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ROZDZIAĤ 2.

Problemy biznesowe a rozwiézania
z zakresu nauki o danych

Podstawowe pojöcia: Zbiór kanonicznych zadaþ zwiñzanych z eksploracjñ danych; Proces eksploracji
danych; Nadzorowana i nienadzorowana eksploracja danych.

WaĔnñ zasadñ nauki o danych jest to, Ĕe eksploracja danych jest procesem o stosunkowo dobrze
zdefiniowanych etapach. Niektóre z nich wymagajñ stosowania technologii informatycznych,
takich jak zautomatyzowane wykrywanie i ewaluacja wzorców z danych, podczas gdy inne
wiñĔñ siö gäównie z kreatywnoĈciñ, wiedzñ biznesowñ i zdrowym rozsñdkiem analityka. Zrozumienie caäego procesu pomaga w ujmowaniu projektów eksploracji danych w ramy strukturalne, a wiöc stajñ siö one raczej usystematyzowanymi analizami niĔ heroicznymi przedsiöwziöciami napödzanymi w duĔej mierze przez przypadek i wnikliwoĈè badaczy.
PoniewaĔ proces eksploracji danych rozbija ogólne zadanie wyszukania wzorców w danych
na zestaw dokäadnie zdefiniowanych podzadaþ, jest on takĔe przydatny do strukturyzacji
dyskusji o nauce o danych. W tej ksiñĔce bödziemy wykorzystywaè ten proces jako ogólnñ
platformö dla naszej dyskusji. W tym rozdziale przedstawimy proces eksploracji danych, ale
najpierw wprowadzimy dodatkowy kontekst, omawiajñc typowe zadania z zakresu eksploracji danych. Przedstawienie ich pozwoli nam bardziej konkretnie zaprezentowaè caäy proces
i inne pojöcia w kolejnych rozdziaäach.
Rozdziaä koþczy omówienie szeregu innych istotnych zagadnieþ z zakresu analityki biznesowej, które nie sñ tematem tej ksiñĔki (ale o których napisano wiele innych przydatnych ksiñĔek), takich jak bazy danych, magazynowanie danych i podstawy statystyki.

Od problemów biznesowych
do zadaħ eksploracji danych
KaĔdy problem decyzyjny w firmie, której funkcjonowanie opiera siö na danych, jest wyjñtkowy, zawiera wäasnñ kombinacjö celów, pragnieþ, ograniczeþ, a nawet osobowoĈci. Tak jak
w przypadku inĔynierii, istniejñ jednak zbiory typowych zadaþ, które leĔñ u podstaw problemów biznesowych. We wspóäpracy z decydentami w firmach badacze danych rozkäadajñ
problem biznesowy na podzadania. Rozwiñzania podzadaþ mogñ nastöpnie zostaè poäñczone
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w celu rozwiñzania problemu ogólnego. Niektóre z tych podzadaþ sñ wyjñtkowe i dotyczñ
tylko jednego konkretnego problemu biznesowego, ale inne to typowe zadania eksploracji
danych. Nasz problem z odpäywem klientów jest na przykäad wyjñtkowy dla MegaTelCo: ma
on specyficzne cechy, które odróĔniajñ go od problemów zwiñzanych z odpäywem klientów
innych firm telekomunikacyjnych. Podzadaniem, które bödzie jednak prawdopodobnie czöĈciñ rozwiñzania kaĔdego problemu odpäywu abonentów, bödzie oszacowanie na podstawie
danych historycznych prawdopodobieþstwa odejĈcia klienta rezygnujñcego z usäug firmy
wkrótce po wygaĈniöciu umowy. Kiedy niepowtarzalne dane MegaTelCo zostaäy zestawione
w okreĈlony format (co opiszemy w nastöpnym rozdziale), oszacowanie prawdopodobieþstwa zaczöäo wyglñdaè jak jedno z bardzo typowych zadaþ zwiñzanych z eksploracjñ danych.
Wiemy duĔo o rozwiñzywaniu typowych zadaþ dotyczñcych eksploracji danych, zarówno
w kontekĈcie naukowym, jak i praktycznym. W kolejnych rozdziaäach bödziemy równieĔ prezentowaè naleĔñce do sfery nauki o danych platformy, które pomogñ nam w rozkäadaniu problemów biznesowych i zestawianiu rozwiñzaþ z podzadaþ.
W nauce o danych podstawowa jest umiejötnoĈè rozkäadania problemu z zakresu
analityki danych na czöĈci w taki sposób, Ĕe kaĔda czöĈè odpowiada znanemu zadaniu, do wykonania którego dostöpne sñ niezbödne narzödzia. Rozpoznawanie znanych problemów i ich rozwiñzywanie sprawia, Ĕe unikamy marnowania czasu i zasobów na ponowne wynajdywanie koäa. Pozwala nam równieĔ skoncentrowaè siö
na bardziej interesujñcych elementach procesu, które wymagajñ zaangaĔowania ze
strony czäowieka — na elementach, które nie zostaäy zautomatyzowane, a wiöc w ich
przypadku w grö wchodzñ kreatywnoĈè i inteligencja.

Pomimo wielkiej liczby konkretnych algorytmów eksploracji danych, które opracowano przez
lata, istnieje tylko kilka fundamentalnie róĔniñcych siö typów zadaþ, których te algorytmy
dotyczñ. Warto te zadania jasno zdefiniowaè. W kolejnych kilku rozdziaäach bödziemy wykorzystywaè pierwsze dwa z nich (klasyfikacjö i regresjö), aby zilustrowaè kilka podstawowych
pojöè. W dalszej czöĈci ksiñĔki okreĈlenie „jednostka” bödzie odnosiè siö do podmiotu, dla
którego dostöpne sñ dane, takiego jak klient lub konsument, czy teĔ podmiotu nieoĔywionego,
takiego jak firma. Bardziej precyzyjnie opiszemy to pojöcie w rozdziale 3. W wielu projektach
ze sfery analiz biznesowych zaleĔy nam na znalezieniu „korelacji” miödzy konkretnñ zmiennñ opisujñcñ danñ jednostkö a innymi zmiennymi. MoĔemy na przykäad dysponowaè opartñ
na danych historycznych informacjñ, którzy klienci zrezygnowali po wygaĈniöciu umów. MoĔemy zechcieè ustaliè, jakie inne zmienne bödñ korelowaè z odpäywem klientów w najbliĔszej
przyszäoĈci. Znajdowanie takich korelacji to najbardziej podstawowe przykäady zadaþ z zakresu klasyfikacji i regresji.

1. Klasyfikacja i szacowanie prawdopodobieþstwa klas próbujñ prognozowaè, dla kaĔdego

osobnika w populacji, do którego z (maäego) zbioru klas ten osobnik naleĔy. Zazwyczaj
klasy wykluczajñ siö wzajemnie. Przykäadowe pytanie odnoszñce siö do klasyfikacji mogäoby brzmieè: „Którzy spoĈród wszystkich klientów MegaTelCo prawdopodobnie odpowiedzñ na zäoĔonñ ofertö?”. W tym przykäadzie dwie klasy moĔna byäoby nazwaè zareagujÈ
i nie zareagujÈ.
W zadaniu klasyfikacji procedura eksploracji danych tworzy model, który dla danego nowego osobnika okreĈla, do której klasy ten osobnik naleĔy. ćciĈle powiñzanym zadaniem
jest scoring lub szacowanie prawdopodobieþstwa klasy. Model scoringowy zastosowany
dla danego osobnika podaje zamiast klasy wynik okreĈlajñcy prawdopodobieþstwo przynaleĔnoĈci danego osobnika do kaĔdej z klas. W naszym scenariuszu reakcji klienta mo-
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del scoringowy bödzie w stanie dokonaè oceny kaĔdego pojedynczego klienta i okreĈliè,
z jakim prawdopodobieþstwem zareaguje on na ofertö. Klasyfikacja i scoring sñ bardzo
ĈciĈle powiñzane; jak siö przekonamy, model klasyfikacyjny moĔna zwykle zmodyfikowaè,
aby przeprowadziä scoring, i odwrotnie.

2. Regresja („szacowanie wartoĈci”) próbuje dla kaĔdego osobnika oszacowaè czy teĔ prze-

widzieè wartoĈè liczbowñ jakiejĈ zmiennej dotyczñcej tego osobnika. Przykäadowe pytanie
odnoszñce siö do regresji mogäoby brzmieè: „W jakim stopniu dany klient bödzie korzystaä
z usäugi?”. WäaĈciwoĈè (zmienna), która tutaj ma zostaè przewidziana, to wykorzystanie
usäugi, a model mógäby zostaè wygenerowany na podstawie obserwacji innych podobnych osobników w ramach populacji i historycznego wykorzystywania przez nich usäugi.
Procedura regresji tworzy model, który, biorñc pod uwagö osobnika, szacuje wartoĈè danej zmiennej, specyficznej dla tego osobnika.
Regresja jest powiñzana z klasyfikacjñ, ale siö od niej róĔni. Ujmujñc to nieformalnie, klasyfikacja przewiduje, czy coĈ siö stanie, natomiast regresja przewiduje, ile tego czegoĈ siö
stanie. To rozróĔnienie stanie siö bardziej przejrzyste w dalszej treĈci ksiñĔki.

3. Dopasowywanie podobieþstw (ang. similarity matching) próbuje identyfikowaè podobne

jednostki na podstawie danych o nich. Dopasowywanie podobieþstw moĔe byè stosowane bezpoĈrednio, w celu znajdowania podobnych osobników. Na przykäad firma IBM jest
zainteresowana znalezieniem firm podobnych do swoich najlepszych klientów biznesowych, aby skoncentrowaè wysiäki swoich handlowców na najlepszych potencjalnych okazjach biznesowych. Wykorzystuje dopasowanie podobieþstw, którego podstawñ sñ dane
„firmograficzne”, opisujñce charakterystyczne cechy róĔnych firm. Zestawianie podobieþstw
leĔy u podstaw jednej z najbardziej popularnych metod rekomendowania produktów (znajdowanie osób, które sñ podobne do nas z punktu widzenia produktów, które im siö podobaäy lub które zostaäy przez nie zakupione). Miary podobieþstwa leĔñ u podstaw szeregu
rozwiñzaþ innych zadaþ z zakresu eksploracji danych, takich jak klasyfikacja, regresja i klastrowanie. Podobieþstwo i jego zastosowania omawiamy dokäadnie w rozdziale 6.

4. Klastrowanie próbuje grupowaè jednostki w populacji na podstawie podobieþstw, ale nie

jest to podyktowane konkretnym celem. Przykäadowe pytanie zwiñzane z klastrowaniem
mogäoby brzmieè: „Czy klienci tworzñ naturalne grupy lub segmenty?”. Klastrowanie
jest przydatne we wstöpnej eksploracji domeny w celu sprawdzenia, jakie naturalne grupy w niej istniejñ, poniewaĔ grupy te z kolei mogñ zasugerowaè inne zadania z zakresu
eksploracji danych lub inne podejĈcia. Klastrowanie säuĔy takĔe jako wstöp do procesów
decyzyjnych, koncentrujñcych siö na takich kwestiach jak: Jakie produkty powinniĈmy zaoferowaè lub rozwinñè? Jakñ strukturö powinny mieè nasze zespoäy obsäugi klienta (czy teĔ zespoäy
sprzedaĔowe)? Klastrowanie omawiamy szczegóäowo w rozdziale 6.

5. Grupowanie wspóäwystñpieþ (ang. co-occurence grouping, znane równieĔ jako odkrywa-

nie zbiorów czöstych, odkrywanie zaleĔnoĈci i analiza koszykowa rynku) próbuje znajdowaè powiñzania pomiödzy jednostkami na podstawie transakcji z ich udziaäem. Przykäadowe pytanie z zakresu grupowania wspóäwystñpieþ mogäoby brzmieè: „Jakie przedmioty
sñ powszechnie kupowane razem?”. O ile klastrowanie zajmuje siö podobieþstwami pomiödzy obiektami na podstawie atrybutów tych obiektów, to grupowanie wspóäwystñpieþ
uwzglödnia podobieþstwo obiektów na podstawie ich äñcznego pojawiania siö w transakcji. Na przykäad, analizujñc ewidencjö zakupów w supermarkecie, moĔemy zauwaĔyè, Ĕe
mielone miöso jest kupowane razem z pikantnym sosem znacznie czöĈciej, niĔ moĔna by
siö spodziewaè. Zdecydowanie, jakie dziaäania naleĔy podjñè w zwiñzku z tym odkryciem,
Od problemów biznesowych do zadaħ eksploracji danych
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moĔe wymagaè nieco kreatywnoĈci, ale byè moĔe wskazane byäoby zaproponowanie specjalnej promocji, nowego sposobu prezentacji produktów lub oferty kombinowanej. Wspóäwystöpowanie produktów w ramach zakupów to popularny rodzaj grupowania, znany
jako analiza koszykowa rynku. Niektóre systemy rekomendacyjne równieĔ przeprowadzajñ pewnego rodzaju grupowanie spowinowacone, wyszukujñc na przykäad pary ksiñĔek,
które sñ czösto kupowane przez te same osoby („osoby, które kupiäy X, kupiäy teĔ Y”).
Wynikiem grupowania wspóäwystñpieþ jest opis elementów, które wystöpujñ razem. Opisy te zwykle zawierajñ dane statystyczne dotyczñce czöstoĈci wspóäwystöpowania i oszacowanie, na ile jest to zaskakujñce.

6. Profilowanie (znane takĔe jako opis zachowania) próbuje charakteryzowaè typowe zacho-

wania jednostki, grupy lub populacji. Przykäadowe pytanie z zakresu profilowania mogäoby brzmieè: „Jaki jest typowy poziom wykorzystania telefonów komórkowych w tym
segmencie klientów?”. Opis zachowania nie zawsze bywa äatwy; profilowanie wykorzystania telefonów komórkowych moĔe wymagaè skomplikowanego opisu przeciötnej aktywnoĈci w godzinach nocnych i w weekendy, wykorzystania telefonu w rozmowach miödzynarodowych, opäat za roaming, korzystania z SMS-ów i tak dalej. Zachowanie moĔna
opisaè ogólnie dla caäej populacji lub z coraz wiökszñ szczegóäowoĈciñ, do poziomu maäych grup lub nawet poszczególnych osób.

Profilowanie jest czösto wykorzystywane do tworzenia norm zachowania dla aplikacji wykrywajñcych anomalie, säuĔñcych na przykäad do wykrywania oszustw lub monitorowania wäamaþ do systemów komputerowych (gdy ktoĈ na przykäad wäamuje siö na nasze
konto w iTunes). JeĔeli wiemy, jakie zakupy dana osoba zazwyczaj robi, päacñc kartñ kredytowñ, to moĔemy okreĈliè, czy nowe obciñĔenie karty pasuje do tego profilu czy nie.
MoĔemy wykorzystaè stopieþ niedopasowania jako wskaĒnik okreĈlajñcy, na ile podejrzana jest ta sytuacja, i wszczñè alarm, jeĈli bödzie on zbyt wysoki.

7. Predykcja poäñczeþ próbuje przewidzieè poäñczenia pomiödzy elementami danych, zazwyczaj poprzez zasugerowanie, Ĕe poäñczenie powinno istnieè, a czasem takĔe szacowanie siäy poäñczenia. Predykcja poäñczeþ jest powszechna w systemach spoäecznoĈciowych:
„Skoro ty i Karen macie dziesiöciu wspólnych znajomych, to moĔe chcesz byè znajomym
Karen?”. Predykcja poäñczeþ moĔe teĔ szacowaè siäö poäñczenia. Na przykäad, aby zarekomendowaè klientom filmy, moglibyĈmy pomyĈleè o wykresie äñczñcym klientów i filmy, które obejrzeli lub ocenili. Na wykresie szukamy poäñczeþ, które pomiödzy klientami
i filmami nie istniejñ, ale przewidujemy, Ĕe powinny istnieè i byè silne. Te poäñczenia stanowiñ podstawö dla rekomendacji.

8. Redukcja danych próbuje duĔe zbiory danych zastöpowaè mniejszymi, które zawierajñ

wiökszoĈè istotnych informacji zbiorów wiökszych. Mniejszy zbiór danych moĔe byè äatwiejszy do obróbki lub przetwarzania. Co wiöcej, mniejszy zbiór danych moĔe umoĔliwiaè lepszy wglñd w informacje. Ogromny zbiór danych dotyczñcych preferencji klientów w kwestii oglñdania filmów moĔna na przykäad zredukowaè do znacznie mniejszego
zbioru danych, ujawniajñcych preferencje gatunkowe konsumentów ukryte w danych
zwiñzanych z oglñdalnoĈciñ (np. preferencje widza dotyczñce gatunków filmowych). Redukcja danych prawie zawsze zwiñzana jest z utratñ informacji. Taki kompromis bywa
jednak korzystny, bo umoĔliwia lepsze zrozumienie istoty problemu.

9. Modelowanie przyczynowe próbuje zrozumieè, jakie zdarzenia lub dziaäania faktycznie

wpäywajñ na inne. ZaäóĔmy na przykäad, Ĕe uĔywamy modelowania predykcyjnego w celu
kierowania reklam do klientów i zauwaĔamy, Ĕe poziom zakupów klientów stargetowa-
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nych staje siö wyĔszy po skierowaniu do nich reklam. Czy staäo siö tak, bo reklamy wpäynöäy na klientów, skäaniajñc ich do zakupu? A moĔe modele predykcyjne po prostu dobrze
siö spisaäy, identyfikujñc klientów, którzy i tak dokonaliby zakupu? WĈród technik modelowania przyczynowego istniejñ takie, które wymagajñ powaĔnych inwestycji w dane,
w rodzaju randomizowanych kontrolowanych eksperymentów (np. tak zwanych testów
A/B), oraz zaawansowanych metod wyciñgania wniosków przyczynowych z zaobserwowanych danych. Zarówno eksperymentalne, jak i obserwacyjne metody modelowania
przyczynowego ogólnie mogñ byè postrzegane jako analiza „kontrfaktyczna”: starajñ siö
one zrozumieè, jaka byäaby róĔnica pomiödzy sytuacjami — z których miejsce moĔe mieè
tylko jedna — gdyby „badane” zdarzenie (np. prezentacja reklamy okreĈlonej jednostce)
zaszäo i nie zaszäo.
W kaĔdym takim przypadku ostroĔny badacz danych, wyciñgajñc wniosek przyczynowy,
powinien zawsze podaè dokäadne zaäoĔenia, które sñ niezbödne, aby wniosek przyczynowy byä prawdziwy (takie zaäoĔenia istniejñ zawsze — zawsze o nie pytaj). Podejmujñc
siö modelowania przyczynowego, firma musi rozwaĔyè kompromis pomiödzy zwiökszeniem inwestycji, aby zredukowaè przyjöte zaäoĔenia, i zadecydowaniem, Ĕe wnioski sñ
wystarczajñco trafne, biorñc pod uwagö zaäoĔenia. Nawet w najbardziej starannie zrandomizowanym, kontrolowanym procesie eksperymentalnym dokonuje siö zaäoĔeþ, które
mogñ spowodowaè, Ĕe wnioski odnoszñce siö do przyczynowoĈci bödñ niewäaĈciwe. Odkrycie w medycynie efektu placebo ilustruje znanñ powszechnie sytuacjö, w której w dokäadnie zaprojektowanym, zrandomizowanym eksperymencie przeoczono zaäoĔenie.
Szczegóäowe omówienie wszystkich tych zadaþ wymagaäoby wielu ksiñĔek. W tej przedstawiamy zbiór najbardziej podstawowych zasad nauki o danych, które äñcznie stanowiñ fundament dla wszystkich rodzajów tych zadaþ. Zasady te bödziemy ilustrowaè, posäugujñc siö
gäównie klasyfikacjñ, regresjñ, dopasowywaniem podobieþstw i klastrowaniem, a inne omówimy, gdy bödñ istotnñ ilustracjñ podstawowych zasad (w koþcowej czöĈci ksiñĔki).
Zastanówmy siö, które z tych typów zadaþ mogäyby pasowaè do naszego problemu z prognozowaniem odpäywu abonentów. Praktycy czösto traktujñ prognozowanie odpäywu abonentów jako problem zwiñzany ze znajdowaniem segmentów klientów, których odejĈcie jest mniej
lub bardziej prawdopodobne. Ten problem zwiñzany z segmentacjñ wyglñda na problem klasyfikacji, lub ewentualnie klastrowania, a nawet regresji. Aby wybraè najlepszñ formuäö, musimy najpierw wprowadziè kilka istotnych rozróĔnieþ.

Metody nadzorowane i nienadzorowane
Zastanówmy siö nad dwoma podobnymi pytaniami, które moglibyĈmy zadaè populacji naszych klientów. Pierwsze z nich brzmi: „Czy nasi klienci w naturalny sposób naleĔñ do róĔnych grup?”. Tutaj grupowanie nie ma okreĈlonego celu czy teĔ wielkoĈci docelowej. JeĔeli nie
ma takiej wielkoĈci docelowej, to problem eksploracji danych okreĈla siö jako nienadzorowany.
Porównajmy to z nieco innym pytaniem: „Czy moĔemy znaleĒè grupy klientów, w przypadku których istnieje szczególnie duĔe prawdopodobieþstwo rezygnacji z usäug naszej firmy po
wygaĈniöciu umowy?”. W tym miejscu okreĈlona zostaäa konkretna wielkoĈè docelowa: czy
klient zrezygnuje po wygaĈniöciu umowy? W tym przypadku segmentacja jest przeprowadzana z konkretnego powodu: aby podjñè dziaäanie oparte na prawdopodobieþstwie rezygnacji.
Taki problem eksploracji danych okreĈla siö jako nadzorowany.

Metody nadzorowane i nienadzorowane
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Uwaga o terminologii: uczenie nadzorowane i nienadzorowane
Terminy nadzorowane i nienadzorowane pochodzñ z dziedziny uczenia maszynowego.
Ujmujñc rzecz metaforycznie, nauczyciel „nadzoruje” ucznia, starannie dostarczajñc
informacji o wielkoĈci docelowej, wraz z zestawem przykäadów. Zadanie zwiñzane
z nienadzorowanym uczeniem siö moĔe zawieraè ten sam zestaw przykäadów, ale
nie zawiera informacji o wielkoĈci docelowej. Uczeþ nie zostaje poinformowany o celach uczenia siö i ma sformuäowaè wäasne wnioski dotyczñce tego, co przykäady majñ wspólnego.

RóĔnica miödzy tymi kwestiami jest subtelna, ale istotna. JeĈli istnieje konkretna wielkoĈè docelowa, to problem moĔna okreĈliè jako nadzorowany. Nadzorowane zadania wymagajñ innych
technik niĔ nienadzorowane, a wyniki czösto bywajñ o wiele bardziej przydatne. W technice
nadzorowanej grupowanie ma okreĈlony cel — predykcjö wielkoĈci docelowej. Klastrowanie,
zadanie nienadzorowane, tworzy grupy oparte na podobieþstwach, ale nie ma gwarancji, Ĕe
te podobieþstwa sñ znaczñce i bödñ przydatne do jakiegoĈ konkretnego celu.
Z technicznego punktu widzenia nadzorowana eksploracja danych wymaga speänienia jeszcze jednego warunku: muszñ istnieè dane dotyczñce wielkoĈci docelowej. Nie wystarczy, Ĕe
istniejñ o niej informacje jako takie, muszñ one równieĔ wystöpowaè w danych. Dobrze byäoby na przykäad wiedzieè, czy dany klient bödzie korzystaä z usäug firmy przez co najmniej
szeĈè miesiöcy, ale jeĔeli w danych historycznych takie informacje nie istniejñ lub sñ niekompletne (na przykäad dlatego, Ĕe dane sñ przechowywane tylko przez dwa miesiñce), to wartoĈci wielkoĈci docelowej nie da siö okreĈliè. Pozyskiwanie danych o wielkoĈci docelowej czösto
bywa kluczowñ inwestycjñ w ramach nauki o danych. WartoĈè zmiennej docelowej jednostki
jest czösto nazywana etykietñ tej jednostki, podkreĈlajñc fakt, Ĕe czösto (choè nie zawsze) opatrywanie danych etykietami wiñĔe siö z pewnym wydatkiem.
Zadania klasyfikacji, regresji i modelowania przyczynowego sñ zazwyczaj rozwiñzywane przy
pomocy metod nadzorowanych. Dopasowywanie podobieþstw, predykcja poäñczeþ i redukcja
danych mogñ naleĔeè do obu grup. Klastrowanie, grupowanie wspóäwystñpieþ i profilowanie zazwyczaj sñ nienadzorowane. Podstawowe zasady eksploracji danych, które bödziemy
przedstawiaè, leĔñ u podstaw wszystkich rodzajów tych technik.
Dwie gäówne podklasy nadzorowanej eksploracji danych, klasyfikacja i regresja, wyróĔnia rodzaj wielkoĈci docelowej. Regresja wiñĔe siö z liczbowñ wielkoĈciñ docelowñ, podczas gdy
klasyfikacja odnosi siö do wielkoĈci docelowej kategorycznej (czösto binarnej). Zastanówmy
siö nad poniĔszymi, podobnymi do siebie pytaniami, które moglibyĈmy zadaè w ramach nadzorowanej eksploracji danych:
Czy ten klient nabödzie usäugö S1, jeĈli otrzyma zachötö I?
To problem klasyfikacji, poniewaĔ ma binarnñ wielkoĈè docelowñ (klient albo kupi, albo nie).
Który pakiet usäug (S1, S2 lub Ĕaden) prawdopodobnie nabödzie klient, jeĈli otrzyma zachötö I?
To takĔe problem klasyfikacji, o trójwartoĈciowej wielkoĈci docelowej.
W jakim stopniu ten klient bödzie korzystaä z usäugi?
To problem regresji, bo ma liczbowñ wielkoĈè docelowñ. Zmiennñ docelowñ jest poziom
wykorzystania usäugi (rzeczywisty lub prognozowany) dla danego klienta.
Pytania te zawierajñ pewne subtelnoĈci, o których warto wspomnieè. W zastosowaniach biznesowych czösto poĔñdana jest liczbowa predykcja zamiast kategorycznej wielkoĈci docelowej.
W przykäadzie z odpäywem abonentów podstawowa predykcja typu tak/nie dotyczñca tego,
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czy klient nadal bödzie korzystaä z usäugi, moĔe nie byè wystarczajñca; chcemy zamodelowaè
prawdopodobieþstwo, Ĕe klient nadal bödzie korzystaä z usäugi. I tak uznajemy to za modelowanie raczej klasyfikacyjne niĔ regresyjne, poniewaĔ jego wielkoĈè docelowa jest kategoryczna.
Tam, gdzie jest to konieczne w celu zapewnienia przejrzystoĈci, bödziemy to nazywaè „szacowaniem prawdopodobieþstwa klas”.
W poczñtkowych etapach procesu eksploracji danych istotnñ rolö peäni podjöcie decyzji, czy
bödziemy podchodziè do problemu w sposób nadzorowany czy nienadzorowany, a jeĈli miaäby to byè sposób nadzorowany, to konieczne jest stworzenie precyzyjnej definicji zmiennej
docelowej. Ta zmienna musi byè konkretnñ wielkoĈciñ, na której koncentrowaè siö bödzie eksploracja danych (i dla której moĔemy uzyskaè wartoĈci jakichĈ przykäadów z danych). Wrócimy do tego w rozdziale 3.

Eksploracja danych i jej wyniki
Istnieje jeszcze inne istotne rozróĔnienie odnoszñce siö do eksploracji danych. Chodzi o róĔnicö pomiödzy: (1) eksploracjñ danych w celu znalezienia wzorców i zbudowania modeli, oraz
(2) wykorzystywaniem wyników eksploracji danych. Studenci, poznajñc naukö o danych, czösto
mylñ te dwa procesy, a menedĔerowie czasami je robiñ to samo przy omawianiu analiz biznesowych. Wykorzystywanie wyników eksploracji danych powinno wpäywaè na sam proces
eksploracji danych i go przenikaè, ale te dwie kwestie naleĔy rozróĔniè.
W naszym przykäadzie odpäywu abonentów zastanówmy siö nad scenariuszem wdroĔenia,
w którym wykorzystane zostanñ wyniki. Chcemy wykorzystaè model, aby przewidzieè, który z naszych klientów odejdzie. ZaäóĔmy zwäaszcza, Ĕe eksploracja danych wytworzyäa model
oszacowania prawdopodobieþstwa klasy M. KaĔdy istniejñcy klient zostaä opisany z wykorzystaniem zbioru cech charakterystycznych; M traktuje te cechy jako dane wejĈciowe i podaje wskaĒnik czy teĔ oszacowanie prawdopodobieþstwa odejĈcia klienta. To jest wykorzystanie wyników eksploracji danych. Eksploracja danych tworzy model M z innych danych, czösto
historycznych.
Rysunek 2.1 przedstawia te dwie fazy. Eksploracja danych tworzy model szacowania prawdopodobieþstwa, co widaè w górnej czöĈci rysunku. W fazie wykorzystania (dolna poäowa)
model zostaje zastosowany do nowego, nieznanego przypadku i generuje dla niego oszacowanie prawdopodobieþstwa.

Proces eksploracji danych
Eksploracja danych jest rzemiosäem. Wymaga wykorzystywania w znaczñcym stopniu nauki
i technologii, ale prawidäowe posäugiwanie siö niñ zawiera pierwiastek sztuki. Tak jak w przypadku wielu dojrzaäych rzemiosä, istnieje tutaj jednak zrozumiaäy proces, który nadaje problemowi okreĈlonñ strukturö, umoĔliwiajñc osiñgniöcie odpowiedniej spójnoĈci, powtarzalnoĈci
i obiektywizmu. Przydatnñ kodyfikacjö procesu eksploracji danych zawiera schemat Cross
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM Project, 2000; Shearer, 2000), przedstawiony na rysunku 2.21.
1

Patrz takĔe strona Wikipedii o procesie CRISP-DM (http://pl.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_
for_Data_Mining).
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Rysunek 2.1. Eksploracja danych a wykorzystanie wyników eksploracji danych. Górna poäowa rysunku
przedstawia eksploracjö danych historycznych, aby wytworzyè model. Co waĔne, w danych historycznych
wartoĈè wielkoĈci docelowej („klasy”) jest okreĈlona. Dolna poäowa pokazuje wynik eksploracji w dziaäaniu;
model zostaje zastosowany do nowych danych, dla których nie znamy wartoĈci klasy. Model przewiduje
zarówno wartoĈè klasy, jak i prawdopodobieþstwo tego, Ĕe zmienna klasy przyjmie tö wartoĈè

Rysunek 2.2. Proces eksploracji danych CRISP
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Schemat ten wyraĒnie pokazuje, Ĕe iteracja jest tutaj raczej reguäñ niĔ wyjñtkiem. Przeprowadzenie tego procesu jeden raz i nieznalezienie rozwiñzania problemu nie jest, ogólnie rzecz
biorñc, niepowodzeniem. Przeprowadzenie tego procesu czösto bywa Ēródäem danych i po
pierwszej iteracji zespóä badaczy danych wie znacznie wiöcej. Nastöpna iteracja moĔe wiöc
byè znacznie bardziej trafna. Przedyskutujmy teraz szczegóäowo kolejne jego etapy.

Zrozumienie uwarunkowaħ biznesowych
Przede wszystkim podstawowe znaczenie ma zrozumienie problemu, który ma zostaè rozwiñzany. MoĔe siö to wydawaè oczywiste; projekty biznesowe rzadko funkcjonujñ jako jasne
i jednoznaczne problemy z zakresu eksploracji danych. Czösto przeksztaäcenie problemu i opracowanie rozwiñzania jest iteracyjnym procesem odkrywania. Schemat pokazany na rysunku
2.2 obrazuje to raczej jako cykle wewnñtrz cyklu, a nie prosty proces linearny. Wstöpne sformuäowanie niekoniecznie bywa kompletne czy teĔ optymalne, wiöc wielokrotne powtórzenia
mogñ byè niezbödne do sformuäowania moĔliwego do przyjöcia rozwiñzania.
Etap zrozumienia uwarunkowaþ biznesowych stanowi ten element rzemiosäa, w którym bardzo duĔñ rolö odgrywa kreatywnoĈè analityka. Nauka o danych ma tutaj, jak siö przekonamy,
takĔe coĈ do powiedzenia, ale czösto kluczem do wielkiego sukcesu jest twórcze sformuäowanie problemu przez analityka, okreĈlajñce sposób przedstawienia problemu biznesowego jako
jednego lub kilku problemów z zakresu nauki o danych. Wysoki poziom wiedzy o podstawach
pomaga kreatywnym analitykom biznesowym dostrzegaè nowatorskie formuäy.
Dysponujemy zestawem skutecznych narzödzi do rozwiñzywania poszczególnych problemów
eksploracji danych: podstawowe zadania eksploracji danych omawialiĈmy w podrozdziale
„Od problemów biznesowych do zadaþ eksploracji danych”. Zwykle wczesne etapy przedsiöwziöcia obejmujñ opracowywanie rozwiñzania, które wykorzystuje te narzödzia. MoĔe to
oznaczaè ujmowanie (opracowywanie) problemu w taki sposób, Ĕe jeden lub kilka problemów
czöĈciowych wiñĔe siö z budowaniem modeli do celów klasyfikacji, regresji, szacowania prawdopodobieþstwa itd.
W ramach tego pierwszego etapu zespóä projektowy powinien dokäadnie przemyĈleè scenariusz
przypadków uĔycia. To jedno z najwaĔniejszych zaäoĔeþ nauki o danych, któremu poĈwiöcamy
caäe dwa rozdziaäy (rozdziaä 7. i rozdziaä 11.). Co dokäadnie chcemy zrobiè? Jak chcemy to
zrobiè? Jakie elementy tego scenariusza uĔycia kreujñ moĔliwe modele eksploracji danych?
Omawiajñc te kwestie bardziej szczegóäowo, zaczniemy od uproszczonego scenariusza uĔycia, ale w dalszym toku naszych rozwaĔaþ wrócimy do podstaw i zrozumiemy, Ĕe scenariusz
czösto naleĔy dostosowywaè, aby lepiej odzwierciedlaä rzeczywiste potrzeby biznesowe. Przedstawimy narzödzia koncepcyjne wspomagajñce rozumowanie w tym zakresie, w tym umieszczenie problemu biznesowego w kontekĈcie wartoĈci oczekiwanej, które moĔe pozwoliè nam
na systematyczne rozäoĔenie go na zadania eksploracji danych.

Zrozumienie danych
JeĈli rozwiñzanie problemu biznesowego jest celem, to dane sñ dostöpnym surowcem, z którego zbudowane zostanie rozwiñzanie. WaĔne jest zrozumienie zalet i ograniczeþ zwiñzanych
z danymi, bo rzadko dokäadnie pokrywajñ siö one z problemem. Dane historyczne sñ czösto
gromadzone w celach niezwiñzanych z bieĔñcym problemem biznesowym lub w ogóle bez
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wyraĒnego celu. Baza danych klientów, baza danych transakcji czy baza danych marketingowych moĔe obejmowaè róĔne przenikajñce siö wzajemnie populacje. Poza tym, bazy te mogñ
byè w róĔnym stopniu wiarygodne.
Typowe jest takĔe zróĔnicowanie kosztów danych. Niektóre dane sñ dostöpne praktycznie za
darmo, podczas gdy zdobycie innych moĔe wymagaè wysiäku. Pewne dane moĔna kupiè. Jeszcze inne po prostu nie istniejñ i konieczne sñ caäe projekty pomocnicze, aby zorganizowaè ich
zebranie. Podstawowa czöĈè fazy zrozumienia danych to oszacowanie kosztów oraz korzyĈci
wiñĔñcych siö z kaĔdym Ēródäem danych i podjöcie decyzji, czy dalsze inwestowanie jest uzasadnione. Nawet po pozyskaniu wszystkich zbiorów danych ich zestawienie moĔe wymagaè
dodatkowego wysiäku. Na przykäad dane ewidencyjne klientów i identyfikatory produktów
powszechnie bywajñ niejednoznaczne i zaszumione. Oczyszczanie i dopasowywanie danych
klientów, aby mieè pewnoĈè, Ĕe kaĔdemu klientowi odpowiada tylko rekord, jest samo w sobie
skomplikowanym problemem analitycznym (Hernández i Stolfo, 1995; Elmagarmid, Ipeirotis
i Verykios, 2007).
W reakcji na postöp procesu zrozumienia danych kierunek mogñ zmieniaè takĔe drogi wiodñce do rozwiñzania problemu, a dziaäania zespoäu mogñ nawet zaczñè podñĔaè róĔnymi torami. Ilustracjö takiej sytuacji moĔna znaleĒè w sferze wykrywania oszustw. Eksploracja danych jest szeroko wykorzystywana do wykrywania oszustw i wiele problemów wykrywania
oszustw zawiera klasyczne zadania nadzorowanej eksploracji danych. Zastanówmy siö nad
zadaniem wykrycia oszustwa z wykorzystaniem karty kredytowej. ObciñĔenia pojawiajñ siö
na rachunku kaĔdego klienta, wiöc obciñĔenia bödñce wynikiem oszustwa sñ zwykle wykrywane — jeĈli nie od razu przez firmö, to w póĒniejszym terminie przez klienta po sprawdzeniu
historii rachunku. MoĔemy zaäoĔyè, Ĕe prawie wszystkie oszustwa sñ identyfikowane i opatrywane wiarygodnñ etykietñ, poniewaĔ uprawniony klient i osoba popeäniajñca oszustwo to
róĔne osoby, majñce przeciwstawne cele. Transakcje przy uĔyciu kart kredytowych majñ wiöc
wiarygodne etykiety (oszustwo i uprawnione uĔycie), które mogñ säuĔyè jako wielkoĈci docelowe dla techniki nadzorowanej.
RozwaĔmy teraz problem zwiñzany z wykrywaniem oszustw w sferze ubezpieczeþ zdrowotnych. W Stanach Zjednoczonych to ogromny problem, którego koszt wynosi miliardy dolarów
rocznie. Choè moĔe siö wydawaè, Ĕe mamy tu do czynienia z tradycyjnym problemem wykrywania oszustw, to kiedy uwzglödnimy relacjö problemu biznesowego do danych, zdamy sobie sprawö, Ĕe problem jest zupeänie inny. Sprawcy oszustw — dostawcy usäug medycznych,
którzy skäadajñ faäszywe zgäoszenia, a czasem ich pacjenci — sñ uprawnionymi usäugodawcami
i uĔytkownikami systemu rozliczeniowego. Sprawcy oszustw sñ podzbiorem zbioru uprawnionych uĔytkowników; nie ma odröbnej, niezainteresowanej strony, która mogäaby okreĈliè,
jakie dokäadnie powinny byè „wäaĈciwe” opäaty. W zwiñzku z tym dane rozliczeniowe systemu ubezpieczeþ zdrowotnych nie posiadajñ wiarygodnej zmiennej docelowej wskazujñcej
oszustwo i nie moĔe tutaj zostaè zastosowane podejĈcie nadzorowane, które mogäoby byè
skuteczne w przypadku oszustw zwiñzanych z kartami kredytowymi. Taki problem wymaga
zwykle podejĈcia nienadzorowanego, na przykäad profilowania, klastrowania czy grupowania wspóäwystñpieþ.
To, Ĕe oba powyĔsze problemy dotyczñ wykrywania oszustw, jest tylko powierzchownym
podobieþstwem, które tak naprawdö jest mylñce. W procesie zrozumienia danych musimy
drñĔyè gäöboko, aby odkryè strukturö problemu biznesowego i dane, które sñ dostöpne, a nastöpnie dopasowaè je do jednego lub wiökszej liczby zadaþ eksploracji danych, dla których
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dysponujemy znaczñcym zasobem nauki i technologii. W przypadku problemu biznesowego
nie jest niczym niezwykäym, Ĕe zawiera on szereg zadaþ eksploracji danych, czösto naleĔñcych
do róĔnych typów, i konieczne bödzie poäñczenie ich rozwiñzaþ (patrz rozdziaä 11.).

Przygotowanie danych
Technologie analityczne, których moĔemy uĔyè, sñ bardzo skuteczne, ale nakäadajñ pewne
wymogi na dane, które wykorzystujñ. Czösto wymagajñ, Ĕeby dane miaäy innñ postaè niĔ ich
naturalna forma, niezbödne bödzie wiöc pewne ich przeksztaäcenie. Dlatego faza przygotowania danych przebiega jednoczeĈnie z fazñ ich zrozumienia; danymi siö manipuluje i przeksztaäca je do postaci, w której przyniosñ lepsze wyniki.
Typowe przykäady przygotowania danych to ich konwersja do postaci tabeli, usuwanie lub
dedukcja brakujñcych wartoĈci i konwertowanie danych na inne ich typy. Niektóre techniki
eksploracji danych sñ przeznaczone dla danych symbolicznych i kategorycznych, inne operujñ wyäñcznie na wartoĈciach liczbowych. Dodatkowo wartoĈci liczbowe czösto muszñ byè
normalizowane czy teĔ skalowane, aby byäy porównywalne. Istniejñ standardowe techniki
i ogólne zasady umoĔliwiajñce przeprowadzanie takich konwersji. W rozdziale 3. omawiamy
bardziej szczegóäowo formaty danych najbardziej typowe dla procesu eksploracji.
Ogólnie jednak w tej ksiñĔce nie bödziemy koncentrowaè siö na technikach przygotowania
danych, które same w sobie mogñ byè tematem osobnej ksiñĔki (Pyle, 1999). W kolejnych rozdziaäach zdefiniujemy podstawowe formaty danych, a szczegóäami zwiñzanymi z przygotowywaniem danych bödziemy zajmowaè siö tylko wtedy, jeĈli bödñ one miaäy zwiñzek z podstawowymi zasadami nauki o danych lub bödñ niezbödne, aby przedstawiè konkretny przykäad.
Mówiñc bardziej ogólnie, we wstöpnej fazie procesu badacze danych poĈwiöcajñ zwykle sporo czasu na zdefiniowanie zmiennych, które bödñ wykorzystywane w dalszym
jego toku. To jeden z gäównych punktów, w których istotne znaczenie majñ kreatywnoĈè, zdrowy rozsñdek i wiedza fachowa. WartoĈè rozwiñzania z zakresu eksploracji
danych czösto opiera siö na tym, na ile dobrze analitycy usystematyzujñ problemy
i okreĈlñ zmienne (a czasem bywa im zaskakujñco trudno siö do tego przyznaè).

Bardzo istotnym ogólnym problemem zwiñzanym z przygotowywaniem danych jest unikanie
„wycieków”. (Kaufman i in., 2012). Wyciek to sytuacja, w której zmienna zawarta w danych
historycznych niesie informacjö o zmiennej docelowej — informacjö, która pojawia siö w danych historycznych, ale nie jest faktycznie dostöpna, gdy naleĔy podjñè decyzjö. Przykäadem
moĔe byè sytuacja prognozowania, czy w okreĈlonym momencie odwiedzajñca stronö internetowñ osoba zakoþczy sesjö czy bödzie kontynuowaè przeglñdanie, przenoszñc siö na innñ
stronö. Zmienna „caäkowita liczba stron odwiedzonych w trakcie sesji” jest tutaj moĔliwa do
ustalenia. Caäkowita liczba stron odwiedzonych w trakcie sesji bödzie jednak znana dopiero
po jej zakoþczeniu (Kohavi i in., 2000), gdy wartoĈè zmiennej docelowej bödzie znana! Innym
przykäadem moĔe byè prognozowanie, czy klient bödzie miaä „szeroki gest”; informacje o kategoriach zakupionych przedmiotów (lub, co gorsza, kwota zapäaconego podatku) sñ wyjñtkowo predyktywne, ale nie sñ znane w momencie podejmowania decyzji (Kohavi i Parekh,
2003). Nad wyciekiem naleĔy siö uwaĔnie zastanowiè w trakcie przygotowywania danych,
poniewaĔ ma ono zwykle miejsce po fakcie — z danych historycznych. Bardziej szczegóäowy
przykäad rzeczywistego wycieku, który trudno byäo znaleĒè, prezentujemy w rozdziale 14.

Proces eksploracji danych

Kup książkę

_

Poleć książkę

51

Modelowanie
Modelowanie jest tematem kilku nastöpnych rozdziaäów i w tym miejscu nie bödziemy zajmowaè siö nim szczegóäowo. Powiemy tylko, Ĕe wynikiem modelowania jest pewnego rodzaju
model lub wzorzec wychwytujñcy prawidäowoĈci w danych.
Etap modelowania jest zasadniczym miejscem, w którym do danych stosowane sñ techniki
eksploracji danych. Istotne jest, aby w pewnym stopniu rozumieè podstawowe koncepcje eksploracji danych, w tym rodzaje istniejñcych technik i algorytmów, poniewaĔ jest to ta czöĈè
rzemiosäa, w której w najwiökszym stopniu wykorzystywane sñ nauka i technologia.

Ewaluacja
Celem etapu ewaluacji jest rygorystyczna ocena wyników eksploracji danych przed przejĈciem
dalej w celu zyskania pewnoĈci, Ĕe sñ one prawidäowe i wiarygodne. JeĈli przyjrzymy siö uwaĔnie
jakiemukolwiek zbiorowi danych, to znajdziemy wzorce, ale mogñ one nie przetrwaè starannej i krytycznej analizy. ChcielibyĈmy mieè pewnoĈè, Ĕe modele i wzorce wydobyte z danych
sñ rzeczywistymi prawidäowoĈciami, a nie tylko osobliwoĈciami lub wadami próbek. MoĔliwe jest wdroĔenie wyników bezpoĈrednio po przeprowadzeniu eksploracji danych, ale nie jest
to wskazane; zwykle o wiele äatwiej, taniej, szybciej i bezpieczniej jest najpierw przetestowaè
model w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.
Co równie waĔne, etap ewaluacji säuĔy takĔe do tego, aby upewniè siö, Ĕe model speänia zakäadane cele biznesowe. Przypomnijmy, Ĕe gäównym celem nauki o danych dla firm jest wspieranie procesu podejmowania decyzji i Ĕe rozpoczöliĈmy proces, koncentrujñc siö na problemie
biznesowym, który chcielibyĈmy rozwiñzaè. Zazwyczaj rozwiñzanie z zakresu eksploracji danych jest tylko elementem szerszego rozwiñzania i jako takie musi podlegaè ewaluacji. Ponadto,
nawet jeĈli model przejdzie rygorystyczne testy ewaluacyjne w „warunkach laboratoryjnych”,
to mogñ istnieè uwarunkowania zewnötrzne, które sprawiñ, Ĕe bödzie on niepraktyczny. Na
przykäad typowñ wadñ rozwiñzaþ z zakresu wykrywania naduĔyè (np. wykrywania oszustw,
wykrywania spamu i monitorowania wäamaþ do systemów informatycznych) jest to, Ĕe generujñ one zbyt wiele faäszywych alarmów. Model moĔe byè bardzo dokäadny (>99%) wedäug
standardów laboratoryjnych, ale jego ewaluacja w rzeczywistym kontekĈcie biznesowym moĔe
ujawniè, Ĕe nadal powoduje zbyt wiele faäszywych alarmów, aby byè ekonomicznie wykonalny. (Ile kosztowaäoby zatrudnienie personelu, który miaäby obsäugiwaè wszystkie te faäszywe
alarmy? Jaki byäby koszt w kategoriach niezadowolenia klientów?).
Ewaluacja wyników eksploracji danych obejmuje zarówno oceny iloĈciowe, jak i jakoĈciowe.
RóĔni decydenci miewajñ róĔne interesy w procesie podejmowania decyzji biznesowych, który
bödzie przeprowadzany lub wspierany przez otrzymane modele. W wielu przypadkach tacy
decydenci muszñ „zaakceptowaè” wykorzystanie modelu i aby to zrobiè, muszñ byè usatysfakcjonowani jakoĈciñ jego decyzji. OkreĈlenie „usatysfakcjonowani jakoĈciñ” moĔe mieè róĔne znaczenia w przypadku róĔnych zastosowaþ, ale czösto decydenci poszukujñ modelu, który
przyniesie wiöcej poĔytku niĔ szkody, a zwäaszcza takiego, w przypadku którego prawdopodobieþstwo popeänienia katastrofalnych bäödów jest niewielkie2. Aby uäatwiè takñ ocenö jako2

W ramach pewnego projektu z zakresu eksploracji danych stworzono na przykäad model diagnozowania problemów w sieciach telefonii lokalnej i wysyäania techników do prawdopodobnych miejsc wystöpowania tych
problemów. Przed wdroĔeniem zespóä decydentów firmy telekomunikacyjnej zaĔñdaä przekonstruowania modelu tak, aby mógä on zawieraè pewne nietypowe rozwiñzania, charakterystyczne dla szpitali.
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Ĉciowñ, badacz danych musi pamiötaè, aby model byä zrozumiaäy dla decydentów (a nie tylko
dla badaczy danych). A jeĔeli same modele nie sñ zrozumiaäe (np. model jest bardzo zäoĔonym
wzorem matematycznym), to badacze danych powinni wiedzieè co zrobiè, aby zrozumiaäe
byäo zachowanie tych modeli.
Istotna jest wreszcie zrozumiaäa platforma ewaluacyjna, poniewaĔ uzyskanie szczegóäowych
informacji o skutecznoĈci wdroĔonego modelu moĔe byè trudne lub niemoĔliwe. Czösto istnieje tylko ograniczony dostöp do Ĉrodowiska wdroĔeniowego, wiöc dokonanie kompleksowej
ewaluacji „w dziaäaniu” jest skomplikowane. WdroĔone systemy zawierajñ zazwyczaj wiele
„ruchomych czöĈci” i ocena funkcjonowania pojedynczej czöĈci jest trudna. Firmy posiadajñce
wysokiej klasy zespoäy badaczy danych rozsñdnie tworzñ Ĉrodowiska pomiarowe, które najlepiej jak to moĔliwe odzwierciedlajñ warunki operacyjne, aby moĔna byäo uzyskaè jak najbardziej realistyczne ewaluacje przed podjöciem ryzyka wdroĔenia.
W pewnych przypadkach moĔemy jednak zechcieè rozszerzyè ewaluacjö na Ĉrodowisko wdroĔeniowe, na przykäad za pomocñ odpowiedniego ustawienia funkcjonujñcego systemu, aby
móc przeprowadzaè randomizowane eksperymenty. GdybyĈmy w naszym przykäadzie z odpäywem abonentów uznali na podstawie testów laboratoryjnych, Ĕe model stworzony na podstawie eksploracji danych da nam lepszy wskaĒnik zmniejszenia odpäywu abonentów, to byè
moĔe chcielibyĈmy przejĈè do ewaluacji „in vivo”, w której system rzeczywisty (produkcyjny)
losowo stosuje model do niektórych klientów, a inni klienci stanowiñ grupö kontrolnñ (przypomnij sobie nasze omówienie modelowania przyczynowego w rozdziale 1.). Takie eksperymenty muszñ byè starannie zaprojektowane, a szczegóäy techniczne pozostajñ poza zakresem tej ksiñĔki. Zainteresowani czytelnicy mogñ zaczñè od krótkich artykuäów Rona Kohavi
i wspóätautorów (Kohavi i in., 2007, 2009, 2012), które zawierajñ wnioski z zakoþczonych projektów. MoglibyĈmy takĔe zechcieè ewaluowaè juĔ wdroĔone systemy, aby upewniè siö, Ĕe
Ĉwiat nie zmienia siö ze szkodñ dla podejmowanych przez model decyzji. Na przykäad w pewnych przypadkach, takich jak oszustwa lub spam, zachowanie moĔe ulec zmianie w bezpoĈredniej reakcji na wdroĔenie modeli. Dodatkowo wynik generowany przez model zaleĔy przede
wszystkim od danych wejĈciowych; mogñ siö one zmieniaè pod wzglödem formatu i treĈci,
czösto nie wzbudzajñc niepokoju w zespole badaczy danych. Raeder i in. (2012) przedstawiajñ
szczegóäowe omówienie aranĔacji systemu tak, aby móc daè sobie radö z takimi i innymi problemami z zakresu ewaluacji w trakcie wdroĔenia.

WdroŜenie
W fazie wdroĔenia wyniki eksploracji danych — oraz w coraz wiökszym stopniu techniki eksploracji danych jako takie — zaczynajñ byè stosowane w warunkach rzeczywistych w celu realizacji okreĈlonego zwrotu z inwestycji. Najczystszymi przypadkami wdraĔania jest wprowadzenie modeli predykcyjnych do jakiegoĈ systemu informatycznego lub procesu biznesowego.
W naszym przykäadzie z odpäywem abonentów model do prognozowania prawdopodobieþstwa ich utraty mógäby zostaè zintegrowany z biznesowym procesem zarzñdzania odpäywem
klientów — na przykäad poprzez wysyäanie ofert do klientów, w przypadku których przewiduje siö, Ĕe istnieje najwiöksze ryzyko rezygnacji. (Omówimy to szerzej w dalszej czöĈci ksiñĔki). Nowy model wykrywania oszustw moĔe zostaè wbudowany w system informatyczny zarzñdzajñcy personelem, w celu monitorowania rachunków i tworzenia „przypadków”, które
bödzie moĔna przedstawiè analitykom ds. oszustw.
Coraz czöĈciej wdraĔane sñ techniki eksploracji danych jako takie. Na przykäad przy targetowaniu okreĈlonych odbiorców reklam internetowych wdraĔane sñ systemy, które automatycznie
Proces eksploracji danych
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budujñ (oraz testujñ) modele w warunkach produkcyjnych, gdy pojawia siö nowa kampania
reklamowa. Dwoma gäównymi powodami wdraĔania raczej samego systemu eksploracji danych, a nie modeli tworzonych przez system eksploracji danych sñ nastöpujñce fakty: (i) Ĉwiat
moĔe zmieniaè siö szybciej niĔ moĔliwoĈci dostosowania siö do tych zmian ze strony zespoäu
badaczy danych, jak w przypadku oszustw i wykrywania wäamaþ, oraz (ii) firma ma dla swojego zespoäu nauki o danych zbyt duĔo zadaþ zwiñzanych z modelowaniem danych, aby röcznie doprecyzowywaè kaĔdy model z osobna. W takich przypadkach najlepszym rozwiñzaniem
moĔe byè wäñczenie fazy eksploracji danych w proces produkcji. Bardzo istotne jest wtedy
takie zorganizowanie procesu, aby ostrzegaä on zespóä do spraw nauki o danych o wszelkich
moĔliwych anomaliach i zapewniaä bezawaryjne dziaäanie (Raeder i in., 2012).
WdroĔenie moĔe byè takĔe znacznie mniej „techniczne”. Säynny jest przypadek, kiedy
eksploracja danych ujawniäa zbiór zasad, które mogäy pomóc w szybkim zdiagnozowaniu i naprawieniu powszechnego bäödu w sferze druku przemysäowego. WdroĔenie polegaäo po prostu na przyklejeniu taĈmñ klejñcñ kartki papieru, zawierajñcej zasady, do bocznych Ĉcian drukarek (Evans i Fisher, 2002). WdroĔenie moĔe byè takĔe
znacznie bardziej subtelne, obejmujñc zmianö procedur pozyskiwania danych lub zmianö strategii, zasad marketingu albo funkcjonowania, wynikajñcñ z wniosków wyciñgniötych z eksploracji danych.

WdraĔanie modelu w systemie produkcyjnym wymaga zwykle przekodowania modelu do
potrzeb Ĉrodowiska produkcyjnego, zazwyczaj w celu zwiökszenia prödkoĈci lub kompatybilnoĈci z istniejñcym systemem. MoĔe siö to wiñzaè ze znaczñcymi wydatkami i inwestycjami. W wielu przypadkach zespóä nauki o danych jest odpowiedzialny za stworzenie funkcjonujñcego prototypu, wraz z jego ewaluacjñ. Przekazywane sñ one zespoäowi tworzñcemu
oprogramowanie.
Praktycznie rzecz ujmujñc, istnieje ryzyko zwiñzane z transferami „przez Ĉcianö”
z obszaru nauki o danych do obszaru tworzenia oprogramowania. Pomocne moĔe
tu byè zapamiötanie maksymy: „Twój model nie jest tym, co zaprojektowali badacze
danych, tylko tym, co zbudowali inĔynierowie”. Z punktu widzenia zarzñdzania wskazane jest, aby czäonkowie zespoäu programistów zaangaĔowali siö odpowiednio wczeĈnie w projekt z dziedziny nauki o danych. Mogñ zaczñè jako doradcy, dostarczajñc
krytycznych spostrzeĔeþ zespoäowi analityków. W praktyce coraz czöĈciej ci konkretni
programiĈci to „inĔynierowie nauki o danych” — inĔynierowie oprogramowania, którzy majñ konkretnñ wiedzö zarówno w zakresie systemów produkcyjnych, jak i nauki o danych. Ci deweloperzy w miarö postöpu projektu stopniowo przejmujñ coraz
wiökszñ odpowiedzialnoĈè. W pewnym momencie deweloperzy przejmñ prowadzenie i wäasnoĈè produktu. Ogólnie rzecz biorñc, badacze danych powinni nadal pozostaè zaangaĔowani w projekt, do jego ostatecznego wdroĔenia, jako doradcy lub deweloperzy, w zaleĔnoĈci od ich umiejötnoĈci.

NiezaleĔnie od tego, czy wdroĔenie siö powiedzie, proces czösto wraca do fazy zrozumienia
uwarunkowaþ biznesowych. Proces eksploracji danych umoĔliwia szczegóäowy wglñd w problem biznesowy i trudnoĈci w jego rozwiñzaniu. Druga iteracja moĔe przynieĈè udoskonalone rozwiñzanie. Samo doĈwiadczenie w myĈleniu o firmie, danych i celach zadaniowych czösto
prowadzi do nowych pomysäów poprawy wyników biznesowych, a nawet do odkrywania
nowych sfer dziaäalnoĈci lub nowych przedsiöwziöè.
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NaleĔy zauwaĔyè, Ĕe do ponownego rozpoczöcia cyklu nie jest konieczna poraĔka w trakcie
wdraĔania. Etap ewaluacji moĔe wykazaè, Ĕe wyniki nie sñ wystarczajñco dobre, aby wdroĔyè model, i musimy doprecyzowaè definicjö problemu czy pozyskaè inne dane. To dziaäanie
przedstawia „skrót” powrotny z fazy ewaluacji do fazy zrozumienia uwarunkowaþ biznesowych w ramach schematu procesu. W praktyce powinny istnieè skróty powrotne z kaĔdego
etapu do kaĔdego wczeĈniejszego, poniewaĔ proces zawsze zachowuje pewne aspekty eksploracyjne, a projekt powinien byè na tyle elastyczny, aby moĔna byäo zrewidowaè wczeĈniejsze
kroki na podstawie dokonanych odkryè.3

Implikacje w sferze zarzédzania
zespoĥem nauki o danych
Kuszñce — ale zazwyczaj bäödne — jest postrzeganie procesu eksploracji danych jako cyklu
rozwoju oprogramowania. Projekty eksploracji danych sñ rzeczywiĈcie czösto traktowane i zarzñdzane jak projekty inĔynieryjne, co jest zrozumiaäe, gdy sñ inicjowane przez dziaäy oprogramowania, gdzie dane generowane sñ przez ogromne systemy oprogramowania, a wyniki
analiz trafiajñ do nich z powrotem. MenedĔerowie znajñ zazwyczaj technologie oprogramowania i zarzñdzanie projektami dotyczñcymi oprogramowania nie sprawia im problemów. MoĔna
ustaliè cele czöĈciowe, a sukces jest zwykle jednoznaczny. Przyglñdajñc siö cyklowi eksploracji danych CRISP (rysunek 2.2), zarzñdzajñcy oprogramowaniem mogñ myĈleè, Ĕe wyglñda
on podobnie do cyklu rozwoju oprogramowania, wiöc powinni czuè siö pewnie, zarzñdzajñc
projektem analitycznym w ten sam sposób.
MoĔe to byè bäñd, poniewaĔ eksploracja danych to przedsiöwziöcie odkrywcze, bliĔsze dziaäaniom z zakresu badaþ i rozwoju niĔ inĔynierii. Cykl CRISP opiera siö na eksploracji; powtarza raczej podejĈcia i strategiö, a nie projekty oprogramowania. Wyniki sñ znacznie mniej pewne,
a rezultaty danego etapu mogñ zmieniaè podstawowe rozumienie problemu. Konstruowanie
rozwiñzania z zakresu eksploracji danych tak, aby od razu je wdroĔyè, moĔe byè kosztownym
i przedwczesnym przedsiöwziöciem. Zamiast tego projekty analityczne powinny przygotowywaè do inwestowania w informacje w celu róĔnorodnego zmniejszania stopnia niepewnoĈci. Niewielkie inwestycje mogñ byè prowadzone poprzez badania pilotaĔowe i jednorazowe
prototypy. Badacze danych powinni przeglñdaè literaturö, sprawdzajñc, co jeszcze zrobiono
i na ile siö to udaäo. Na wiökszñ skalö zespóä moĔe znaczñco inwestowaè w budowö platform
do testów eksperymentalnych, aby umoĔliwiè prowadzenie bardziej rozbudowanych eksperymentów z zakresu modelowania zwinnego. JeĈli jesteĈ menedĔerem dziaäu oprogramowania, bödzie Ci siö to wszystko kojarzyè z badaniami i eksploracjñ w znacznie wiökszym stopniu, niĔ jesteĈ przyzwyczajony, co moĔe staè siö Ēródäem dyskomfortu.
Umiejýtnoļci programistyczne kontra umiejýtnoļci analityczne
ChociaĔ eksploracja danych wiñĔe siö z obecnoĈciñ oprogramowania, to wymaga umiejötnoĈci, które niekoniecznie sñ powszechne wĈród programistów. W dziedzinie inĔynierii oprogramowania byè moĔe najwaĔniejsza jest umiejötnoĈè pisania efektywnego,
wysokiej jakoĈci kodu na podstawie wymagaþ. Czäonków zespoäu moĔna oceniaè za
3

SpecjaliĈci od oprogramowania byè moĔe rozpoznajñ tutaj podobieþstwo do filozofii „Polegnij szybciej, Ĕeby
wygraè wczeĈniej” (Muoio, 1997).
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pomocñ wskaĒników takich jak iloĈè napisanego kodu lub liczba zamkniötych raportów bäödów. W sferze analityki bardziej istotna jest umiejötnoĈè wäaĈciwego formuäowania problemów, szybkiego proponowania rozwiñzaþ, przyjmowania rozsñdnych
zaäoĔeþ w obliczu niewäaĈciwie sformuäowanych problemów, projektowania eksperymentów, które sñ dobrymi inwestycjami, i analizy wyników. Podczas budowania
zespoäu badaczy danych te wäaĈnie cechy, a nie tradycyjna wiedza fachowa w zakresie inĔynierii oprogramowania, to umiejötnoĈci, których naleĔy poszukiwaè.

Inne techniki i technologie analityczne
Analityka biznesowa polega na stosowaniu róĔnych technologii do analizy danych. Wiele
z nich wykracza poza zakres tej ksiñĔki, obejmujñcy myĈlenie w kategoriach analityki danych
i zasady wydobywania z danych przydatnych wzorców. Istotne jest jednak, aby mieè ĈwiadomoĈè istnienia tych pokrewnych technik, rozumieè ich cele, odgrywanñ przez nie rolö i wiedzieè, kiedy konsultacja z ekspertami w ich dziedzinie moĔe siö okazaè korzystna.
W tym celu prezentujemy szeĈè grup powiñzanych technik analitycznych. Tam, gdzie to konieczne, dokonujemy porównaþ i przedstawiamy róĔnice pomiödzy nimi i eksploracjñ danych.
Gäównñ róĔnicñ jest to, Ĕe eksploracja danych koncentruje siö na zautomatyzowanym poszukiwaniu w danych wiedzy, wzorców czy teĔ prawidäowoĈci4. Dla analityka biznesowego istotna jest
umiejötnoĈè rozpoznawania, jakiego rodzaju technika analityczna jest odpowiednia do rozwiñzania konkretnego problemu.

Statystyka
OkreĈlenie „statystyka” ma dwa róĔne zastosowania w analizach biznesowych. Po pierwsze,
jest ono stosowane jako zbiorczy termin odnoszñcy siö do obliczania na podstawie danych
konkretnych wartoĈci liczbowych, które nas interesujñ (np. „Musimy zebraè statystyki wykorzystania naszych klientów w celu ustalenia, co jest nie tak”). Te wartoĈci to czösto sumy,
Ĉrednie, stopy itd. Nazwijmy je „miarami rozkäadu”. Czösto zaleĔy nam na pogäöbieniu wiedzy i obliczaniu miar rozkäadu warunkowo dla jednego lub kilku podzbiorów populacji (np.
„Czy poziom rezygnacji róĔni siö w przypadku klientów päci möskiej i Ĕeþskiej?” oraz „A co
z klientami o wysokich dochodach z póänocnego wschodu?”). Miary rozkäadu sñ podstawowym budulcem teorii i praktyki nauki o danych.
Miary rozkäadu powinno siö dobieraè, zwracajñc szczególnñ uwagö na to, jaki problem biznesowy ma zostaè rozwiñzany (to jedna z podstawowych zasad, którñ przedstawimy dalej), a takĔe uwzglödniajñc rozkäad danych, których dotyczñ. Na przykäad Ĉredni (Ĉrednia arytmetyczna)
roczny dochód w Stanach Zjednoczonych, zgodnie ze spisem ludnoĈci Census Bureau z 2004
roku, wynosiä ponad 60 000 dolarów. GdybyĈmy mieli uĔyè go jako miary Ĉredniego dochodu
w celu podejmowania decyzji politycznych, to sami wprowadzilibyĈmy siö w bäñd. Rozkäad
dochodów w Stanach Zjednoczonych jest bardzo nierównomierny; wiele osób zarabia doĈè
maäo, ale sñ i takie, które zarabiajñ fantastycznie duĔo. W takich przypadkach Ĉrednia arytmetyczna mówi nam stosunkowo niewiele o rzeczywistych poziomach zarobków. Zamiast niej
4

Istotne jest, aby pamiötaè, Ĕe odkrycie rzadko miewa charakter caäkowicie zautomatyzowany. WaĔnym czynnikiem jest fakt przynajmniej czöĈciowego automatyzowania przez eksploracjö danych procesu poszukiwania i odkrywania, a nie zapewnianie wsparcia technicznego dla poszukiwania i odkrywania prawidäowoĈci röcznie.
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powinniĈmy zastosowaè innñ miarö „Ĉredniego” dochodu, takñ jak mediana. Mediana dochodu — kwota, w stosunku do której poäowa populacji zarabia wiöcej, a druga poäowa mniej —
wyniosäa wedäug spisu ludnoĈci w USA w 2004 r. tylko 44 389 dolarów, czyli znacznie poniĔej
Ĉredniej. Ten przykäad moĔe wydawaè siö oczywisty, bo jesteĈmy przyzwyczajeni do säuchania
o „medianie dochodu”, ale samo rozumowanie odnosi siö do wszelkich obliczeþ zwiñzanych
z miarami rozkäadu: czy pomyĈlaäeĈ o problemie, który chciaäbyĈ rozwiñzaè, lub o pytaniu,
na które chciaäbyĈ odpowiedzieè? Czy wziñäeĈ pod uwagö rozkäad danych i to, czy wybrana
miara jest odpowiednia?
Inne znaczenie terminu „statystyka” okreĈla nazywanñ tak naukö. Statystyka jako nauka daje
nam ogromnñ iloĈè wiedzy, która leĔy u podstaw analityki i moĔe byè traktowana jako skäadnik szerszej dziedziny nauki o danych. Statystyka pomaga nam na przykäad zrozumieè róĔne
rozkäady danych oraz to, jakie miary sñ wäaĈciwe do ich okreĈlenia. Statystyka pomaga zrozumieè, jak korzystaè z danych do testowania hipotez i szacowania niepewnoĈci wniosków.
W odniesieniu do eksploracji danych testowanie hipotez moĔe nam pomóc w ustaleniu, czy
obserwowany wzorzec moĔe byè przekonujñcñ ogólnñ prawidäowoĈciñ, a nie tylko przypadkowym wystñpieniem w jakimĈ konkretnym zbiorze danych. Najbardziej istotny z punktu
widzenia tej ksiñĔki jest fakt, Ĕe wiele technik wydobywania wzorców lub tworzenia modeli
na podstawie danych ma swoje korzenie w statystyce.
Badanie wstöpne moĔe na przykäad sugerowaè, Ĕe w przypadku klientów z póänocnego wschodu Stanów Zjednoczonych wskaĒnik utraty wynosi 22,5%, podczas gdy Ĉrednio w caäym kraju
jest to tylko 15%. MoĔe to byè po prostu przypadkowa fluktuacja, bo wskaĒnik utraty nie ma
staäej wartoĈci; jest on zmienny w róĔnych czöĈciach kraju i w czasie, naleĔy wiöc oczekiwaè
róĔnic. WartoĈè wskaĒnika dla póänocnego wschodu to jednak póätorej Ĉredniej w caäych Stanach Zjednoczonych i wartoĈè ta wydaje siö niezwykle wysoka. Jaka jest szansa, Ĕe wynika to ze
zmiennoĈci losowej? Do odpowiadania na takie pytania säuĔy statystyczne testowanie hipotez.
Blisko spokrewniona z wczeĈniejszymi rozwaĔaniami jest kwantyfikacja niepewnoĈci na przedziaäy ufnoĈci. Ogólny wskaĒnik odpäywu abonentów wynosi 15%, ale istnieje tutaj pewna
róĔnica; tradycyjna analiza statystyczna moĔe wykazaè, Ĕe w 95% przypadków wskaĒnik utraty wyniesie pomiödzy 13% a 17%.
Kontrastuje to z (komplementarnym) procesem eksploracji danych, który moĔe byè postrzegany jako tworzenie hipotezy. Przede wszystkim, czy moĔemy znaleĒè wzorce w danych? Po
stworzeniu hipotezy powinno nastñpiè staranne jej przetestowanie (zazwyczaj na innych danych, por. rozdziaä 5.). Dodatkowo procedury eksploracji danych mogñ tworzyè szacunki liczbowe, a nam czösto zaleĔy równieĔ na tym, aby umieĈciè je w przedziaäach ufnoĈci. Wrócimy
do tego przy omawianiu ewaluacji wyników eksploracji danych.
W tej ksiñĔce nie bödziemy poĈwiöcaè wiöcej czasu na omawianie tych podstawowych pojöè
statystycznych. Istnieje wiele ksiñĔek wprowadzajñcych do zagadnienia statystyki i statystyki
biznesowej, a wszystko, co chcielibyĈmy ewentualnie wtäoczyè w ramy tej ksiñĔki, byäoby albo
stanowczo zbyt wñskie, albo powierzchowne.
Majñc na uwadze powyĔsze, musimy jednak stwierdziè, Ĕe istnieje termin statystyczny, który
moĔna czösto usäyszeè w kontekĈcie analiz biznesowych. Termin ten to „korelacja”. Na przykäad: „Czy istniejñ jakieĈ wskaĒniki, które korelujñ z póĒniejszym odpäywem klientów?”. Podobnie jak statystyka, okreĈlenie „korelacja” ma zarówno znaczenie ogólne (zmiany danej wielkoĈci mówiñ nam coĈ o zmianach innych), jak i konkretne znaczenie techniczne (np. korelacja
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liniowa, oparta na konkretnym wzorze matematycznym). Pojöcie korelacji bödzie punktem
wyjĈcia dla pozostaäej czöĈci naszej dyskusji o badaniu danych do celów biznesowych, poczynajñc od kolejnego rozdziaäu.

Zapytania do baz danych
Zapytanie to okreĈlone polecenie dostarczenia podzbioru danych lub statystyk dotyczñcych
danych, sformuäowane w jözyku technicznym i wprowadzane do systemu baz danych. Istnieje
wiele narzödzi säuĔñcych do odpowiadania na jednorazowe lub powtarzajñce siö zapytania
dotyczñce danych zadawane przez analityka. Narzödzia te to zazwyczaj elementy interfejsu
systemów baz danych oparte na SQL (Structured Query Language — strukturalny jözyk zapytaþ) lub narzödzia z graficznym interfejsem uĔytkownika (GUI), pomagajñce w formuäowaniu zapytaþ (np. technika Query By Example — QBE). JeĔeli na przykäad analityk potrafi
zdefiniowaè, Ĕe coĈ jest „dochodowe” w kategoriach operacyjnych, moĔliwych do obliczenia
z pozycji w bazie danych, to narzödzie zapytaþ mogäoby odpowiedzieè na pytanie: „Którzy
klienci sñ najbardziej dochodowi w Warszawie?”. Analityk moĔe nastöpnie uruchomiè zapytanie i otrzymaè listö najbardziej dochodowych klientów, uszeregowanych w kolejnoĈci wedäug dochodowoĈci. To dziaäanie róĔni siö zasadniczo od eksploracji danych, poniewaĔ nie
wiñĔe siö z odkrywaniem wzorców lub modeli.
Zapytania do baz danych sñ wäaĈciwe, gdy analityk ma juĔ koncepcjö dotyczñcñ tego, co mogäoby byè interesujñcñ subpopulacjñ w ramach danych, i chce zbadaè populacjö lub potwierdziè
jakñĈ dotyczñcñ jej hipotezö. Na przykäad, jeĈli analityk podejrzewa, Ĕe möĔczyĒni w Ĉrednim
wieku mieszkajñcy w Warszawie przejawiajñ jakieĈ szczególnie interesujñce zachowania zwiñzane z rezygnowaniem z okreĈlonych usäug, to mógäby sformuäowaè zapytanie SQL o treĈci:
SELECT * FROM KLIENCI WHERE WIEK > 45 and PLEC = 'M' and MIASTO = 'WARSZAWA'

JeĈli sñ to osoby, do których ma zostaè skierowana oferta, to narzödzie obsäugi zapytaþ moĔe zostaè wykorzystane do pobrania wszystkich informacji o nich (*) z tabeli KLIENCI w bazie danych.
W przeciwieþstwie do powyĔszego, eksploracja danych moĔe zostaè wykorzystana, aby przede
wszystkim okreĈliè cel tego zapytania — jako wzorzec lub prawidäowoĈè w danych. Procedura eksploracji danych moĔe zbadaè wczeĈniejszych klientów, którzy zrezygnowali i nie zrezygnowali, i ustaliè, Ĕe ten segment (charakteryzowany jako „WIEK powyĔej 45 i PãEç möĔczyzna i MIASTO Warszawa”) jest czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do wskaĒnika
utraty klientów. Po przetäumaczeniu tego na zapytanie SQL narzödzie obsäugi zapytaþ moĔe
nastöpnie zostaè wykorzystane do znalezienia pasujñcych rekordów w bazie danych.
Narzödzia zapytaþ majñ na ogóä moĔliwoĈè posäugiwania siö zaawansowanñ logikñ, w tym
obliczaniem statystyk podsumowujñcych dla subpopulacji, sortowaniem, äñczeniem wielu tabel zawierajñcych pokrewne dane i wieloma innymi kwestiami. Badacze danych czösto stajñ
siö biegli w formuäowaniu zapytaþ w celu wydobycia danych, na których im zaleĔy.
Przetwarzanie analityczne online (On-line Analytical Processing — OLAP) zapewnia äatwy
w uĔyciu interfejs graficzny (Graphical User Interface — GUI) do eksplorowania duĔych zbiorów danych, czösto poäñczony z magazynem danych. Koncepcja przetwarzania online oznacza,
Ĕe jest ono wykonywane w czasie rzeczywistym, wiöc analitycy i decydenci w firmie mogñ
przeprowadzaè analizy szybko i sprawnie. Inaczej niĔ w przypadku zapytaþ ad hoc, moĔliwych dziöki narzödziom typu SQL, w systemie OLAP rozmiary analizy muszñ jednak zostaè
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wstöpnie zaprogramowane. JeĈli ustaliliĈmy, Ĕe chcemy zbadaè wielkoĈè sprzedaĔy w funkcji
regionu i czasu, to moĔemy te trzy wartoĈci zaprogramowane w systemie wprowadziè do populacji, czösto po prostu klikajñc, przeciñgajñc i manipulujñc dynamicznymi wykresami.
Systemy OLAP zostaäy zaprojektowane w celu uäatwienia röcznej lub wizualnej eksploracji
danych przez analityków. OLAP nie wykonuje modelowania ani automatycznego wyszukiwania wzorców. Narzödzia eksploracji danych mogñ z kolei, inaczej niĔ w przypadku OLAP,
mówiñc ogólnie, wäñczaè do procesu eksploracji nowe wymiary analizy. Narzödzia OLAP mogñ byè uĔytecznym uzupeänieniem narzödzi eksploracji danych w celu pozyskiwania uĔytecznych informacji z danych biznesowych.

Magazynowanie danych
Magazyny danych zbierajñ i äñczñ dane z obszaru caäej firmy, czösto z wielu systemów przetwarzania transakcji, z których kaĔdy ma wäasnñ bazö danych. Systemy analityczne majñ dostöp do magazynów danych. Magazynowanie danych moĔe byè postrzegane jako technologia
wspierajñca eksploracjö danych. Magazynowanie danych nie zawsze jest konieczne, poniewaĔ
wiökszoĈè dziaäaþ z zakresu eksploracji danych nie wymaga dostöpu do magazynów danych,
ale firmy, które decydujñ siö zainwestowaè w budowö magazynów danych, czösto wykorzystujñ eksploracjö danych w ramach organizacji znacznie szerzej. JeĔeli na przykäad magazyn
danych integruje rekordy z dziaäów sprzedaĔy i fakturowania oraz z dziaäu zasobów ludzkich, to moĔna go wykorzystaè do wyszukania wzorców charakterystycznych dla skutecznych
sprzedawców.

Analiza regresji
Niektóre z metod omawianych w tej ksiñĔce sñ takĔe rdzeniem innego zbioru metod analitycznych, które czösto okreĈla siö wspólnym mianem analizy regresji i które sñ szeroko stosowane
w dziedzinie statystyki, a takĔe w innych dziedzinach opartych na analizie ekonometrycznej.
W naszej ksiñĔce koncentrujemy siö na innym zestawie zagadnieþ niĔ ten, który zazwyczaj
moĔna znaleĒè w ksiñĔce lub na zajöciach poĈwiöconych analizie regresji. Tutaj interesujñ nas
nie tyle wyjaĈnienia dotyczñce okreĈlonego zestawu danych, ale wydobywanie wzorców, które
mogñ zostaè uogólnione i zastosowane do innych danych w celu udoskonalenia okreĈlonych
procesów biznesowych. Zazwyczaj bödzie siö to wiñzaäo z szacowaniem lub przewidywaniem
wartoĈci przypadków niewystöpujñcych w analizowanym zbiorze danych. Tak wiöc, na przykäad, w tej ksiñĔce mniej interesowaè nas bödzie dochodzenie przyczyn odpäywu abonentów
(istotne samo w sobie) w okreĈlonym zbiorze danych historycznych, a bardziej prognozowanie, do których klientów spoĈród tych, którzy jeszcze nie zrezygnowali, powinniĈmy siö zwróciè, aby zapobiec ich rezygnacji w przyszäoĈci. Dlatego poĈwiöcimy nieco czasu na omówienie testowania wzorców na nowych danych w celu oceny stopnia ich ogólnoĈci oraz technik
zmniejszania tendencji do znajdowania wzorców charakterystycznych dla okreĈlonego zestawu
danych, ale nie uniwersalnych dla caäej populacji, z której pochodzñ dane.
Tematyka róĔnic miödzy modelowaniem objaĈniajñcym i modelowaniem predykcyjnym mogäaby wywoäaè gorñcñ debatö5, wykraczajñcñ daleko poza sferö naszego zainteresowania. WaĔne
5

Zainteresowanych czytelników zachöcamy do zapoznania siö z dyskusjñ w pracy: Shmueli, 2010.
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jest, aby uĈwiadomiè sobie, Ĕe istniejñ tutaj znaczne podobieþstwa w zakresie stosowanych
technik, ale wnioski z modelowania objaĈniajñcego nie zawsze majñ zastosowanie do modelowania predykcyjnego. Czytelnik majñcy pewne przygotowanie w zakresie analizy regresji
moĔe wiöc stanñè w obliczu nowych i nawet pozornie sprzecznych wniosków6.

Uczenie maszynowe i eksploracja danych
Zbiór metod wydobywania modeli (predykcyjnych) z danych, znanych obecnie jako metody
uczenia maszynowego, zostaä opracowany w kilku dziedzinach jednoczeĈnie, w szczególnoĈci
w ramach uczenia maszynowego, statystyki stosowanej i rozpoznawania wzorców. Uczenie
maszynowe jako dziedzina badaþ powstaäo jako obszar funkcjonujñcy w ramach sztucznej
inteligencji, której badania koncentrowaäy siö na metodach doskonalenia wiedzy i wydajnoĈci
inteligentnego agenta w funkcji czasu, w reakcji na zdobywanie przez agenta doĈwiadczenia
w Ĉwiecie. To doskonalenie czösto wiñĔe siö z analizowaniem danych z otoczenia i dokonywaniem predykcji odnoĈnie nieznanych wielkoĈci. Z biegiem czasu ten aspekt uczenia maszynowego zwiñzany z analizowaniem danych zaczñä odgrywaè bardzo znaczñcñ rolö w tej dziedzinie. Gdy metody uczenia maszynowego rozpowszechniäy siö, dyscypliny naukowe uczenia
maszynowego, statystyki stosowanej i rozpoznawania wzorców wytworzyäy Ĉcisäe powiñzania miödzy sobñ i podziaäy pomiödzy nimi ulegäy zatarciu.
Eksploracja danych (albo odkrywanie wiedzy i eksploracja danych — Knowledge Discovery and
Data Mining [KDD]) jako dziedzina nauki powstaäa jako gaäñĒ obszaru uczenia maszynowego
i obie pozostajñ ze sobñ ĈciĈle powiñzane. Obie dziedziny zajmujñ siö analizñ danych w celu
wyszukiwania przydatnych lub informatywnych wzorców. Techniki i algorytmy sñ jednakowe; faktycznie oba obszary sñ ze sobñ tak ĈciĈle powiñzane, Ĕe badacze czösto funkcjonujñ
w obu spoäecznoĈciach i bez problemu przemieszczajñ siö pomiödzy nimi. Mimo wszystko
warto jednak wskazaè niektóre róĔnice, aby okreĈliè punkt widzenia.
Mówiñc ogólnie, dziedzina uczenia maszynowego zajmuje siö wieloma rodzajami dziaäaþ säuĔñcych poprawie skutecznoĈci i w zwiñzku z tym zawiera podpola, takie jak robotyka i wizja
komputerowa, które nie sñ elementem KDD. Zajmuje siö takĔe kwestiami sprawczoĈci i kognicji — czyli tego, w jaki sposób inteligentny agent bödzie wykorzystywaä odkrytñ wiedzö
do rozumowania i dziaäania w swoim Ĉrodowisku — czym nie zajmuje siö eksploracja danych.
Historycznie KDD zostaäa wydzielona z dziedziny uczenia maszynowego jako obszar badaþ
zorientowany na kwestie zwiñzane z rzeczywistymi zastosowaniami i póätorej dekady póĒniej
spoäecznoĈè KDD pozostaje bardziej zwiñzana z zastosowaniami niĔ dziedzina uczenia maszynowego. Wobec tego badania skoncentrowane na zastosowaniach komercyjnych i zagadnienia biznesowe analizy danych majñ tendencjö do kierowania siö raczej w stronö spoäecznoĈci eksploracji danych niĔ uczenia maszynowego. Eksploracja danych wydaje siö byè takĔe
bardziej zwiñzana z caäym procesem analityki danych: przygotowywaniem danych, uczeniem
modeli, ewaluacjñ itd.

6

Osoby badajñce tö kwestiö dokäadniej zrozumiejñ tö pozornñ sprzecznoĈè. Takie szczegóäowe badania nie sñ
jednak konieczne, aby zrozumieè podstawowe zasady.
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Odpowiadanie na pytania biznesowe
z wykorzystaniem tych technik
W celu pokazania, w jaki sposób techniki te sñ wykorzystywane w analityce biznesowej, naleĔy zastanowiè siö nad zestawem pytaþ, które mogñ siö pojawiè, oraz technologii, które byäyby odpowiednie, aby na nie odpowiedzieè. Pytania te sñ powiñzane ze sobñ, ale kaĔde z nich
jest nieco inne. WaĔne jest zrozumienie tych róĔnic, aby z kolei zrozumieè, jakie technologie
naleĔy zastosowaè i z kim byè moĔe naleĔaäoby siö skonsultowaè.

1. Którzy klienci sñ najbardziej rentowni?
JeĈli „rentownoĈè” moĔe zostaè jasno zdefiniowana na podstawie istniejñcych danych, to
mamy do czynienia z prostym zapytaniem do bazy danych. Standardowe narzödzie obsäugi zapytaþ moĔna wykorzystaè do pobrania zbioru rekordów klientów z bazy danych.
Wyniki mogñ zostaè posortowane wedäug äñcznej kwoty transakcji lub jakiegoĈ innego
operacyjnego wskaĒnika rentownoĈci.

2. Czy rzeczywiĈcie istnieje róĔnica miödzy klientami rentownymi i przeciötnymi?
To pytanie o domysäy, czyli hipoteza (w tym przypadku: „Dla firmy istnieje róĔnica wartoĈci miödzy klientem rentownym a klientem przeciötnym”), i do potwierdzenia lub zaprzeczenia jej naleĔy wykorzystaè testowanie hipotez statystycznych. Analiza statystyczna moĔe równieĔ okreĈliè prawdopodobieþstwo lub stopieþ pewnoĈci, Ĕe ta róĔnica jest
prawdziwa. Zazwyczaj wynik bödzie wyglñdaä nastöpujñco: „WartoĈè rentownych klientów jest znaczñco inna niĔ przeciötnego klienta, z prawdopodobieþstwem <5%, Ĕe jest to
spowodowane przypadkiem”.

3. Ale kim tak naprawdö sñ ci klienci? Czy mogö ich scharakteryzowaè?
Czösto chcielibyĈmy zrobiè wiöcej, niĔ tylko stworzyè listö rentownych klientów. ChcielibyĈmy opisaè ich wspólne cechy. Cechy poszczególnych klientów moĔna wyodröbniè
z bazy danych, stosujñc takie techniki jak zapytania do baz danych, które moĔna równieĔ
wykorzystaè do generowania miar rozkäadu. Gäöbsza analiza powinna dotyczyè ustalenia, jakie cechy róĔnicujñ klientów rentownych i pozostaäych. To domena nauki o danych,
wykorzystujñcej techniki eksploracji danych do zautomatyzowanego wyszukiwania wzorców — co bödziemy omawiali szczegóäowo w kolejnych rozdziaäach.

4. Czy okreĈlony nowy klient bödzie rentowny? Jaki oczekiwany przychód jest w stanie wygenerowaè?
Takie pytania mogäyby pochodziè od technik eksploracji danych, które badajñ historyczne
rekordy klientów i tworzñ predykcyjne modele rentownoĈci. Takie techniki generujñ z danych historycznych modele, które mogñ nastöpnie zostaè zastosowane w celu tworzenia
prognoz dla nowych klientów. To równieĔ zostanie omówione w kolejnych rozdziaäach.
NaleĔy zwróciè uwagö na fakt, Ĕe ostatnia para pytaþ to subtelnie róĔniñce siö pytania z zakresu eksploracji danych. Pierwsze pytanie, klasyfikacyjne, moĔe zostaè sformuäowane jako
predykcja, czy dany nowy klient bödzie rentowny (tak/nie lub stopieþ prawdopodobieþstwa).
Drugie moĔna sformuäowaè jako predykcjö wartoĈci (liczbowej), którñ klient wniesie do firmy.
Wiöcej na ten temat w kolejnych rozdziaäach.
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Podsumowanie
Eksploracja danych to rzemiosäo. Jak w przypadku wielu rzemiosä, mamy tu do czynienia z jednoznacznie zdefiniowanym procesem, który moĔe przyczyniè siö do zwiökszenia prawdopodobieþstwa osiñgniöcia pomyĈlnego wyniku. Proces ten jest podstawowym narzödziem koncepcyjnym w rozwaĔaniach o projektach z zakresu nauki o danych. W caäej tej ksiñĔce bödziemy
wielokrotnie wracaè do procesu eksploracji danych, ukazujñc, w jaki sposób kaĔde podstawowe pojöcie do niego pasuje. Z kolei zrozumienie podstaw nauki o danych znacznie zwiöksza
szanse na sukces, gdy firma uruchamia proces eksploracji danych.
W ramach róĔnych dziedzin wiedzy zwiñzanych z naukñ o danych opracowano zestaw kanonicznych typów zadaþ, takich jak klasyfikacja, regresja i klastrowanie. KaĔdy typ zadania
säuĔy innemu celowi i posiada przypisany zestaw technik umoĔliwiajñcych jego rozwiñzanie.
Badacz danych zwykle atakuje nowy projekt, rozkäadajñc go na czynniki w taki sposób, Ĕe
pojawia siö jedno lub kilka kanonicznych zadaþ. Badacz wybiera odpowiedniñ dla kaĔdego
z nich technikö, a nastöpnie äñczy rozwiñzania. Przeprowadzenie tego procesu we wäaĈciwy
sposób moĔe wymagaè znaczñcego poziomu doĈwiadczenia i umiejötnoĈci. Udany projekt
z zakresu eksploracji danych to inteligentny kompromis pomiödzy tym, co dane mogñ przynieĈè (tzn. co na ich podstawie moĔna przewidzieè i na ile skutecznie), a celami projektu. Z tego
powodu waĔne jest, aby pamiötaè, w jaki sposób wyniki eksploracji danych zostanñ wykorzystane, i wykorzystaè to z kolei do udoskonalenia samego procesu eksploracji danych.
Eksploracja danych róĔni siö od istotnych technologii wspomagajñcych, takich jak testowanie
hipotez statystycznych i zapytania do baz danych (które sñ przedmiotem innych ksiñĔek i zajöè), oraz jest w stosunku do nich komplementarna. Choè granice pomiödzy eksploracjñ danych
i zwiñzanymi z niñ technikami nie zawsze sñ ostre, istotne jest poznanie moĔliwoĈci i mocnych
stron tych innych technik, aby wiedzieè, kiedy naleĔy je stosowaè.
Dla menedĔera proces eksploracji danych jest uĔyteczny jako platforma do analizy projektu
lub propozycji eksploracji danych. Proces ten umoĔliwia systematyczne ujöcie tego projektu
lub propozycji, zapewniajñc miödzy innymi zestaw pytaþ, które moĔna zadaè na ich temat, aby
móc zrozumieè, czy sñ dobrze przemyĈlane czy caäkowicie chybione. Wrócimy do tej kwestii
po szczegóäowym omówieniu szeregu podstawowych zasad jako takich. A tym wäaĈnie zajmiemy siö teraz.
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