
24-27 października odbył się cykl semina-
riów „Zastosowania statystyki i data mi-
ning”. Jak ważna jest analiza danych, nie
trzeba nikogo przekonać. Patronem
prasowym był miesięcznik finansowy
BANK. W zależności od obszaru zastoso-
wania, może dbać o jakość procesów re-
alizowanych przez firmy, wyjaśniać mo-
tywacje klientów, optymalizować koszty
działań marketingowych, wykrywać
nadużycia finansowe czy skutecznie po-
magać w prowadzeniu doświadczeń na-
ukowych. Nowoczesna statystyka staje
się pomocna w wielu dziedzinach
i udziela odpowiedzi na liczne istotne
pytania – o czym przekonywali nas wy-
kładowcy seminarium. 
W sumie dokonano ponad 30 prezenta-
cji, a całość wykładów podzielono
na cztery bloki tematyczne: naukowy,
biznesowy, przemysłowy oraz przegląd
programów z rodziny STATISTICA.
W imprezie wzięło udział prawie 600
osób: przedstawicieli firm sektora usłu-
gowego i produkcyjnego, szefów dzia-
łów sprzedaży i marketingu, niezależ-
nych konsultantów oraz pracowników
naukowych. 

Sesja „Data mining: poznaj siebie i swo-
ich klientów” zaprezentowała efekty sto-
sowania metod statystycznych w analizie
zachowań konsumenckich. Jak wiadomo,
uzyskanie przewagi konkurencyjnej
na rynku jest w dużym stopniu zależne
od znajomości potrzeb i oczekiwań klien-
tów. Dla osób zarządzających procesami
sprzedażowymi bardzo interesujący był
pokaz modelu data mining, który przewi-
dywał odpowiedź klientów na ofertę. Za-
prezentowano segmentację użytkowni-
ków serwisu WWW z użyciem metod
statystycznych i sieci neuronowych. Omó-
wiono zagadnienia dotyczące sprzedaży
krzyżowej (cross-selling) – na przykładzie
oferty banku – prognozowania sprzeda-
ży oraz tematykę text miningu. Wykła-
dowcy sugestywnie udowadniali, że stoso-
wanie metod statystycznych w organizacji
sprzedaży otwiera nie tylko nowe możli-
wości do działania, ale pozwala unikać
błędów w strategiach oraz konstruowa-
niu oferty.
Ciekawa była też sesja „Zastosowania
analizy danych w przemyśle”, w trakcie
której prezentowano przykłady wdro-
żeń zrealizowanych w dużych firmach

produkcyjnych. Przedstawiono teore-
tyczne i praktyczne aspekty wykorzysta-
nia statystyki i data mining w przemy-
śle oraz korzyści, jakie mogą one dać
w praktyce. Interesujące były prezenta-
cje efektów zastosowania analizy danych
w ABB Corporate Research Center, Ha-
nex Plastics i Bosch Systemy Hamulco-
we. Po raz pierwszy w Polsce zapre-
zentowany został system Proceed™ 
– innowacyjne narzędzie modelowania,
optymalizacji i symulacji złożonych pro-
cesów produkcyjnych.
Analiza danych to temat mocno związa-
ny z badaniami naukowymi, czemu po-
świecone było seminarium „Statystyka
i data mining w badaniach naukowych”.
Głównym celem sesji było pokazanie ro-
li, jaką pełni analiza danych w procesie
badawczym w naukach empirycznych
oraz korzyści, jakie może uzyskać ba-
dacz w efekcie poprawnego stosowania
zaawansowanych technik analitycznych.
Wśród uczestników znaleźli się badacze
z wielu uczelni i instytutów naukowych
zajmujących się badaniami w zakresie
nauk biomedycznych, technicznych
i społecznych.
Wszystkie prezentacje bazowały na opro-
gramowaniu z rodziny STATISTICA, dzię-
ki czemu poza opisem przedstawianych
analiz, można było prześledzić proces
przetwarzania danych przez system w ta-
ki sposób, aby decydenci mogli swobod-
nie korzystać z wyników. Seminaria or-
ganizowane przez StatSoft Polska od lat
cieszą się zainteresowaniem i dobrą opi-
nią wśród uczestników. Oprócz możliwo-
ści zapoznania się z nowoczesnymi na-
rzędziami analitycznymi, dają szansę
na zrozumienie najnowszych tendencji
z zakresu analizy danych i data miningu
oraz na spotkanie z osobami stosującymi
modele statystyczne w miejscu swojej
pracy. Więcej informacji o seminarium
oraz prezentacje dostępne są na stronie
www.statsoft.pl/sem2005/oseminariach.
html. ■
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Omówiono zagadnienia 
tzw. sprzedaży krzyżowej


