opisującą czas do wystąpienia badanego zdarzenia (rozu-

miemy tu przez to pierwsze wystąpienie badanego zdarzenia). W naszych rozważaniach 

interesuje nas tzw. funkcja przeżycia (funkcja dożycia, funkcja niezawodności) postaci: 

                        

gdzie      to dystrybuanta zmiennej losowej  . Wartość      określa prawdopodobień-

stwo, że zdarzenie nie zostanie zaobserwowane do chwili  .  

Funkcja przeżycia jest badana w różny sposób. Najczęściej jest estymowana za pomocą 

tzw. krzywych Kaplana-Meiera. Wykonywane są również porównania różnic pomiędzy 

krzywymi przeżycia dla zdefiniowanych grup (por. [Klein, Moeschberger 1997], [Soko-

łowski 2010]). Naszym celem jest zbadanie wpływu zmiennych objaśniających (ilościo-

wych i jakościowych) na przeżycie i stworzenie odpowiedniego modelu.  

Pojęcie hazardu i postać modelu 

Podczas modelowania funkcji przeżycia wprowadza się pojęcie pomocnicze – hazard, czyli 

wielkość mówiącą, jakie jest prawdopodobieństwo zaobserwowania zdarzenia w następnej 

chwili (   , jeśli nie zostało zaobserwowane do teraz (do chwili  ).  

        
     

                     

  
                   

Zakłada się, że wartość hazardu związana jest z cechami badanego obiektu (zależy od 

wartości zmiennych objaśniających – zmiennych niezależnych). Najczęściej zakłada się 

postać wpływu zmiennych objaśniających na wartość hazardu. David Cox wprowadził 

w 1972 roku pojęcie tzw. hazardu proporcjonalnego [Cox 1972]. Zaproponowany przez 

Coxa model (nazywany często modelem proporcjonalnego hazardu Coxa) zakłada, że 

nieznany hazard jest funkcją zmiennych niezależnych (zmiennych objaśniających) i ma 

następującą postać: 

                     

gdzie       jest poziomem hazardu bazowego, natomiast             jest wektorem 

współczynników regresji, a   wektorem cech obiektu (wektorem wartości zmiennych 

objaśniających).  

Model ten nie zakłada żadnej szczególnej postaci dla estymowanej funkcji przeżycia, 

uwzględniając jednocześnie obserwacje ucięte. Brak założeń co do funkcji przeżycia 

objawia się poprzez brak założeń co do postaci hazardu bazowego (hazardu, gdy wartości 

wszystkich zmiennych niezależnych są równe zero).  

Sam model nazywany jest modelem hazardu proporcjonalnego, ponieważ zakładamy, 

poprzez postać modelu, że stosunek ryzyk dwóch przypadków 
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nie zależy od czasu. Interpretacja parametrów modelu oparta jest na zmianach hazardu pod 

wpływem zmian wartości predyktorów. Dla przykładu wzrost wartości zmiennej objaś-

niającej    o jedną jednostkę powoduje zmianę ryzyka 

       

       
 

                                 

                             
          

razy. Wartość ta jest nazywana hazardem względnym (HR – hazard ratio) i może być 

postrzegana jako ryzyko względne (RR – relative risk) „uśrednione” po czasie.  

Należy zauważyć, że w modelu Coxa nie jest estymowany wyraz wolny. Wynika to 

z procedury estymacji. Załóżmy, że w modelu występuje wyraz wolny. Wówczas model 

miałby postać: 

                                            

                                           

Widać, że ewentualna obecność wyrazu wolnego może być kompensowana poprzez 

zmianę hazardu bazowego. 

Podczas budowy modelu wyznaczane są parametry modelu proporcjonalnego hazardu 

Coxa. Następnie estymowana jest funkcja przeżycia bazowego        (za pomocą estyma-

tora Breslowa lub estymatora Kalbfleischa i Prentice'a). Funkcję przeżycia można zapisać 

wówczas jako  

                      

gdzie        jest funkcją przeżycia bazowego.  

Końcowa postać modelu potwierdza założoną wcześniej postać wpływu zmiennych objaś-

niających na funkcję przeżycia. Jeśli podejrzewamy, że z jakiś powodów wpływ ten 

powinien być inny, możliwe są poniżej opisane modyfikacje – wprowadzenie zmiennej 

objaśniającej zależnej od czasu lub przeprowadzenie analizy z niezależną estymacją hazar-

du bazowego wewnątrz zdefiniowanych warstw. 

Modele ze zmiennymi objaśniającymi zależnymi od czasu 

Jeśli podejrzewamy, że badany czynnik nie wpływa w sposób stały w czasie na szanse 

przeżycia, tj. założenie proporcjonalnego hazardu nie jest spełnione, to wpływ badanego 

czynnika można skorygować poprzez uwzględnienie w modelu zmiennej zależnej od czasu 

np. Grupa*(Log(Czas)-5,4).  

Analiza warstwowa 

W sytuacji gdy kilka zmiennych nie spełnia założenia proporcjonalnego hazardu, można 

utworzyć zmienną jakościową zdefiniowaną jako poziomy tych czynników, a następnie 

każdy z tych poziomów wprowadzić do analizy jako warstwę. Jeśli taka zmienna zostanie 

wybrana, wówczas podczas estymacji zakłada się, że wewnątrz każdej z warstw zdefinio-

wanych przez tę zmienną estymowane oceny parametrów są jednakowe. Różnice między 
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warstwami mogą wynikać jedynie z różnych funkcji hazardu bazowego. Funkcja wiary-

godności w takiej sytuacji jest iloczynem funkcji wiarygodności zdefiniowanych dla każdej 

z warstw oddzielnie, jednak z tymi samymi parametrami. Zdefiniowana w ten sposób 

funkcja wiarygodności jest maksymalizowana za pomocą algorytmu Newtona-Raphsona. 

Modele zdarzeń wielokrotnych 

Modele zdarzeń wielokrotnych są rozszerzeniem klasycznego podejścia do analizy przeży-

cia. Problem zdarzeń wielokrotnych występuje w wielu dziedzinach. Wszędzie tam, gdzie 

obiekt badań może znajdować się w kilku stanach i interesuje nas czas i prawdopodobień-

stwo zmiany stanu. Zatem rozważanych zdarzeń może być kilka. Dodatkowo zdarzenie 

danego typu może wystąpić kilkakrotnie. Jednym z przykładów jest występowanie choroby 

przewlekłej o nawracającym przebiegu (po okresie remisji pojawia się wznowa itd.). 

W schemat ten również wpisują się tzw. modele ryzyk współzawodniczących. 

Zostaną tu omówione cztery metody. Aby uwzględnić związek pomiędzy badanymi 

obiektami, dla których rozważamy zdarzenia wielokrotne, stosuje się odporny estymator 

wariancji [Lin, Wei 1989].  

 

Rys. 1. Modele zdarzeń wielokrotnych.  

Model AG  

Model AG (Anderson - Gill) nazywany jest modelem danych zliczanych. Model ten nie 

rozróżnia zdarzeń. Nie rozróżnia również, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze, a które 

jako kolejne – istotna jest tylko liczba zdarzeń, które wystąpiły.  
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Modele PWP 

Następna grupa modeli (modele PWP-CP oraz PWP-GT) została zaproponowana w pracy 

[Prentice, Williams, Peterson (1981)]. Modele te określa się mianem „modeli warun-

kowych”. Warunkowość rozumiana jest tu w następujący sposób: nie rozważamy ryzyka 

wystąpienia zdarzenia k+1, dopóki nie zajdzie zdarzenie o numerze k. W obu przypadkach 

obiekty są poddane stratyfikacji ze względu na numer zdarzenia. W modelu PWP-CP 

(counting process model) wykorzystywany jest czas do wystąpienia danego zdarzenia (od 

początku obserwacji), w modelu PWP-GT (gap time model) czas od ostatniego zdarzenia.  

Model WLW 

Następny model został zaproponowany przez Wei, Lin i Weissfelda. Nazywany jest mode-

lem WLW. Model ten traktuje każde zdarzenie jako osobny proces. Zbiór danych musi być 

przygotowany w specjalny sposób, aby oszacować ryzyko wystąpienia każdego z rozwa-

żanych zdarzeń. Dla każdego obiektu rozważa się niezależnie wystąpienie każdego 

z rozważanych zdarzeń.  

Przykład – analiza migracji klientów 

Jednym z wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami jest radzenie sobie 

z migracją klientów (churn). Waga zagadnienia zapobiegania odejściom klientów jest 

coraz większa ze względu na konieczność sprostania z jednej strony coraz silniejszej kon-

kurencji, a z drugiej coraz większym wymaganiom klientów domagających się wyższej 

jakości za niższą cenę. Dodatkowo koszty pozyskania nowego klienta są zazwyczaj wyższe 

niż utrzymania obecnych klientów. Zapobieganie odejściom klientów jest ważne szcze-

gólnie w sytuacji, gdy mamy stosunkowo dojrzały rynek i mało nowych klientów na dany 

produkt lub usługę, a klientowi łatwo jest zmienić dostawcę.  

Skupimy się tu na migracji klientów z inicjatywy klienta (voluntary churn), czyli kiedy to 

klient rezygnuje z produktu (w przeciwieństwie do migracji wymuszonej przez operatora  

involuntary churn). W przypadku odejścia z inicjatywy klienta chcemy się dowiedzieć, 

którzy klienci mogą odejść, z jakiego powodu, jakie są objawy zwiększającego się ryzyka 

odejścia, a także w jaki sposób najlepiej zapobiec odejściu. Ponadto przewidywanie odejść 

klientów pozwala wyznaczać spodziewany całkowity czas pozostawania klientem i łączną 

wartość klienta (life time value - LTV). 

Standardowo stosuje się jedno z dwóch podejść. Pierwsze z nich to odkrywanie wzorców 

zachowań. W tym wypadku poszukujemy odpowiedzi na pytania typu: "Jakie zdarzenia 

najczęściej poprzedzają odejście?", "Które segmenty klientów cechują się największym 

ryzykiem odejścia?", "Które strategie odzyskania klienta są najbardziej skuteczne?". 

Z punktu widzenia analizy w tym podejściu stosujemy tzw. metody bez nauczyciela (inna 

nazwa to nieukierunkowany data mining), takie jak: analiza asocjacji i sekwencji, sieci 

Kohonena i segmentacja. Drugie podejście do analizy szczegółowej polega na tworzeniu 

modelu przewidującego dla każdego klienta prawdopodobieństwo tego, że w przyszłości 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2011  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

75 

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

zrezygnuje z naszych usług. W tym wypadku stosuje się szeroką gamę technik tworzenia 

modeli, takich jak: regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna, drzewa klasyfikacyjne 

i metoda wektorów nośnych (support vector machine), sieci neuronowe, drzewa 

wzmacniane (boosted trees), losowy las (random forest) (por. [Łapczyński 2009]). 

My spojrzymy na problem inaczej, mianowicie z wykorzystaniem modelu proporcjonalne-

go hazardu Coxa. Nie jest to alternatywa dla modeli klasyfikacyjnych, ale inne spojrzenie – 

tu poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, kiedy klient odejdzie, a nie na pytanie, czy 

odejdzie.  

Model odejść klientów (model churn) 

Dane pochodzą z UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Dla 

potrzeb tego przykładu zostały nieco zmodyfikowane. Zbiór danych zawiera informacje 

o 3 tys. klientów firmy telekomunikacyjnej. Dane zawierają informacje o aktywności 

klienta (intensywności korzystania z usług), informację o czasie, jaki upłynął od podpisania 

umowy, oraz czy klient nadal korzysta z usług czy też nie. Celem analizy jest odpowiedź 

na pytanie, ile średnio „żyje” klient oraz jaka jest „długość życia” różnych typów klientów.  

Dlaczego podejście uwzględniające obserwacje ucięte jest tu uzasadnione? W bazie znaj-

dują się dane osób, które nadal korzystają z usługi (np. osoby, które dopiero co podpisały 

umowę) i nie możemy ich umów traktować jako wypowiedzianych. Z drugiej strony nie 

możemy też wnioskować tylko na podstawie tych klientów, którzy już od nas odeszli. 

Proponuje się zatem podejście C opisane w pierwszej części. Gdyby chcieć te dane 

analizować zgodnie z podejściem B, opisanym w pierwszej części, to należałoby się skupić 

tylko na klientach, którzy odeszli.  

 

Rys. 2. Funkcja przeżycia estymowaną za pomocą metody Kaplana-Meiera.  
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W pierwszym kroku badamy, jak wygląda estymator krzywej przeżycia dla wszystkich 

klientów. Widać, że tempo odejść klientów nie jest stałe. W badanym segmencie klientów 

w pierwszym miesiącu z usługi rezygnuje mały procent klientów, potem frakcja ta rośnie.  

Jako zmienną z czasem przeżycia wykorzystano zmienną zawierającą informację, ile dni 

dla danego klienta upłynęło od podpisania umowy do jej wymówienia, w przypadku 

klientów, którzy zrezygnowali, a w przypadku obecnych klientów liczbę dni do dnia wyko-

nania analizy. Jako zmienną z tzw. wskaźnikiem ucinania przyjęto informację, czy konto 

klienta jest nadal aktywne. 

Podczas wstępnej analizy zbadano rozkłady poszczególnych zmiennych, sprawdzono 

występowanie obserwacji odstających oraz wzajemne korelacje pomiędzy zmiennymi. 

Usunięto zmienne skorelowane wśród zmiennych objaśniających (np. koszt rozmów był 

skorelowany z długością rozmów).  

Jedną ze zmiennych, która budziła szczególne zainteresowanie, była przynależność klien-

tów do specjalnego planu taryfowego, tj. zmienna plan międzynarodowy (international). 

Dodatkowo chciano zbadać wpływ na odejścia klientów korzystających ze specjalnej 

usługi dodatkowej – poczty głosowej (voicemail). 

 

 

Rys. 3. Krzywe Kaplana-Meiera dla zmiennych plan międzynarodowy oraz poczta głosowa oraz 

poniżej odpowiadające im jednoczynnikowe modele Coxa.  
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W tym celu wykonano odpowiednie analizy – zbudowano modele jednoczynnikowe ze 

zmienną plan międzynarodowy oraz poczta głosowa. Oszacowany parametr   w modelu 

dla planu rozmowy międzynarodowe (poziom odniesienia: nie względem: tak) wyniósł 

1,28, a więc hazard względny dla tej zmiennej wynosi exp(1,28)=3,61. Oznacza to, że ry-

zyko w grupie z planem międzynarodowym jest 3,6 razy większe niż w grupie bez planu 

międzynarodowego. Hazard względny dla zmiennej poczta głosowa (poziom odniesienia: 

nie względem: tak) wyniósł 0,55. Oznacza to, że w grupie z pocztą głosową ryzyko 

odejścia jest mniejsze. W interpretacji wyników dla zmiennych jakościowych należy 

szczególną uwagę zwrócić na poziom odniesienia.  

Zbudowano również model uwzględniający obie zmienne jednocześnie. Poniżej zamiesz-

czono wynik w postaci wyznaczonych funkcji przeżycia.  

 

Rys. 4. Funkcje przeżycia dla interakcji zmiennych plan międzynarodowy oraz poczta głosowa.  

Interesująca była zmienna zawierająca informację o liczbie połączeń z centrum obsługi 

klienta. Zmienna ta przyjmowała wartości całkowite od 0 do 10. Najpierw potraktowano tę 

zmienną jako zmienną ilościową (tym samym zakładamy, że zmiana o jedną jednostkę 

powoduje taki sam wpływ, bez względu na to, czy jest to zmiana z 0 na 1, jak i zmiana z 9 

na 10). Otrzymano następujący wynik: HR=1,35. Oznacza to, że zwiększenie o jeden 

liczby połączeń z centrum obsługi klienta powoduje wzrost ryzyka odejścia o 35%.  

 

Rys. 5. Wyniki dla zmiennej połączenia z centrum obsługi.  
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Możemy jednak tę zmienną potraktować również jako zmienną jakościową (nie zakładamy 

wtedy równej „odległości” pomiędzy jej wartościami). Jako poziom odniesienia przyjmuje-

my zero połączeń i wyliczamy osobne współczynniki modelu dla każdej liczby połączeń.  

Porównując wyznaczone w ten sposób krzywe przeżycia z ich nieparametryczną oceną za 

pomocą krzywych Kaplana-Meiera, widzimy, że podejście drugie wydaje się być lepsze. 

Można też zmienną tę skategoryzować w następujący sposób: {liczba połączeń < 4}; 

{liczba połączeń > 3}. 

 

  

Rys. 6. Funkcja przeżycia estymowana za pomocą metody Kaplana-Meiera w grupach 

wyznaczonych przez wartości zmiennej połączenia z działem obsługi klienta (u góry) oraz funkcje 

przeżycia przewidywane przez model (po lewej ze zmienną ilościową, po prawej z jakościową).  

Uwzględniając dotychczasowe obserwacje dotyczące zmiennych: plan międzynarodowy, 

plan z pocztą głosową oraz liczba połączeń z centrum obsługi można zdefiniować grupę 

klientów wysokiego ryzyka odejścia. Będą to klienci z planem międzynarodowym, nieko-

rzystający z poczty głosowej oraz ci, którzy dzwonili więcej niż 3 razy do centrum obsługi 

(zapewne z problemami technicznymi). Na rysunku poniżej pokazano, jak wygląda krzywa 

przeżycia dla tej grupy w porównaniu z pozostałymi klientami.  
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Rys. 7. Krzywa przeżycia dla zdefiniowanej grupy ryzyka i pozostałych klientów.  

Następnie zbudowano model uwzględniający również inne zmienne: między innymi 

charakterystyki klientów (intensywność korzystania z usługi w ciągu dnia, intensywność 

korzystania z usługi w nocy oraz rozmów międzynarodowych). Intensywność badana była 

w dwóch aspektach – liczby połączeń i ich długości. Z modelu usunięto nieistotne zmienne 

(można w tym celu skorzystać z kilku algorytmów automatycznej krokowej budowy 

modelu). Ostatecznie otrzymano następującą postać modelu: 

 

Rys. 8. Wyniki dla modelu wieloczynnikowego.  

Kolumna Hazard względny (HR) daje nam oszacowania wpływu poszczególnych czynni-

ków modelu. Między innymi otrzymujemy tu też tzw. skorygowany wpływ zmiennej plan 

międzynarodowy (skorygowany o wpływ innych zmiennych). Wynosi on tu 3,27. 

Zbudowany model można wdrożyć dla danych znajdujących się w bazie danych, tak aby 

dla każdego klienta lub grupy klientów wyznaczyć przewidywaną krzywą przeżycia. Mo-

del można zapisać w postaci kodu PMML, C/C++ lub w postaci wdrożenia w programie 

STATISTICA Enterprise. Po zapisaniu modelu w postaci skryptu PMML można użyć 

narzędzia Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych (PMML). 
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Przeprowadzoną analizę można rozbudować poprzez uwzględnienie zmiennych zmie-

niających się w czasie lub uwzględnienie bardziej rozbudowanych scenariuszy migracji 

z wykorzystaniem modeli zdarzeń wielokrotnych (np. migracja do innej usługi, taryfy).  

Podsumowanie 

Sztandarowe przykłady zastosowań analizy przeżycia i modelu proporcjonalnego hazardu 

Coxa to: zastosowania medyczne oraz zastosowania przemysłowe (tu występuje pod nazwą 

analiza niezawodności). Widać jednak, że krąg zastosowań może być większy. Szczególnie 

dobrze metody te sprawdzają się w sytuacji, gdy nie wszystkie obserwacje zostały zakoń-

czone, a istnieje ryzyko obciążenia wyników przy ich nieuwzględnieniu.  
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