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STRESZCZENIE 

Niniejsza praca dyplomowa dotyczy zastosowania drzewa klasyfikacyjnych w 

procesie badania zjawiska migracji klienta firmy telekomunikacyjnej. Zawiera opis zjawiska 

migracji oraz zarys teorii drzew klasyfikacyjnych. 

Część praktyczna bazuje na danych klientów firmy telekomunikacyjnej 

wygenerowanych przy pomocy szczegółowo opisanego generatora. Populacja klientów 

została podzielona na trzy grupy ze względu na typ klienta. Dla każdej z grup stworzono trzy 

modele predykcyjne, a następnie wybrano najlepszy z nich. 

Wybrany model dla każdej z rozważanych grup służy za podstawę identyfikacji profili 

klientów charakteryzujących się największym ryzykiem rezygnacji z usługi. Cechy takich 

klientów zostały wytypowane i opisane. 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: migracja klienta, drzewa klasyfikacyjne, model predykcyjny 

 

 

 

Application of classification trees in churn analysis for 

telecommunication company 

ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to present usage of classification trees in churn 

management for a telecommunication company. The problem of churn is introduced as well 

as the outline of the theory of classification trees.  

Practical part of the thesis is based on clients' data generated by program, which is 

described in detail. Client population has been divided into three groups based on client type. 

For each group three predictive models were created and the one with the best predictive 

quality was chosen and described. 

The chosen model for each respective group serves as the basis for identification of 

profiles of clients with the biggest churn risk. Features of these clients have been recognized 

and finely described. 
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1. Wstęp 

 Ostatnie lata to czas bardzo dynamicznego rozwoju firm sektora telekomunikacyjnego. 

Wielkie koncerny prześcigają się w ulepszaniu ofert, chcąc w ten sposób pozyskać nowych 

klientów.  

 Bardzo ważnym aspektem takiej działalności jest jednak także utrzymanie 

dotychczasowych klientów – każdy z nich w czasie trwania umowy przynosi firmie 

wymierne, a nieraz bardzo znaczne zyski. Należy przy tym pamiętać, że zatrzymanie klienta 

jest zwykle dużo mniej kosztowne niż pozyskanie nowego, tym bardziej, że w dobie 

wszechobecnej reklamy konsumenci stają się odporni na zabiegi marketingowe, co czyni je 

jeszcze droższymi do przeprowadzenia. Ponadto rynek telekomunikacyjny się nasyca, a to 

dodatkowo utrudnia przedsiębiorstwu pozyskanie nowych klientów w obliczu dużej 

konkurencji. 

 Stali klienci są dla firmy bardzo cenni, gdyż przynoszą jej regularny dochód i w ten 

sposób poprawiają jej stabilność finansową. Co więcej, lojalni klienci, polecając firmę 

świadczącą mu usługi swoim znajomym, wpływają na budowanie i podtrzymywanie jej 

pozytywnego wizerunku. Z powyższego wynika jasno, iż w najlepiej pojętym interesie firmy 

jest zabieganie o przywiązanie i lojalność długoterminowych klientów i podejmowanie 

wszelkich środków, by zniechęcić ich do ewentualnej rezygnacji. 

 Aby spróbować zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem odejścia klienta, 

wykorzystać można metody eksploracji danych. Pozwalają one identyfikować klientów, 

którzy są potencjalnie bardziej skłonni zrezygnować z usług koncernu niż inni, dzięki czemu 

można podjąć odpowiednie środki zaradcze, na przykład skierować do takich klientów 

szczególnie atrakcyjną ofertę, która skłoni ich do pozostania w firmie. 

 Przedmiotem rozważań niniejszej pracy dyplomowej jest zastosowanie metod drążenia 

danych w walce z problemem rezygnacji klienta z usługi w firmie telekomunikacyjnej. 

Analiza tego zagadnienia została przeprowadzona przy użyciu danych wygenerowanych przez 

program napisany przez autorkę, stanowiących model świata rzeczywistego i została opisana 

w siedmiu rozdziałach. 

 Rozdział I stanowi wstęp do pracy i zawiera krótkie przedstawienie tła biznesowego 

problemu. Opisuje też podstawowe cele, których realizacja jest przedmiotem pracy. 

 Rozdział II przedstawia informacje związane z eksploracją danych. Opisano w nim 

zarówno jej istotę, jak i metody i możliwe przykładowe zastosowania w biznesie i 

marketingu. 
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 Rozdział III stanowi wprowadzenie w tematykę problemu migracji klienta. Zjawisko 

to zostało przedstawione poczynając od wyjaśnienia samego pojęcia, poprzez opis 

perspektywy, z jakiej patrzą na nie firmy telekomunikacyjne, aż po podział na poszczególne 

typy. Takie przedstawienie tematu jest niezbędne do właściwego zrozumienia idei analizy 

prowadzonej w dalszej części pracy. 

 Rozdział IV jest opisem drzew klasyfikacyjnych – jednej z metod wykorzystywanych 

w procesie eksploracji danych. Zostały one wybrane przez autorkę jako metoda 

najwłaściwsza dla specyfiki problemu i posłużyły do zbudowania modeli predykcyjnych 

wykorzystanych do późniejszej analizy. 

 Rozdział V zawiera opis narzędzia, które wykorzystano do stworzenia niniejszej pracy 

dyplomowej. Posłużono się w tym celu platformą SAS firmy SAS z pakietem Enterprise 

Miner. Zarówno opis środowiska SAS, jak i wykorzystanego modułu Enterprise Miner, 

stanowi prezentację ich możliwości oraz przedstawia sposób, w jaki wykorzystano je w 

procesie analizy danych pod kątem badania zjawiska migracji klienta. 

 Przedostatni, szósty rozdział, stanowi omówienie samego projektu. Przedstawiono w 

nim sposób budowy i zasady działania generatora danych klientów, a następnie cały proces 

ich analizy. Opisano zbudowane modele predykcyjne i wyniki eksploracji danych otrzymane 

przy ich pomocy. W celu lepszego przedstawienia tych wyników, w pracy zamieszczono 

wykresy uzyskane wskutek działania stworzonych modeli. Rozdział szósty zawiera też 

wnioski, jakie wysnuto na podstawie otrzymanych rezultatów. 

 Podsumowaniem pracy jest ostatni rozdział VII. Zawiera on przegląd działań 

prowadzących do otrzymanych efektów oraz ich ocenę pod kątem zgodności z oczekiwanymi 

wynikami. Ponadto obejmuje proponowane przez autorkę perspektywy rozwoju 

przeprowadzonych badań i sposoby wykorzystania rezultatów niniejszej pracy w działaniach 

zapobiegających zjawisku rezygnacji klienta z usługi, jakie mogą zostać podjęte przez firmę 

telekomunikacyjną. 

1.1. Cele i zakres pracy 

 Podstawowym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska migracji klienta w 

kontekście firmy telekomunikacyjnej. Aby tego dokonać, podjęto próbę zamodelowania 

świata rzeczywistego przy pomocy stworzonego przez autorkę generatora danych klientów. 

Poprawne odwzorowanie rzeczywistości w sposób naturalny również stało się celem pracy. 

 Kolejnym celem jest zapoznanie się z drzewami klasyfikacyjnymi jako jedną z metod 

budowy modeli predykcyjnych w takim stopniu, by przy ich pomocy zbudować dobry model. 
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Dokonanie w oparciu o ten model eksploracji wygenerowanych danych również należy do 

celów niniejszej pracy dyplomowej. 

 Ostatnim celem pracy jest przeanalizowanie uzyskanych w ten sposób wyników i 

wyciągnięcie wniosków, które stanowić będą punkt wyjścia dla działań, jakie mogłaby podjąć 

firma telekomunikacyjna w celu zniwelowania problemu, jaki stanowi zjawisko migracji 

klienta. 
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2. Czym jest eksploracja danych 

 Anglojęzyczny termin data mining funkcjonuje w literaturze polskiej pod różnymi 

nazwami – spotyka się określenia eksploracja danych, drążenie danych, wydobywanie danych 

i inne. Oznacza on proces odkrywania wzorców i ukrytych zależności w danych, a tym 

samym poszerzania zasobów wiedzy o tych danych. 

 Eksploracja danych wykonywana jest zwykle przy pomocy narzędzi statystycznych i 

zbudowanych przy pomocy wybranych metod sztucznej inteligencji modeli predykcyjnych. 

Zbiory danych, na których dokonuje się tego procesu, są zwykle ogromne, przez co 

praktycznie niemożliwe jest zauważenie pewnych związków między nimi przez człowieka 

bez wsparcia maszyny. 

 Wiedzę zdobytą w procesie eksploracji danych można wykorzystać na różne sposoby, 

w zależności od sektora rynku, dla którego przeprowadzono badania. Może być ona ważną 

wskazówką co do sposobu przeprowadzania kampanii reklamowych i akcji promocyjnych. 

Dzięki wysnutym wnioskom przedsiębiorstwo może wytypować adresatów kampanii (na 

przykład osoby, do których zostanie wysłana broszura promocyjna, której zarówno 

zaprojektowanie, jak i wydrukowanie i wysłanie wiąże się z pewnymi kosztami) w taki 

sposób, aby zminimalizować wynikające z tego koszty poniesione przez firmę i jednocześnie 

zmaksymalizować zysk będący skutkiem pozyskania nowej klienteli. 

  Inną możliwością jest wykorzystanie odkrytej wiedzy w celu wytypowania klientów, 

którzy mogą narazić firmę na straty z powodu nieregulowania należności w terminie. 

Identyfikacja takich klientów jest ważnym aspektem minimalizacji ryzyka kredytowego 

przedsiębiorstwa. Po wytypowaniu potencjalnie ryzykownych klientów (w sensie 

nieregulowania płatności określonych w umowie) dyrekcja firmy może przedsięwziąć 

odpowiednie środki zapobiegawcze i na przykład zastosować odpowiednie restrykcje wobec 

takich klientów.  

 Jeszcze innym sposobem wykorzystania wyciągniętych wniosków jest walka z 

problemem rezygnacji klienta z usługi w przypadku korporacji telekomunikacyjnej. Jej 

pierwszym krokiem jest próba zidentyfikowania profilu klienta, który jest bardziej podatny na 

rezygnację z umowy z firmą telekomunikacyjną – i właśnie ten aspekt stanowi przedmiot 

analizy niniejszej pracy dyplomowej. 
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3. Zjawisko migracji klienta 

 Zjawisko migracji klienta jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym problemem w 

sektorze telekomunikacyjnym. W literaturze na jego określenie stosowany jest powszechnie 

anglojęzyczny termin "churn". 

 Zapobieganie zjawisku migracji klienta stało się obecnie szczególnie ważne z uwagi 

na wysokie nasycenie rynku. Klient ma teraz do wyboru wiele dogodnych opcji umów, zaś 

zmiana operatora jest łatwa i szybka do przeprowadzenia. Co więcej, większość korporacji 

telekomunikacyjnych przewiduje dodatkowe korzyści związane z zawiązaniem umowy, na 

przykład wyjątkowo korzystną cenę abonamentu czy telefon w atrakcyjnej cenie. To 

wszystko sprawia, że utrzymanie klienta stanowi dla firmy coraz większe wyzwanie. 

 Pamiętać należy, że pozyskanie nowego klienta przy ogromnej konkurencji jest 

szczególnie trudne, a co za tym idzie – kosztowne. Zatrzymanie zaś dotychczasowego klienta 

w firmie jest po pierwsze tańsze, po drugie – stały klient jest dla korporacji szczególnie 

cenny, gdyż przynosi jej regularny dochód, jak również swoją lojalnością buduje dobrą opinię 

firmy. 

3.1. Typy migracji 

 M.Berry i G. Linoff w swojej książce pt. "Data Mining Techniques For Marketing, 

Sales, and Customer Relationship Management" mówią o trzech typach zjawiska migracji. 

Wyróżniają oni mianowicie: 

 migrację wymuszoną (ang. involuntary churn), gdzie rozwiązanie umowy następuje 

z inicjatywy firmy; zwykle taka sytuacja ma miejsce wskutek nieregulowania przez 

klienta płatności w ustalonych terminach, czym zmusza usługodawcę do 

zrezygnowania z dalszego świadczenia usług na jego rzecz, aby zminimalizować 

straty finansowe firmy, 

 migrację oczekiwaną (ang. expected churn), gdy klient w naturalny sposób przestaje 

nim być; przykładem może być dziecko, które dorasta, w związku z czym przestaje 

być klientem firmy produkującej żywność dla niemowląt, 

 migrację dobrowolną (ang. voluntary churn), czyli świadome i dobrowolne 

rozwiązanie umowy przez klienta z własnej inicjatywy; czasami związane jest 

z całkowitą rezygnacją usługi, na przykład z powodów finansowych (danej osoby nie 

stać na dalsze korzystanie ze świadczonych dotychczas usług), w innych przypadkach 
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klient rezygnuje z umowy z daną firmą, gdyż znalazł dla siebie lepszą ofertę 

w konkurencyjnej korporacji. [2] 

 Niniejsza praca dyplomowa skupia się na trzecim rodzaju rezygnacji klienta z usługi, 

czyli na migracji dobrowolnej. Jedna z największych pod względem liczby klientów sieci 

telekomunikacyjnych w Polsce, T – Mobile, szacuje średni miesięczny wskaźnik migracji 

swoich abonentów na ok. 1% (na podstawie zestawienia wyników finansowych polskiego 

oddziału T – Mobile w III kwartale 2011 r.). Przy ok. 7000000 abonentów (nie bierze się tu 

pod uwagę posiadaczy kart pre – paid), daje to liczbę 70000 klientów w skali miesiąca 

i 840000 klientów w skali roku. [12], [13] 

 Jak łatwo można zauważyć, coroczna migracja takiej liczby płatników skutkuje 

milionowymi stratami dla firmy. Tym bardziej więc staje się jasnym, dlaczego korporacje 

telekomunikacyjne inwestują potężne środki w kampanie marketingowe i akcje promocyjne, 

mające za zadanie przyciągnąć nowych, ale też utrzymać dotychczasowych abonentów. 
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4. Metody eksploracji danych – drzewa 

 Z matematycznego punktu widzenia drzewem nazywa się spójny graf acykliczny, to 

znaczy taki, w którym każda para wierzchołków jest połączona ciągiem krawędzi oraz w 

którym nie istnieje ciąg krawędzi, które łączą dany wierzchołek z nim samym. 

 Z punktu widzenia metod eksploracji danych interesujące są drzewa skierowane. 

Charakterystyczną cechą ich budowy jest zaznaczenie kierunku przejścia między węzłami 

wzdłuż łączącej je krawędzi. Drzewa skierowane składają się z wierzchołków, zwanych 

również węzłami, oraz łączących je krawędzi. Jeśli z węzła nie wychodzą żadne krawędzie, 

jest on tzw. węzłem końcowym, często nazywanym liściem. Węzeł początkowy, z którego 

krawędzie wychodzą, ale żadna do niego nie wchodzi, nazywany jest korzeniem. Węzeł, 

z którego wychodzą gałęzie prowadzące do innych węzłów nazywany jest rodzicem tych 

węzłów, zaś one same – dziećmi węzła rodzica. Dzieci tych węzłów – dzieci są dla 

rozpatrywanego węzła – rodzica potomkami. 

 Każde drzewo składa się z poddrzew. Poddrzewem danego drzewa nazywa się 

drzewo, które jest częścią rozpatrywanego drzewa. Poddrzewem zakorzenionym jest taki 

szczególny przypadek poddrzewa, którego korzeń pokrywa się z korzeniem rozpatrywanego 

drzewa. 

 Według powszechnie przyjętej konwencji drzewo przedstawia się na schematach jako 

rosnące od góry ku dołowi, to znaczy umieszczając korzeń na górze schematu. [1] 

4.1. Drzewa klasyfikacyjne 

 Drzewa klasyfikacyjne są jedną z najczęściej wykorzystywanych metod eksploracji 

danych. Dla każdego liścia istnieje przyporządkowanie oznaczenia klasy, a dla każdego węzła 

niebędącego liściem zapisane są warunki podziału zbioru obserwacji, które znajdują się 

w danym węźle, na podgrupy, które znajdą się w dzieciach tego węzła. W korzeniu znajduje 

się cała próba ucząca, zaś wyżej wspomniane kryteria podziału wskazują na sposób, na jaki 

zostanie ona podzielona na klasy. Etykiety węzłów końcowych nadawane są w taki sposób, 

aby opisywać grupę obserwacji dominujących w danym węźle końcowym. [1] 

 Drzewa klasyfikacyjne służą do klasyfikacji obiektów, co do których nie mamy 

informacji o ich przynależności do klas. Do tego celu zazwyczaj najlepiej nadają się drzewa 

binarne, tj. takie, których węzły inne niż węzły końcowe mają po najwyżej dwoje dzieci. 
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4.1.1. Kryteria podziału w węźle 

 Cechą charakterystyczną podpróby uczącej jest istnienie pewnej różnorodności klas 

zawartych w danym węźle. Podział podpróby w omawianym węźle powinien być taki, aby 

zapewnić możliwie jak najmniejsze zróżnicowanie części otrzymanych w wyniku tego 

podziału. W ogólnie stosowanych algorytmach budowy drzew klasyfikacyjnych zwykle 

stosowaną metodą jest próba znalezienia takiego sposobu podziału, który zmniejsza lokalną 

różnorodność w dzieciach węzła do minimum. Podział w węźle opiera się na określeniu miary 

różnorodności w tym węźle, czyli prawdopodobieństwa pojawienia się w nim obserwacji 

z danej klasy.  

 Rozważmy ustalony węzeł drzewa klasyfikacyjnego oznaczony jako 𝑚. Załóżmy przy 

tym, że dysponujemy próbą losową, której podpróba ucząca liczności 𝑛𝑚  została 

zaklasyfikowana do węzła 𝑚. Niech ponadto liczba klas, do których mogą należeć obserwacje 

tej podpróby, wynosi 𝑔. Wówczas prawdopodobieństwo, że dana obserwacja 𝑥𝑖  zostanie 

zaklasyfikowana do klasy 𝑘 w węźle 𝑚 wyraża się wzorem: 

𝑝 𝑚𝑘  =  
1

𝑛𝑚
  𝐼 (𝑦 𝑖  =  𝑘)𝑥𝑖∈𝑅𝑚

 = 
𝑛𝑚𝑘

𝑛𝑚
 

gdzie 𝑅𝑚  jest obszarem zdefiniowanym w przestrzeni obserwacji X  𝑅𝑚  przez zestaw 

warunków, jakie musi spełnić obserwacja 𝑥𝑖 , aby znaleźć się w węźle 𝑚 oraz gdzie I(A) = 1, 

gdy warunek A jest spełniony i I(A) = 0, gdy warunek A nie jest spełniony.  

 

W tej sytuacji obserwacje znajdujące się w węźle 𝑚 zostają zaklasyfikowane do takiej klasy 

𝑘, dla której zachodzi: 

𝑘 𝑚  =  𝑎𝑟𝑔 max
𝑘

𝑝 𝑚𝑘  

 

czyli takiej, która jest reprezentowana w tym węźle przez największą (dominującą) liczbę 

obserwacji z próby uczącej. [1] 

 W niniejszej pracy dyplomowej skupiono się na trzech, należących do najbardziej 

popularnych, miarach różnorodności klas w węźle. Są to: 

 entropia – stanowi sumę (po wszystkich klasach) prawdopodobieństw znalezienia się 

obserwacji w danej klasie pomnożonych przez logarytm dwójkowy z tych 

prawdopodobieństw i wyraża się wzorem: 
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𝑄𝑚 𝑇  =  −  𝑝 𝑚𝑘  

𝑔

𝑘  = 1

log2 𝑝 𝑚𝑘   

 test chi – kwadrat – wyraża się sumą kwadratów standaryzowanych różnic między 

oczekiwaną a zaobserwowaną częstością występowania danej obserwacji w wielu 

rozłącznych próbach losowych: 

𝜒2 =   
 𝑂𝑖 −  𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

 

gdzie 𝑂𝑖  jest wartością zaobserwowaną, a 𝐸𝑖  – wartością oczekiwaną częstości 

występowania danej obserwacji, 

 indeks Giniego – określa prawdopodobieństwo, z jakim dwie losowo wybrane 

obserwacje z danej populacji należą do jednej klasy i wyraża się wzorem: 

𝑄𝑚 𝑇  =   𝑝 𝑚𝑘  𝑝 𝑚𝑘′  =   𝑝 𝑚𝑘   1 −  𝑝 𝑚𝑘   

𝑔

𝑘  = 1𝑘  ≠ 𝑘′

 

 [1], [2] 

 Określiwszy miarę różnorodności klas w węźle przy użyciu wybranej metody, 

możemy przystąpić do określenia ułamka obserwacji, jakie przeszły z węzła 𝑚 do jego 

lewego dziecka 𝑚𝐿 i prawego dziecka 𝑚𝑅 . Wynoszą one odpowiednio: 

𝑝 𝐿 =  
𝑛𝑚𝐿

𝑛𝑚

 

dla dziecka lewego, przy czym 𝑛𝑚𝐿
stanowi ilość obserwacji w węźle 𝑚𝐿, oraz analogicznie 

   

𝑝 𝑅 =  
𝑛𝑚𝑅

𝑛𝑚

 

dla dziecka prawego. Należy przy tym zauważyć, że ponieważ rozważamy drzewa binarne, 

prawdopodobieństwo przejścia obserwacji do dziecka prawego wynosi 

𝑝 𝑅 = 1 −  𝑝 𝐿. 

 Kolejną interesującą nas wielkością w procesie budowy drzewa klasyfikacyjnego jest 

łączna miara różnorodności klas w węzłach – dzieciach rozważanego węzła 𝑚. Stanowi ona 
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uśrednioną wartość różnorodności klas w dzieciach tego węzła, co przy użyciu powyższych 

równości można wyrazić jako 

𝑄𝑚𝐿 ,𝑚𝑅  
 𝑇 =  𝑝 𝐿𝑄𝑚𝐿

 𝑇 +  𝑝 𝑅𝑄𝑚𝑅
 𝑇 . 

 Na podstawie wszystkich powyższych zależności różnicę między różnorodnością klas 

w węźle – rodzicu i jego dzieciach formułuje się w sposób następujący: 

∆𝑄𝑚 ,𝑚𝐿 ,𝑚𝑅
=  𝑄𝑚

 𝑇 −  𝑄𝑚𝐿,𝑚𝑅 
 𝑇 . 

 W ostatnim etapie budowy drzewa jest znalezienie takiego podziału, który 

maksymalizowałby różnicę różnorodności klas między rodzicem a jego dziećmi. W ogólnym 

przypadku sprowadza się do rozpatrzenia wszystkich możliwych binarnych podziałów dla 

danego atrybutu i wybrania takiego, dla którego różnica między różnorodnością klas w węźle 

– rodzicu i różnorodnością klas w jego dzieciach będzie największa. Takie postępowanie 

powtarzane jest dla każdego atrybutu danej próby, by ostatecznie wybrać najlepszy podział 

dla najlepszego rozpatrzonego atrybutu. [1] 

4.1.2. Przycinanie drzew 

 Proces budowy drzewa klasyfikacyjnego w teorii można kontynuować, dopóki nie 

otrzyma się węzłów końcowych zawierających wyłącznie obserwacje jednej klasy. 

W praktyce jednak takie nadmierne dopasowanie jest zjawiskiem niepożądanym i zwane jest 

w literaturze przetrenowaniem lub przeuczeniem drzewa. Drzewo przetrenowane byłoby 

użyteczne wyłącznie w przypadku badania danych deterministycznych, w przypadku zaś 

danych losowych nie spełniłoby swojej funkcji. Z tego powodu należy w odpowiednim 

momencie zatrzymać kolejne podziały i w ten sposób zakończyć budowę drzewa. Służą do 

tego reguły przycinania. 

 W praktyce spotykane są różne sposoby przycinania drzew. Jeden z nich zakłada 

przeprowadzenie pełnej rozbudowy drzewa i sprawdzenie jego zdolności klasyfikacyjnych. 

Następnie przeprowadza się sukcesywne przycinanie począwszy od liści, ponownie badając 

zdolność klasyfikacyjną otrzymanego drzewa w oparciu o tę samą, co wcześniej, próbę 

obserwacji. Drzewo uznaje się za ostatecznie ukształtowane, gdy zostanie osiągnięta 

maksymalna zdolność klasyfikacyjna. 
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 Inną często spotykaną praktyką jest przycinanie drzewa do węzłów, w których 

znajduje się określona liczba obserwacji, na przykład pięć. Można także założyć ograniczenie 

na wysokość drzewa i w ten sposób zatrzymać jego dalsze podziały. 

 Istnieje także algorytm przycinania oparty na idei programowania dynamicznego. 

Wprowadza się w nim pojęcie rozmiaru drzewa, który to rozmiar jest równy liczbie jego liści. 

Zdolność klasyfikacyjna drzewa jest tu mierzona jako liczba błędnych klasyfikacji na danej 

próbie obserwacji. Algorytm znajduje wszystkie poddrzewa zakorzenione o rozmiarze 

mniejszym o 1 od danego drzewa i wybiera to, które posiada najmniejszą liczbę błędnych 

klasyfikacji. Dzieje się to rekurencyjnie aż do momentu znalezienia globalnie najlepszego 

w sensie zdolności klasyfikacyjnej poddrzewa zakorzenionego. 

 Ostatnim podejściem opisanym w niniejszej pracy będzie algorytm oparty na 

kryterium kosztu – złożoności. Kryterium to wykorzystuje dwa aspekty budowy drzewa –

koszty wynikające z prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji oraz rosnący wraz ze 

wzrostem rozmiaru, a co za tym idzie – złożoności drzewa – koszt jego rozbudowy. 

Pierwszym krokiem algorytmu jest budowa ciągu poddrzew 𝑇𝑖  drzewa 𝑇 optymalnych 

w sensie kryterium kosztu – złożoności.  

 Następnie w oparciu o obliczony ułamek błędnych klasyfikacji dla każdego 

poddrzewa z ciągu wybiera się to najlepsze. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy 

dysponujemy odpowiednią próbą testową lub walidacyjną. Algorytm oparty na kryterium 

kosztu – złożoności radzi sobie również wówczas, gdy takiej próby nie mamy. Stanowi to 

jego wielką zaletę i często stanowi czynnik decydujący o wyborze właśnie tej metody 

przycięcia drzewa klasyfikacyjnego. W przypadku braku możliwości sprawdzenia zdolności 

klasyfikacyjnej poddrzew w oparciu o ułamek błędnych klasyfikacji, można dokonać 

sprawdzenia krzyżowego, czyli kroswalidacji.  

 Kroswalidacja polega na podziale próby uczącej na V równych (w miarę możliwości) 

części, przy czym zwykle V jest równe 5 lub 10. Następnie dla każdej z tych części tworzy się 

pseudopróbę, w skład której wchodzi V – 1 części próby uczącej, a która powstaje przez 

usunięcie jednej z tych V części. Dla każdej z takich pseudoprób buduje się drzewo 

klasyfikacyjne minimalizujące kryterium kosztu – złożoności. Drzewo to jest testowane 

w oparciu o pozostałe pseudopróby. Następnie oblicza się dla niego ułamek błędnych 

klasyfikacji. Po przetestowaniu w ten sposób wszystkich V otrzymanych drzew oblicza się 

sumaryczny ułamek błędnych klasyfikacji, który stanowi kroswalidacyjne oszacowanie 

prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji dla drzewa z ciągu 𝑇𝑖 . Po przeanalizowaniu w ten 

sposób wszystkich drzew z ciągu następuje wybór najlepszego z nich. [1] 
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5. Wykorzystane narzędzia 

 Niniejszy rozdział przedstawia narzędzia, jakie zostały użyte do stworzenia generatora 

danych klientów firmy telekomunikacyjnej i modeli badających zjawisko migracji. Jest to 

środowisko SAS – edytor programów oraz pakiet służący do eksploracji danych – SAS 

Enterprise Miner. 

5.1. Środowisko projektowe SAS 

 Do stworzenia niniejszej pracy dyplomowej zostało wykorzystane środowisko SAS 

firmy SAS Institute w wersji 9.1. SAS zapewnia szerokie spektrum narzędzi służących do 

szeroko pojętej analizy danych i rozwiązywania różnorakich problemów biznesowych. 

Zapewnia też współpracę z zewnętrznymi bazami danych i ich obsługę przy użyciu procedur 

wykorzystujących język zapytań SQL.  

 Spośród wszystkich modułów analizy danych, jakich dostarcza platforma SAS,  

zostały wykorzystane dwa narzędzia – edytor programów oraz moduł Enterprise Miner – 

narzędzie eksploracji danych.  

5.1.1 Edytor programów SAS 

 Edytor programów w swoim działaniu jest podobny do standardowego edytora 

tekstowego z dodatkiem kolorowania składni. Programowanie odbywa się przy pomocy 

języka SAS 4GL, który wbrew temu, co może sugerować nazwa, nie należy do języków 

obiektowych. Udostępnia jednak pokaźny zbiór funkcji oraz procedur (nie są to jednak 

procedury w klasycznym znaczeniu tego słowa w kontekście programowania, a swego 

rodzaju wbudowane polecenia języka), które umożliwiają realizację nawet najbardziej 

skomplikowanych zadań analitycznych na danych. 

 Edytor programów został wykorzystany w niniejszej pracy do stworzenia generatora 

danych, w oparciu o które będzie przeprowadzana dalsza analiza zjawiska migracji klienta. 

Podczas pracy nad nim został wykorzystany jedynie język 4GL, a głównie dwie jego funkcje: 

RAND i RANTBL. 

 Funkcja RAND o składni RAND(dist, param1, ... , paramk)służy do 

generowania liczb pseudolosowych o zadanym rozkładzie (argument dist) i parametrach. W 

przypadku niniejszej pracy użyto rozkładu normalnego i wówczas funkcja ta przyjmuje 

nagłówek postaci RAND('NORMAL', x, y), co oznacza, że generowane dane mają 

wartość średnią x o odchyleniu standardowym y. 
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 Druga z wykorzystanych funkcji, RANTBL o nagłówku postaci RANTBL(seed, 

p1,..., pi, ..., pn), gdzie seed jest ziarnem użytym podczas losowania, zwraca 

jedną z wartości danej zmiennej tablicowej z prawdopodobieństwami określonymi przez jej 

argumenty. Wykorzystywana jest w generatorze do losowania możliwych wartości z tablic 

określających czas trwania umowy, wiek klienta i innych. 

 Ziarno może przyjmować wartości mniejsze niż 2
31

-1, przy czym dla wartości 

większych od zera losowanie jest przeprowadzane za każdym razem w ten sam sposób. Aby 

uzyskać możliwie najpełniejszą losowość, przy tworzeniu generatora we wszystkich 

wywołaniach funkcji RANTBL zastosowano ziarno o wartości 0 – dzięki temu każdorazowo 

losowanie dokonywane jest w oparciu o aktualny czas, a co za tym idzie – wyniki za każdym 

razem będą się różnić. [16] 

5.1.2 Pakiet SAS Enterprise Miner 

 Enterprise Miner jest pakietem służącym do eksploracji danych. Umożliwia budowę 

wielu modeli statystycznych i predykcyjnych, jak na przykład drzewa decyzyjne 

i klasyfikacyjne, modele regresji liniowej czy sieci neuronowe.  

 Praca nad danymi opiera się na budowaniu diagramów przepływów danych poprzez 

łączenie i odpowiednią konfigurację bloków funkcjonalnych. Po stworzeniu sieci przepływu 

można uruchomić analizę danych wejściowych, zaś otrzymane wyniki obejrzeć w postaci 

różnorodnych wykresów czy tabel.  

 Możliwości wyboru zestawów atrybutów do porównania są bardzo szerokie. 

Umożliwia to dokładną analizę wyników i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. 

5.1.3. SAS Enterprise Miner – opis wykorzystanych bloków funkcjonalnych 

 Zestaw bloków udostępnianych przez pakiet SAS Enterprise Miner jest bardzo 

pokaźny. Opis ich wszystkich wykracza poza zakres niniejszej pracy dyplomowej, jednak 

przedstawienie tych wykorzystanych przy realizacji projektu wydaje się być sprawą 

elementarną. Wykorzystane bloki funkcjonalne zostaną opisane w miarę możliwości 

w kolejności ich użycia podczas budowy sieci przepływu danych wykorzystanych w projekcie 

aplikacji. 

5.1.3.1 Blok "Źródło danych wejściowych" 

 Blok "Źródło danych wejściowych" (ang. Input Data Source) służy do dostarczenia 

danych wejściowych dla diagramu przepływu. Pozwala wybrać plik z danymi źródłowymi 

oraz określić rolę tych danych – dane surowe, trenujące, walidacyjne i inne. Podczas 
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wczytywania danych środowisko SAS tworzy próbkę metadanych o domyślnym rozmiarze 

2000, na podstawie której każdej zmiennej przypisywany jest zakres wartości (opisany 

poniżej), rola pełniona w modelu, a także format i typ danych. Blok "Źródło danych 

wejściowych" przeprowadza ponadto klasyfikację wprowadzonych zmiennych i dzieli je na 

dwie grupy – zmienne ilościowe i jakościowe. Węzeł ten jest reprezentowany przez graficzny 

symbol 

 

Rysunek 1 – Symbol węzła Input Data Source 

5.1.3.2. Blok "Atrybuty zestawu danych" 

 Blok "Atrybuty zestawu danych" (ang. Data Set Attributes) wykorzystuje się do 

wyspecyfikowania ról przyjmowanych przez zmienne w modelu. Można ustalić, który atrybut 

ma być zmienną celu, daną wejściową, który odrzucić i tym podobne. Ponadto blok ten 

pozwala na ustawienie zakresów wartości przyjmowanych przez poszczególne zmienne. 

Użytkownik ma do wyboru: 

 unary – jedna dopuszczalna wartość, 

 binary – zmienna binarna, o wartościach typu 0/1, Tak/Nie itp., 

 nominal – więcej niż dwie wartości nienumeryczne bez ustalonego porządku, 

 ordinal – więcej niż dwie wartości numeryczne o ustalonym porządku, 

 interval – więcej niż dziesięć wartości numerycznych. 

Blok "Atrybuty zestawu danych" przedstawia się następującym symbolem: 

 

Rysunek 2 – Symbol węzła Data Set Attributes 

5.1.3.3 Blok "Partycjonowanie danych" 

 Blok partycjonowania danych służy do podziału danych wejściowych na dane 

trenujące, walidujące i testujące.  
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Rysunek 3 – Podział zbioru danych [15] 

 Zbiór trenujący służy do wstępnego sporządzenia modelu, który w efekcie jest 

najlepiej dopasowany do tego zbioru. Następnie przy pomocy danych walidujących 

przeprowadza się ocenę, czyli walidację otrzymanego modelu, a sam model jest 

dopracowywany. Zbiór danych testujących służy do sprawdzenia jakości otrzymanego 

modelu.  

 Podziału zbioru danych na trzy powyższe podzbiory można dokonać na trzy sposoby: 

 proste losowanie (ang. Simple Random) – odbywa się według zadanego ziarna 

(domyślnie o wartości 12345) i przyjmuje jednakowe prawdopodobieństwo, że dana 

obserwacja znajdzie się w jednym z trzech podzbiorów; w rezultacie powinno się 

otrzymać zbiory, z których każdy jest odzwierciedleniem zbioru pierwotnych danych 

wejściowych, 

 losowanie warstwowe (ang. Stratified) – umożliwia losowanie w podziale na typy 

obiektów, czyli warstwy, 

 losowanie zdefiniowane przez użytkownika (ang. User defined) – umożliwia 

użytkownikowi ustalenie zmiennych, według których ma się odbywać podział na 

zbiory. 
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Blok "Partycjonowanie danych" jest przedstawiany następującym symbolem graficznym: 

 

Rysunek 4 – Symbol węzła Data Partition 

5.1.3.4. Blok "Filtrowanie wartości odstających" 

 Wartością odstającą nazywa się wartość, która jest w widoczny sposób odseparowana 

od reszty wartości w zbiorze danych. Mogą to być zarówno błędy w danych, jak i wartości 

całkowicie poprawne, dlatego przy ustawianiu parametrów filtrowania należy zachować 

szczególną rozwagę i uważnie przeanalizować zbiór, jaki chcemy poddać filtracji. Ponadto 

należy pamiętać, że nie powinno się usuwać żadnych wartości ze zbioru danych walidujących 

i testowych, gdyż może to wpłynąć ujemnie na jakość budowanego modelu. 

 Węzeł filtrowania wartości odstających został zaprojektowany w celu identyfikacji 

i usuwania takich wartości ze zbioru danych. Umożliwia zarówno wykluczenie ze zbioru 

danych obserwacji o wartościach rzadkich oraz ekstremalnych, jak również rekordów 

o wybranych wartościach danej zmiennej. 

 W projekcie blok filtrowania został użyty w celu wydzielenia obserwacji o wybranych 

cechach, jak na przykład oddzielenie klientów indywidualnych i biznesowych do osobnych 

zbiorów. 

 Blok ten jest w środowisku SAS reprezentowany przez następującą ikonę: 

 

Rysunek 5 – Symbol węzła Filter Outliers 

5.1.3.5. Blok "Drzewo" 

 Blok "Drzewo" (ang. Tree) służy do budowy drzew decyzyjnych. Użytkownik ma do 

wyboru jedną z trzech metod określania różnorodności w węźle – test chi – kwadrat 

o zadanym poziomie istotności (domyślnie 0.2), redukcję entropii lub wskaźnik Giniego. 

Ponadto można ustalić wielkości następujących parametrów: 

 minimalna ilość obserwacji w liściu, 

 ilość obserwacji w węźle wymagana do podziału, 
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 maksymalna ilość gałęzi wychodzących z węzła, 

 maksymalna wysokość drzewa, 

 ilość reguł podziału w węźle, 

 ilość zastępczych reguł podziału w węźle, jeśli brakuje atrybutów do stworzenia 

właściwych reguł podziału. 

Co ważne, można także wybrać, czy wartości puste mają być dopuszczalne czy nie.  

 Budowa drzewa w środowisku SAS może odbywać się zarówno w trybie 

automatycznym, jak i interaktywnym. Podczas automatycznego budowania drzewa, zostanie 

zbudowane jak najlepsze drzewo pod kątem wcześniej wybranych kryteriów. Tryb 

interaktywny pozwala użytkownikowi sterować procesem podziału w węzłach i przycinania 

drzewa. 

Węzeł "Drzewo" oznaczany jest następująco: 

 

Rysunek 6 – Symbol węzła Tree 

5.1.3.6. Blok "Ocena" 

 Blok "Ocena" (ang. Assessment) służy do oceny jakości wygenerowanych modeli 

predykcyjnych. Umożliwia także porównanie wyników otrzymanych przy użyciu różnych 

rodzajów modeli – drzew, regresji i sieci neuronowych. Wyniki te są przedstawiane w postaci  

różnego rodzaju wykresów w postaci wybranej przez użytkownika. Węzeł "Ocena" 

w środowisku SAS oznaczany jest symbolem 

 

Rysunek 7 – Symbol węzła Assessment 

5.1.3.7. Blok "Multiplot" 

 Blok "Multiplot" służy do graficznej wizualizacji i analizy danych pod kątem 

występujących w nich wzorców. Przy pomocy wykresów przedstawia zależności między 

wszystkimi tymi zmiennymi, wskazuje ilości ich wystąpień oraz proporcje.  
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 Węzeł ten wykorzystuje wszystkie obserwacje z danych wejściowych, dzięki czemu 

dokonywana przezeń analiza jest kompleksowa. W środowisku SAS blok "Multiplot" 

oznaczony jest symbolem 

 

Rysunek 8 – Symbol węzła Multiplot 

5.1.3.8. Blok "Poddiagram" 

 Blok "Poddiagram" (ang. Subdiagram) służy do złączenia fragmentu zbudowanego już 

diagramu w całość. Dzięki temu możliwe jest wielokrotne wykorzystywanie potrzebnych 

fragmentów bez konieczności ich każdorazowej budowy, co znacznie poprawia wygodę 

pracy. Węzeł "Poddiagram" przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 9 – Symbol węzła Subdiagram 

5.1.4. SAS Enterprise Miner – wykresy i diagramy do oceny modeli 

 Węzeł Assessment udostępnia szereg narzędzi umożliwiających ocenę trafności 

predykcji zbudowanych modeli. Część z nich przedstawia te same informacje, jednak w nieco 

innym ujęciu, co często bywa pomocne w procesie analizy rezultatów badań. W niniejszym 

podrozdziale zostaną omówione te wykresy i diagramy, z których skorzystano podczas 

opracowywania wyników uzyskanych przy pomocy modeli zbudowanych w ramach pracy 

dyplomowej. 

 Pierwszą grupą omawianych narzędzi jest zbiór wykresów podniesienia. Spośród nich 

wykorzystano trzy: wykres odpowiedzi w wersji skumulowanej i nieskumulowanej, wykres 

przechwyconej odpowiedzi w wersji skumulowanej i nieskumulowanej oraz wykres wartości 

podniesienia. 

 Zadaniem wykresów podniesienia jest określenie mocy predykcji zbudowanego 

modelu. Aby zrozumieć dane, jakie te wykresy prezentują, niezbędne jest uprzednie 

omówienie procesu ich powstawania. 

 Dla zmiennych typu binarnego (a taką zmienną jest rozpatrywana w niniejszej pracy 

dyplomowej migracja klienta, w generowanych danych oznaczona jako churn) dla wszystkich 
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obserwacji obliczane jest prawdopodobieństwo osiągnięcia przez rozważaną zmienną binarną 

wartości 1 (w przypadku tej pracy jest to prawdopodobieństwo, że klient będzie migrował). 

Prawdopodobieństwa te są sortowane w kolejności malejącej, a następnie grupowane 

w decyle (tzn. dzielone co 10%). [6] 

 W celu uproszczenia dalszych rozważań, będą one prowadzone wyłącznie 

w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku, tzn. wartości zmiennej churn. 

 Wykres odpowiedzi nieskumulowanej przedstawia stosunek przewidywanej liczby 

klientów, którzy zrezygnują, do całkowitej ilości klientów w danym decylu. Wartość taka jest 

obliczana dla każdego decyla (grupy obserwacji) na wykresie. 

 

 

Rysunek 10 – Wykres odpowiedzi nieskumulowanej 
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Rysunek 11 – Wykres odpowiedzi skumulowanej 

 Wykres odpowiedzi skumulowanej powstaje w analogiczny sposób, jak opisany 

powyżej wykres odpowiedzi nieskumulowanej, przy czym kolejne wartości liczby klientów, 

dla których przewidywana jest migracja oraz całkowitej liczby klientów są kumulowane, 

tzn. sumowane z wszystkich poprzednich grup. 

 Wykres przechwyconej odpowiedzi nieskumulowanej przedstawia stosunek ilości 

osób, jaka będzie migrować w danym decylu i wszystkich osób w zbiorze obserwacji, jakie 

się na to zdecydują. Wersja skumulowana zaś obrazuje sumę osób migrujących liczoną po 

wszystkich poprzednich decylach podzieloną przez całkowitą ilość osób z próby obserwacji, 

jakie zrezygnują z usług operatora. 
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Rysunek 12 – Wykres przechwyconej odpowiedzi nieskumulowanej 

 

 

Rysunek 13 – Wykres przechwyconej odpowiedzi skumulowanej 

 Ostatnim z omawianych narzędzi należących do grupy wykresów podniesienia, jest 

wykres wartości podniesienia. W wersji nieskumulowanej prezentuje on stosunek liczby osób, 

jakie zrezygnują w danym decylu do liczności wszystkich osób rezygnujących w przeliczeniu 

na decyl (tzn. 10% wszystkich klientów migrujących). W przypadku, gdy mamy do czynienia 

z wykresem skumulowanej wartości podniesienia, rozpatruje się stosunek liczby abonentów 

migrujących we wszystkich decylach poprzedzających rozpatrywany (z rozpatrywanym 

włącznie) do całkowitej liczby osób, jakie rezygnują w danej próbie obserwacji. 
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Rysunek 14 – Wykres wartości podniesienia nieskumulowanego 

 

 

Rysunek 15 – Wykres wartości podniesienia skumulowanego 

 Dla wszystkich opisanych powyżej wykresów punkt odniesienia stanowi tzw. linia 

bazowa, czyli wynik badania, gdyby obserwacje wybierane były losowo, a nie 

identyfikowane przy pomocy rozważanego modelu predykcyjnego. Moc predykcji modelu 

bardzo łatwo jest zweryfikować, badając wartości na wykresie wartości podniesienia – 

w przypadku linii bazowej osiągamy wartość 1, dlatego wynik uzyskany przy pomocy modelu 

powinien być większy. Wówczas można przyjąć, że model faktycznie przeprowadza 

przewidywanie w poprawny sposób. [6] 
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 Kolejnym narzędziem przydatnym podczas badania wyników uzyskanych przy 

pomocy zbudowanych modeli eksploracji danych jest krzywa ROC (ang. Receiver Operating 

Characteristic). Aby móc opisać ich powstawanie, należy najpierw wyjaśnić pojęcie czułości 

(ang. sensitivity) i swoistości (ang. specificity). W tym celu należy wprowadzić pojęcie 

macierzy klasyfikacji (ang. classification matrix). Opisuje ona ilości wartości 

przewidywanych przez model zarówno w poprawny, jak i niepoprawny sposób. Tłumaczy to 

poniższa tabela: 

Oznaczenie Nazwa polska Nazwa angielska Opisywane wartości 

TP prawdziwie pozytywne true positive 
Wartość rzeczywista: 1 

Wartość predykowana: 1 

TN prawdziwie negatywne true negative 
Wartość rzeczywista: 0 

Wartość predykowana: 0 

FP fałszywie pozytywne false positive 
Wartość rzeczywista: 0 

Wartość predykowana: 1 

FN fałszywie negatywne false negative 
Wartość rzeczywista: 1 

Wartość predykowana: 0 

Tabela 1 – Macierz klasyfikacji 

Czułość określa się jako stosunek liczby wartości prawdziwie pozytywnych i wszystkich 

zaobserwowanych wartości pozytywnych: 

𝑐𝑧𝑢ł𝑜ść =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
  

Swoistość natomiast jest to stosunek liczby wartości prawdziwie negatywnych i wszystkich 

zaobserwowanych wartości negatywnych: 

  

𝑠𝑤𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜ść =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
  

 Na podstawie powyższych wzorów można wprowadzić dodatkową definicję liczby 

wartości fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych, a mianowicie: 

FP = 1 – swoistość 

FN = 1 – czułość 

Wartości FN i FP bywają określane mianem odpowiednio błędów I i II typu.  

 Przy tak sformułowanych definicjach można przystąpić do opisu wykresu ROC. 

Przedstawia on zależność między czułością i swoistością – na osi pionowej wykresu ROC 
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umieszczone są wartości czułości, zaś na poziomej – wartości (1 – swoistość), czyli wartości 

fałszywie pozytywne (FP). Punkt leżący na krzywej ROC jak najbliżej lewego górnego rogu 

posiada zarówno czułość, jak i swoistość o wartościach najbardziej zbliżonych do 100%. Taki 

punkt posiada prawdopodobieństwo osiągnięcia wartości fałszywych bliskie zeru: 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 ≈ 1 ⇒ 𝐹𝑁 ≈ 0 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 ≈ 1 ⇒ 𝐹𝑃 ≈ 0 

Każdy punkt na krzywej ROC odpowiada punktowi odcięcia – reprezentuje wielkość 

kompromisową między wartością czułości i swoistości. [6], [9], [14] 

 

 

Rysunek 16 – Wykres krzywej ROC 

 W ocenie modelu przy pomocy wykresu ROC najbardziej pożądany jest taki kształt 

krzywej, aby pole pod nią było jak największe. [6] 

 Ostatnim z opisywanych narzędzi oceny modeli jest wykres diagnostyczny. Jest to 

rodzaj wykresu słupkowego, który przedstawia na wspólnej skali macierz klasyfikacji, to jest 

ilość obserwacji sklasyfikowanych przez model jako prawdziwie pozytywne, prawdziwie 

negatywne, fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne.  
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Rysunek 17 – Wykres diagnostyczny 

 Z oczywistych względów im niższe słupki FP i FN (czyli opisujące wartości liczby 

obserwacji przewidzianych w niepoprawny sposób), tym lepsza jakość analizowanego 

modelu predykcyjnego. Badane zależności można obserwować zarówno w dziedzinie 

liczbowej, jak i w formie odsetka. 

 W ocenie modeli stworzonych w ramach niniejszej pracy dyplomowej najbardziej 

przydatne będą wykres wartości podniesienia skumulowanego oraz wykres diagnostyczny. 

Pierwszy z nich pozwoli sprawdzać i porównywać zdolności uczenia się konstruowanych 

drzew, zaś drugi – kontrolować, czy poprawnie typują one obserwacje o wartości churn 

równej 1. Jest to konieczne z tego względu, że może się zdarzyć sytuacja, w której 

podniesienie osiąga satysfakcjonujące wartości, ale jest to spowodowane dużą ilością danych 

poprawnie określonych jako 0, a tymczasem model może nie potrafić zidentyfikować 

wartości 1 zmiennej churn. 
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6. Projekt 

 Rozdział ten przedstawia stworzony w ramach realizacji pracy dyplomowej projekt. 

Zawiera opis założeń dotyczących generatora danych klientów firmy i reguł, jakie zostały 

zaimplementowane w stosunku do tych danych. W dalszej części rozdziału znajduje się opis 

modeli predykujących zjawisko migracji klienta firmy telekomunikacyjnej i wyniki analizy, 

jakie osiągnięto przy ich pomocy.  

6.1. Cel projektu 

 Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań mających za zadanie stworzenie 

zestawu modeli, które na drodze analizy dostarczonych danych będą w stanie zidentyfikować 

klientów firmy telekomunikacyjnej, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko 

wystąpienia zjawiska migracji. Dane te pochodzić będą z generatora, którego stworzenie 

również należy do celów projektu. 

 Aby przeprowadzana analiza była jak najdokładniejsza, powstaną modele opisujące 

nie tylko całość populacji abonentów, ale też ich grupy w podziale ze względu na typ klienta. 

Ponieważ nie istnieją uniwersalne optymalne parametry ustawień drzew klasyfikacyjnych dla 

modeli predykcyjnych, autorka postara się wyłonić jak najlepsze dla rozważanych 

przypadków, co jest kolejnym aspektem projektu realizowanego w ramach niniejszej pracy 

dyplomowej. 

 Kolejnym celem pracy jest wytypowanie abonentów najbardziej ryzykownych 

w sensie zaistnienia migracji przy pomocy zbudowanych modeli. Profile charakteryzujące 

takich klientów zostaną dokładnie określone i opisane. Ma to stanowić punkt wyjścia do 

tworzenia charakterystyk klientów, którzy są bardziej narażeni na odejście z firmy 

telekomunikacyjnej w celu proponowania takim klientom korzystnych warunków, które 

nakłonią ich do kontynuacji korzystania z usług operatora. 

 Ostatnim celem prowadzonych prac projektowych jest wysnucie wniosków na 

podstawie przeprowadzonych badań nad wygenerowanymi danymi, które mogą być pomocne 

w walce ze zjawiskiem migracji klienta. 

6.2. Generator danych 

 Autorka podjęła się stworzenia własnego narzędzia do generowania danych do analizy 

w ramach niniejszej pracy dyplomowej z dwóch głównych powodów.  

 Po pierwsze z racji obowiązującego w Polsce prawa o ochronie danych osobowych nie 

jest możliwe uzyskanie dostępu do rzeczywistych danych klientów firmy telekomunikacyjnej. 
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Osoba nieposiadająca żadnych powiązań i porozumień z operatorem sieci komórkowej nie ma 

w praktyce możliwości wglądu do danych klientów ani tym bardziej przeprowadzenia ich 

analizy. 

 W zasobach internetowych istnieją co prawda przykładowe zestawy danych klientów 

takich firm. Nie są one jednak w dostatecznym stopniu spójne z profilem danych, jakie 

autorka powzięła za cel badać. Są one ponadto słabo udokumentowane i niedostatecznie 

uporządkowane, tak więc proces ich czyszczenia i doprowadzania do postaci, w jakiej 

nadawałyby się do analizy z punktu widzenia eksploracji danych, byłby bardzo żmudny 

i długotrwały, a przy tym nie istniałaby gwarancja, że dane te ostatecznie nadawałyby się do 

analizy w ramach niniejszej pracy dyplomowej. Jest to drugi z powodów, dla którego 

zdecydowano się zaimplementować własny generator danych osobowych klientów firmy 

telekomunikacyjnej. 

 W dalszej części pracy zostaną przedstawione generowane zmienne i zależności, jakie 

między nimi występują. Należy jednak pamiętać, że generowane dane – niezależnie od tego, 

jak duże starania poczyniono, aby najpełniej odzwierciedlić przy ich pomocy model świata 

rzeczywistego – są stworzone w sposób sztuczny. Rzeczywiste dane są zwykle niepełne 

i zdarza się wśród nich pewna losowość, co nie ma miejsca w przypadku danych 

generowanych przez opracowane prze autorkę narzędzie. Oszczędza to niewątpliwie czas, 

jaki wymagałoby wyczyszczenie i ręczne uzupełnienie części danych, może jednak 

wprowadzać pewne przekłamania. Z tych względów nie należy wysnutych na podstawie 

analizy tych danych wniosków uogólniać na rzeczywiste populacje klientów. 

6.2.1. Opis zmiennych 

 Zestaw wygenerowanych danych klientów firmy telekomunikacyjnej ma za zadanie 

jak najwierniej odzwierciedlać reguły rządzące światem rzeczywistym. Postanowiono zatem 

przy tworzeniu generatora uwzględnić szereg zmiennych, które w opinii autorki mogą mieć 

znaczny wpływ na powstawanie zjawiska migracji klienta. 

 Pierwszą z nich jest płeć. Kobiety często w inny sposób niż mężczyźni podejmują 

decyzje w życiu i kierują się przy tym innymi powodami. Z tego powodu została 

zaimplementowana zmienna odpowiedzialna za ten właśnie czynnik. Jej lista dopuszczalnych 

wartości to tablica gender_list, która zawiera wartości 'F' (ang. female) dla kobiet i 'M' 

(ang. male) dla mężczyzn. Przyjęto rozkład 52 : 48, ponieważ taki właśnie jest współczynnik 

feminizacji społeczeństwa w Polsce. 
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 Kolejnym generowanym czynnikiem jest wiek. Przyjęto, że zmienna ta posiada 

w przybliżeniu rozkład normalny ze średnią 37 lat i odchyleniem standardowym 12. Ponieważ 

umowę z operatorem sieci telefonicznej mogą zawrzeć tylko osoby dorosłe, podczas 

generowania danych za poprawne uznawano wyłącznie wiek większy lub równy 18. Na 

potrzeby generowania dalszych zależności między danymi, przyjęto podział na sześć grup 

wiekowych zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Oznaczenie grupy Przedział wiekowy 

0 [18; 24] 

1 [25; 34] 

2 [35; 44] 

3 [45; 54] 

4 [55; 64] 

5 >= 65 

Tabela 2 – Podział klientów na kategorie wiekowe 

 Uznano, że również stan cywilny może mieć wpływ na powstawanie zjawiska 

migracji klienta. Osoby posiadające rodzinę są zapewne bardziej skłonne do wybierania 

stałych, stabilnych rozwiązań i okażą się mniej skore do zmiany operatora. Zwykle również 

całe rodziny posiadają usługi u tego samego operatora, gdyż wiąże się to zarówno z różnego 

rodzaju benefitami, jak i stanowi rozwiązanie znacznie wygodniejsze niż osobna umowa 

i comiesięczny rachunek za usługi dla każdego członka rodziny. Z drugiej strony, osoby 

samotne zwykle poszukują jak najtańszych i najlepszych rozwiązań dla siebie, nie musząc 

przy tym rozpatrywać ewentualnych kosztów zmiany dla swoich bliskich. Z tego względu 

uznano, że osoby samotne są procentowo bardziej skłonne do zmian dostawcy usług 

telekomunikacyjnych. Wartości zmiennej reprezentującej ten czynnik zawarte są w tablicy 

marital_status_list i są to 'married' dla osób w związkach małżeńskich i 'single' dla osób 

wolnych. Przy powyższym podziale uznano, że nie warto rozpatrywać różnic w zachowaniu 

osób pozostających w związkach pozamałżeńskich, owdowiałych i samotnych, zatem 

wszyscy tacy klienci są kwalifikowani jako 'single'. 

 Zakwalifikowanie danej osoby do grupy stanu cywilnego odbywa się w oparciu 

o grupę wiekową, do której ta osoba należy. Założono, że wraz z wiekiem wzrasta liczba osób 

w związkach małżeńskich i stabilizuje się ona w okolicy czwartej kategorii wiekowej. 
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 Kolejnym ważnym czynnikiem, jaki może wskazywać na możliwość migracji klienta 

do konkurencji, jest to, czy jego numer został przeniesiony do obecnego operatora telefonii 

komórkowej z innej sieci. Może to świadczyć o tym, że dana osoba nie przywiązuje się do 

usługodawców i zmienia ich, gdy tylko znajdzie korzystniejszą dla siebie ofertę na rynku. 

Wówczas ryzyko rezygnacji jest większe. Zmienna odpowiedzialna za określenie, czy numer 

został przeniesiony, posiada dwie możliwe wartości – odpowiednio '0' i '1' gdy numer nie 

został oraz został przeniesiony. Wartości te grupuje tablica number_migrated_list. 

 Przyjęto założenie, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni przenoszą numer do innej 

sieci. Zwykle bowiem to one szukają tańszych ofert na rynku. 

 Dostawcy usług telekomunikacyjnych kierują specjalne i różne oferty do klientów 

indywidualnych i biznesowych. Typ klienta warunkuje jego preferencje odnośnie wysokości 

abonamentu, rodzaju dodatkowych usług i inne. W związku z tym typ klienta został uznany 

za ważny czynnik wymagający analizy. Klientów podzielono na indywidualnych 

i biznesowych, a typy te oznaczone odpowiednio jako 'I' (ang. individual) i 'B' (ang. business) 

zawarto w tablicy client_type_list. 

 Podczas przeprowadzania podziału na klientów indywidualnych i biznesowych wzięto 

pod uwagę zarówno płeć klienta jak i grupę wiekową, do której on należy. Przyjęto też, że 

odsetek kobiet posiadających firmę jest nieco niższy niż ma to miejsce przypadku mężczyzn. 

 Jednym z najważniejszych czynników, jakimi kierują się klienci, wybierając konkretną 

opcję z oferty firmy telekomunikacyjnej, jest wysokość abonamentu. Zwykle firmy 

telekomunikacyjne kierują do klientów indywidualnych ofertę różną od tej dla klientów 

biznesowych. Zazwyczaj klienci indywidualni wybierają niższe opcje wysokości abonamentu, 

gdyż z jednej strony mają w tym obszarze mniejsze potrzeby, z drugiej zaś dysponują 

mniejszymi środkami finansowymi niż klienci posiadający działalność gospodarczą. 

Postanowiono tę zasadę odzwierciedlić w generowanych danych i uwzględnić dla klientów 

indywidualnych pięć opcji wysokości abonamentu, zaś dla klientów biznesowych – cztery. 

Zgrupowane są one w tablicach fee_list_individual oraz fee_list_business i mają wartości 

odpowiednio 29, 49, 69, 99 i 129 dla klientów indywidualnych oraz 99, 129, 159 i 199, przy 

czym są to kwoty w złotych, na jakie opiewa umowa abonamentowa. 

 Przydział poszczególnych wysokości abonamentu w ramach typu klienta 

przeprowadzono w oparciu o kategorię wiekową, do której należy ów klient. W przypadku 

klientów indywidualnych w każdej grupie wiekowej za najczęściej wybieraną opcję uznano 

49 zł. Pozostałe opcje są przydzielane w zależności od wieku – przyjęto, że im klient jest 

starszy, tym chętniej wybiera tańsze opcje abonamentu. W grupie klientów biznesowych 
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w najmłodszej grupie wiekowej klienci są skłonni do wyboru najtańszej opcji. Zwykle 

bowiem są to osoby dopiero rozpoczynające działalność, które chcą jak najbardziej 

ograniczyć koszty. W kolejnych grupach wiekowych największą popularnością cieszy się już 

opcja 129 zł, którą uznano za wystarczającą dla większości klientów. Dla osób z ostatniej 

grupy wiekowej znów najpopularniejsza jest opcja najtańsza, założono bowiem, że osoby 

w wieku powyżej 64 lat wybierają już rozwiązania tańsze i nie mają tak dużych potrzeb, jak 

klienci z niższych grup. 

 Kolejnym czynnikiem, jaki zdecydowano się umieścić w zestawie zmiennych, jest 

fakt, czy umowa abonamentowa została zawarta w promocji czy w ramach oferty 

standardowej operatora. Wartości tej zmiennej reprezentuje tablica promotion_list, gdzie '0' 

oznacza zawarcie umowy poza promocją, zaś '1' – w promocji. Zarówno dla klientów 

indywidualnych, jak i biznesowych poczyniono założenie, że większość umów zawierana jest 

w promocjach. Dla klientów indywidualnych dodatkowo wzięto pod uwagę płeć klienta 

i przyjęto, że wśród kobiet odsetek osób zawierających umowę w promocji jest nieco większy 

niż wśród mężczyzn, kobiety bowiem częściej korzystają z okazji i starają się oszczędzać. 

 Klienci, zawierając umowę abonamentową, często decydują się na zakup innych usług 

u danego operatora. W dzisiejszych czasach większość dostawców usług 

telekomunikacyjnych oferuje też dostęp do Internetu czy telefonii stacjonarnej. Wówczas 

klientowi związanemu z korporacją umowami na kilka usług trudniej przychodzi rezygnacja 

z umowy. Dlatego też uznano, że posiadanie przez klienta innych usług prócz abonamentu 

telefonu komórkowego u danego operatora stanowi ważny czynnik wpływający na zjawisko 

migracji i uwzględniono je podczas generowania danych. Możliwe wartości zmiennej 

reprezentującej posiadanie innych usług – '0' i '1' – przedstawiono w tablicy other_services. 

Uznano, że wśród klientów indywidualnych liczba abonentów posiadających inne usługi 

u tego samego operatora jest większa niż ma to miejsce wśród klientów biznesowych. 

Dla klientów indywidualnych bowiem często wiąże się to z większą wygodą (jeden rachunek 

zamiast kilku), w przypadku biznesowych zaś większy nacisk kładzie się na obniżenie 

kosztów w szerokiej skali i wybiera usługi najtańsze na rynku. 

 Kolejnym ważnym czynnikiem jest czas trwania umowy. Zazwyczaj dostępne są trzy 

podstawowe okresy trwania umów abonamentowych – 12, 24 i 36 miesięcy. W przypadku 

zawierania umowy w promocji operatorzy często oferują też okres 18 miesięcy. Wartości te 

zostały umieszczone w tablicy total_agreement_time_list. 

 Duży wpływ na podjęcie przez klienta decyzji o migracji może mieć także czas 

pozostały do końca umowy. Wydaje się, iż klient może być bardziej skłonny zrezygnować 
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w krótkim czasie od zawarcia umowy, gdy decyzja ta jest jeszcze świeża i może budzić jego 

wątpliwości, i pod koniec trwania umowy, gdy kary pieniężne za przedwczesne rozwiązanie 

umowy są coraz niższe. Dlatego też postanowiono dodać zmienną odpowiedzialną za 

pozostały czas trwania umowy do zbioru generowanych zmiennych. Możliwe wartości tej 

zmiennej, wyrażające liczbę miesięcy pozostałych do końca umowy, są liczbami naturalnymi 

z przedziału <0, 36> i znajdują się w tablicy lasting_agreement_time_list. Czas pozostały do 

końca umowy jest losowany z jednakowym prawdopodobieństwem dla każdej wartości, jaka 

jest możliwa dla danego całkowitego czasu trwania umowy. 

 Następną ważną kwestią, która może decydować o zaistnieniu zjawiska migracji 

klienta, jest fakt, czy abonent wykorzystuje większą ilość minut niż ta, na jaką opiewa 

abonament, czy też ilość ta jest dla niego wystarczająca. Założyć można, że osoba, która 

regularnie płaci wyższe rachunki za usługę niż kwota, jaką przewidziała, zawierając umowę, 

może być bardziej skłonna do zmiany operatora. Prawdopodobnie bowiem okazuje się, 

że potrzeby takiego klienta są większe niż abonament, na jaki się zdecydował, być może 

kierując się ograniczeniami finansowymi przy określaniu jego opcji. Z tego względu zmienną 

określającą, czy abonent regularnie (tj. w przynajmniej 50% rozliczeń) ponosi większy koszt 

usługi niż ten określany przez samą wysokość umowy postanowiono włączyć do zbioru 

generowanych danych. Możliwe wartości tej zmiennej, '0' i '1' zawiera tablica overpay_list. 

W procesie generowania danych przyjęto, że klienci indywidualni mają procentowo mniejszą 

niż klienci biznesowi skłonność do wykorzystywania większej ilości minut, niż przewiduje to 

wysokość ich abonamentu. Założono, że bardziej liczą się oni kosztami i starają nie 

przekraczać "limitu" określonego wysokością umowy abonamentowej. W przypadku klientów 

biznesowych założono, że ma to mniejsze znaczenie. 

 Firma telekomunikacyjna nie może sobie pozwolić na brak informacji o poziomie 

zadowolenia klienta z jakości świadczonych usług. Abonent niezadowolony jest bardziej 

skłonny do zmiany dostawcy usługi. Miarą niezadowolenia klienta może być ilość złożonych 

przezeń reklamacji w Biurze Obsługi Klienta i taką zmienną również postanowiono 

uwzględnić w trakcie generowania danych klientów korporacji telekomunikacyjnej. Przyjęto, 

że liczba reklamacji może być równa 0, 1, 2, 3, 4 lub 5. Wartości te umieszczono w tablicy 

complaints_number_list. Założono, że im dłużej dana osoba korzysta z usług operatora, tym 

więcej może mieć problemów i dlatego ilość reklamacji może być większa. 

 Kolejnym ważnym czynnikiem jest liczba zmian wysokości abonamentu w górę lub w 

dół. Zmiana w dół (tzn. zmniejszenie kwoty abonamentu) jest zwykle związana z dodatkową 

opłatą, zmniejsza bowiem zakładany zysk firmy z umowy zawartej z klientem. Niemniej 
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jednak firmy telekomunikacyjne zwykle udostępniają taką możliwość, wychodząc 

z założenia, że korzystniej jest pozwolić abonentowi na zmniejszenie wysokości 

comiesięcznej opłaty niż stracić takiego klienta. 

 Również liczba zmian w górę (tzn. zwiększenie kwoty abonamentu) może być 

pewnym wskaźnikiem przy przewidywaniu migracji klienta. Abonent, który zwiększa 

wysokość opłaty ponad ustaloną przy pierwotnym podpisaniu umowy, z jednej strony 

przynosi korporacji większy zysk niż zakładany. Z drugiej jednak – taki klient jest niestały 

i możliwe, że szybko zechce powrócić do pierwotnej stawki.  

 Jeśli dana osoba ma na koncie migracje w dół lub w górę, można ją podejrzewać 

o możliwość rezygnacji z usług danego operatora. Z tego powodu liczbę migracji w górę 

i w dół postanowiono dołączyć do zestawu generowanych danych. W obu przypadkach 

przyjęto dopuszczalną liczbę migracji równą 0, 1 lub 2 i wartości te umieszczono w tablicach 

migrations_down_number_list i migrations_up_number_list. Liczbę migracji losuje się 

w podziale na typ klienta i wysokość jego abonamentu. Przyjęto przy tym, że w przypadku 

umów zawartych w promocji migracja nie jest możliwa ani w dół, ani w górę. Ponadto 

uznano, że klienci biznesowi rzadziej migrują w dół niż indywidualni oraz że w ich 

przypadku częściej mogą się zdarzać migracje w górę. Klient indywidualny zwykle bardziej 

przywiązuje uwagę do ponoszonych kosztów i często może się okazywać, że opłata związana 

z migracją będzie mniejsza niż suma nadwyżki opłat przez cały okres umowy. Klient 

biznesowy zaś, w miarę rozwoju firmy, może potrzebować większej ilości minut, niż 

początkowo zakładał – stąd opisana wyżej rozbieżność w ilości migracji w tych dwóch 

grupach klientów. 

 Istnieje też cała grupa czynników, jakie mogą decydować o ryzyku zerwania umowy 

z operatorem. Jest to mianowicie zestaw dodatkowych usług, jakie wykupuje klient do 

swojego abonamentu. Można założyć, że im więcej takich usług, tym klient jest aktywniejszy 

w sieci i rozwiązanie umowy wiązałoby się dla niego z tym większymi niedogodnościami. 

Dlatego też osoba posiadająca większą ilość dodatkowych opcji jest dla firmy mniej 

ryzykowna w sensie powstawania zjawiska migracji. Opcje, jakie postanowiono uwzględnić 

w zbiorze generowanych danych, z których każda może być aktywna (wartość '1') lub 

nieaktywna (wartość '0'), to roaming, wykupione pakiety internetowe, poczta głosowa, 

zastrzeżenie numeru CLIR (ang. Calling Line Identification Restriction), blokada numerów 

premium (numerów specjalnych, dla których za połączenie lub SMS jest przewidziana 

specjalna, zwykle wysoka, opłata), blokada treści dla dorosłych, usługa wideo, blokada 

połączeń od nieznanych numerów i opcja połączeń oczekujących. 
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 Roaming jest usługą, z której klienci indywidualni korzystają zwykle podczas wakacji. 

Klienci biznesowi natomiast często miewają okazje do zagranicznych podróży w celach 

służbowych, dlatego też założono, że w większym odsetku posiadają tę usługę. 

 Na wykupienie pakietów internetowych zwykle decydują się osoby, które nie zawsze 

mają dostęp do bezprzewodowego internetu w telefonie. Klienci biznesowi zwykle posiadają 

w firmach sieć wi – fi, dlatego też korzystanie z pakietów 3G wydaje im się mniej potrzebne. 

Z powyższych względów uznano, że pakiety internetowe częściej wykupują klienci 

indywidualni niż właściciele przedsiębiorstw. 

 Poczta głosowa jest usługą bardzo popularną, niemniej jednak wydaje się być ona 

bardziej przydatna klientom indywidualnych, którym zależy na ponowieniu kontaktu z osobą, 

która nie mogła się z nimi skontaktować na przykład z powodu zajętego numeru. Dlatego też 

generator z większym prawdopodobieństwem przydziela włączoną usługę poczty głosowej 

klientom biznesowym aniżeli indywidualnym. 

 Usługa zastrzeżenia numeru CLIR jest zwykle spotykana w przypadku przedstawicieli 

firm, które dzwonią do klientów z ofertą biznesową lub z prośbą o przeprowadzenie ankiety. 

Wśród klientów indywidualnych usługa ta raczej nie znajduje zastosowania i jest bardzo 

rzadko spotykana. Z tych względów znacznie większy odsetek klientów posiadających tę 

usługę stanowią biznesmeni niż osoby prywatne. 

 Blokada numerów premium ma dwa główne zastosowania – w przypadku klientów 

indywidualnych stanowi to zwykle przejaw dbania o to, aby na przykład dzieci nie wysyłały 

SMSów na drogie numery specjalne. Firmy zaś dbają o to, aby pracownicy nie nadużywali 

służbowych telefonów do połączeń z takimi numerami i nie nadszarpywali w ten sposób 

budżetu korporacji, która ich zatrudnia. Przyjęto, że ten drugi przypadek ma miejsce częściej 

i dlatego prawdopodobieństwo, że klient biznesowy posiada taką usługę wynosi 55%, podczas 

gdy w przypadku klientów indywidualnych odsetek ten wynosi zaledwie 5%. 

 Blokada treści dla dorosłych wydaje się mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku 

rodziców, którzy kupują telefon dzieciom i nie chcą, aby miały one dostęp do stron 

o nieodpowiedniej dla nich zawartości. W przypadku firm całkowicie wykluczono 

prawdopodobieństwo posiadania przez klienta takiej usługi, gdyż zdaniem autorki byłoby to 

bezcelowe. 

 Usługa wideo jest opcją stosunkowo nową i – ze względu na nieporównanie lepszą 

jakość połączeń VOIP uzyskiwanych przy użyciu komputerów osobistych i laptopów – mało 

popularną. Niemniej jednak wydaje się, że jest bardziej przydatna dla pracowników firm, 

którzy czasami mogą być zmuszeni do prowadzenia wideorozmów organizowanych 
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w pośpiechu bez dostępu do bardziej odpowiedniego do tego celu sprzętu. Dlatego procent 

abonentów posiadających wykupioną usługę wideo jest większy w ich przypadku aniżeli ma 

to miejsce dla klientów indywidualnych. 

 Blokada połączeń od nieznanych numerów wydaje się być opcją niezależną od typu 

klienta. Jest to opcja bardzo rzadko wykupowana przez klientów – ich odsetek to zaledwie 1% 

wszystkich abonentów firmy.  

 Ostatnia dodatkowa usługa uwzględniona w zestawie generowanych danych to 

połączenia oczekujące. Bez wątpienia klienci biznesowi, którym zależy na możliwości 

kontaktu ze wszystkimi kontrahentami, mogą mieć większą potrzebę aktywacji takiej usługi, 

która pozwoli im zauważyć wszystkie przychodzące połączenia, nawet, gdy w danej chwili 

ich numer jest zajęty. W przypadku osób prywatnych taka opcja wydaje się być jedynie 

dodatkiem i z tego względu założono, że mniejszy odsetek klientów indywidualnych decyduje 

się na wykupienie tej opcji niż dzieje się to w przypadku przedsiębiorców. 

 Kompletny wykaz generowanych zmiennych wraz z opisem przedstawia poniższa 

tabela. 

Nazwa zmiennej Znaczenie 
Tablica dopuszczalnych 

wartości 

Dopuszczalne 

wartości 

ID identyfikator – 
liczby naturalne  

>= 1 

gender płeć gender_list F, M 

age wiek – 
liczby naturalne 

>= 18 

maritalStatus stan cywilny marital_status_list married, single 

numberMigrated 
czy numer został 

przeniesiony 
number_migrated_list 0, 1 

clientType typ klienta client_type_list I, B 

fee 
wysokość 

abonamentu 

fee_list_individual 

fee_list_business 

29, 49, 69, 99, 

129, 159, 199 

promotion 

czy umowa została 

zawiązana w 

promocji 

promotion_list 0, 1 
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otherServices 

czy klient posiada u 

operatora inne usługi 

poza umową na 

telefon 

other_services_list 0, 1 

totalAgreementTime 
całkowity czas 

trwania umowy 
total_agreement_time_list 12, 18, 24, 36 

lastingAgreementTime 
czas pozostały do 

końca umowy 
lasting_agreement_time_list 

liczby naturalne z 

przedziału [0; 36] 

overpay 

czy klient 

wykorzystuje 

większe kwoty, niż 

przewiduje to 

abonament 

overpay_list 0, 1 

complaintsNumber liczba reklamacji complaints_number_list 0, 1, 2, 3, 4, 5 

migrationsDownNumber liczba migracji w dół migrations_down_number_list 0, 1, 2 

migrationsUpNumber 
liczba migracji w 

górę 
migrations_up_number_list 0, 1, 2 

roamingActive 
włączona usługa 

roaming 
roaming_active_list 0, 1 

webPackagesActive 

włączona usługa 

pakietów 

internetowych 

web_packages_active_list 0, 1 

voiceMailActive 
włączona usługa 

poczty głosowej 
voice_mail_active_list 0, 1 

CLIRActive 

włączona usługa 

zastrzeżenia numeru 

CLIR 

CLIR_active_list 0, 1 

premiumBlocked 
włączona blokada 

numerów premium 
premium_blocked_list 0, 1 

adultContentBlocked 
włączona blokada 

treści dla dorosłych 
adult_content_blocked_list 0, 1 

videoActive 
włączona usługa 

wideo 
video_active_list 0, 1 
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unknownBlocked 

włączona blokada 

połączeń od 

nieznanych 

numerów 

unknown_blocked_list 0, 1 

waitingCallsActive 

włączona usługa 

połączeń 

oczekujących 

waiting_calls_active_list 0, 1 

additionalServicesNumber 
liczba włączonych 

usług dodatkowych 
– 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

churn 
czy wystąpiła 

migracja 
churn_list 0, 1 

Tabela 3 – Wykaz generowanych zmiennych 

6.2.2. Ryzyko migracji 

 Wszystkie powyższe dane wpływają w różnym stopniu na zwiększenie ryzyka 

migracji dla danego klienta. Dlatego dla każdej z generowanych zmiennych przyjęto inne 

prawdopodobieństwa poszczególnych poziomów składowej tego ryzyka. Postanowiono 

wyodrębnić pięć stopni współczynnika ryzyka rezygnacji: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1. Im wyższa 

liczba, tym migracja klienta jest bardziej prawdopodobna ze względu na rozważany czynnik. 

 Przyjęto, że kobiety mają nieco wyższy poziom ryzyka migracji niż mężczyźni. 

Spowodowane jest to faktem, że kobiety mają skłonność do wyszukiwania najlepszych ofert 

i okazji, zatem częściej mogą decydować się na zmianę operatora. Postanowiono 

odzwierciedlić to w ich składowej ryzyka rezygnacji. 

 Wiek klienta również ma duży wpływ na zaistnienie zjawiska migracji – klienci 

z najniższej grupy wiekowej są najbardziej skłonni do migrowania, gdyż zwykle nie 

dysponują oni dużymi środkami finansowymi (większość z nich to młodzież szkolna 

i studenci), w związku z czym starają się znaleźć jak najkorzystniejszą ofertę na rynku i mogą 

być bardziej narażeni na migrację. Dlatego też dla tej grupy wiekowej przyjęto największe 

prawdopodobieństwo najwyższej wartość składowej ryzyka. Im dany klient jest starszy, tym 

jego ryzyko migracji uznano za mniejsze. 

 Również stan cywilny może mieć związek z przeniesieniem się przez klienta do 

konkurencyjnego operatora telefonii komórkowej. W niniejszej pracy inżynierskiej przyjęto 

założenie, że osoby w związkach małżeńskich charakteryzują się większą stabilnością 

również w kwestii zawiązywania umów z firmą telekomunikacyjną. W związku z tym 
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prawdopodobieństwo, że zrezygnują z usługi przed upływem terminu określonego w umowie 

jest nieco mniejsze niż ma to miejsce w przypadku osób wolnych. Ta druga grupa klientów 

rzadziej posiada takie profity z posiadania umowy jak na przykład tańsza taryfa rozmów 

z członkami rodziny w obrębie tej samej sieci, dlatego może migrować częściej. 

 Przeniesienie numeru z innej sieci jest również jednym z czynników podnoszących 

prawdopodobieństwo migracji – jeśli klient raz już migrował, znaczy to, że nie obawia się 

zmian wynikających z przeniesienia się do innej sieci. Z tego powodu uznano, że ponowna 

migracja takich klientów jest bardziej prawdopodobna niż tych, którzy nie przenieśli numeru. 

 Typ klienta nie może zostać pominięty w procesie rozpatrywania ryzyka migracji. 

W przypadku firm bowiem sankcje związane z przeniesieniem do innej sieci telefonii 

komórkowej są wyższe zarówno z powodu skali zawierania umów (zwykle wszystkie 

telefony w firmie są obsługiwane przez tego samego operatora, założyć więc można, że 

migracja dotyczy ich wszystkich), jak i kwot abonamentu, na jakie opiewają te umowy. 

Dlatego też przyjęto, że ryzyko migracji klienta indywidualnego jest wyższe niż biznesowego. 

 Wysokość abonamentu określonego umową także może być znacząca przy 

podejmowaniu przez daną osobę decyzji o zerwaniu umowy z operatorem. Zazwyczaj im 

wyższy abonament, tym wyższa kara umowna za przedwczesną rezygnację. Kara ta ma 

bowiem za zadanie zrekompensować firmie straty związane z niezapłaceniem przez klienta 

kwot, jakie miały wpłynąć na jej konto z tytułu abonamentu. Z racji powyższego uznano, że 

klienci, którzy podpisali umowę na wysoką opcję abonamentu są mniej skłonni zrezygnować 

z usług sieci przed upływem terminu przez nią określonego. 

 Fakt, że umowa została zawarta w ramach promocji, także może mieć wpływ na 

decyzję o migracji abonenta. Zazwyczaj kary nakładane za zerwanie takiej umowy są dużo 

wyższe niż ma to miejsce w przypadku umów zawieranych poza promocją. Powodem jest 

konieczność odrobienia przez sieć ewentualnych strat poniesionych w wyniku odejścia 

klienta, który zawierając umowę w promocji, otrzymał na przykład smartfon czy tablet w 

bardzo niskiej, często wręcz symbolicznej cenie. Operator musi więc wziąć pod uwagę koszt 

utraty nie tylko pieniędzy, które nie wpłyną na jego konto po zerwaniu umowy, ale też 

urządzenia, jakie zaoferował abonentowi. W niniejszej pracy dyplomowej przyjęto założenie, 

że wysokość kar jest czynnikiem zniechęcającym do zerwania umowy przed czasem, dlatego 

współczynnik ryzyka migracji dla umów zawiązanych w promocji jest niższy niż w 

przypadku tych zawartych poza promocją. 

 Posiadanie przez klienta innych usług niż telefonia komórkowa jest również jednym z 

czynników mających wpływ na wielkość ryzyka migracji. Uznano, że jeśli użytkownik 
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decyduje się na dokupienie na przykład dostępu do internetu, oznacza to, że jest zadowolony 

z jakości świadczonych przez operatora usług. Z tego powodu posiadacze innych usług 

odznaczają się niższym poziomem ryzyka niż ci klienci, którzy takich usług nie wykupili. 

 Długość okresu umowy i czas pozostały do jej końca też mogą mieć wpływ na poziom 

ryzyka migracji klienta. Klient niezadowolony z usług, ale związany z firmą krótką umową 

jest bardziej skłonny doczekać do jej końca, niż narażać się na konieczność uiszczenia opłaty 

karnej. W związku z tym im dłuższy okres trwania umowy, tym większe ryzyko, że klient 

w końcu zrezygnuje. Ponadto najwięcej klientów rezygnuje na samym początku i pod koniec 

okresu trwania umowy. W pierwszym przypadku ma to związek z możliwością rozpatrzenia 

przez klienta wszystkich stron pozytywnych i negatywnych zawarcia umowy oraz finalnie 

zmiany decyzji. Ponadto zdarza się, że operatorzy umożliwiają zerwanie umowy w ciągu 

np. pierwszych 10 dni od jej zawarcia bez konsekwencji dla klienta. W drugim przypadku 

wiąże się to z malejącą kwotą kary umownej – im bliżej do terminu rozwiązania umowy, tym 

kara za jej zerwanie jest mniejsza. W związku z powyższym klienci, którzy znajdują się na 

początku lub pod koniec trwania okresu umowy zostali uznani za bardziej ryzykownych dla 

firmy w sensie zaistnienia zjawiska migracji. 

 Regularne przepłacanie przez klienta ponad abonament może przyczynić się do jego 

rezygnacji. Taka sytuacja może bowiem oznaczać, że klient ma większe potrzeby niż 

początkowo zakładał, jednak na przykład z powodów finansowych wyższa opcja abonamentu 

jest dlań nieosiągalna. Dlatego też taka osoba może szukać konkurencyjnej oferty u innego 

operatora. Z tego powodu dla klientów regularnie przepłacających ponad kwotę abonamentu 

przyjęto wyższy poziom ryzyka niż dla tych, którym się to nie zdarza. 

 Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na decyzję o rezygnacji 

z usługi jest ilość skarg i reklamacji złożonych przez klienta. Z całą pewnością osoba, która 

ma na swoim koncie dużo reklamacji, jest mniej zadowolona z jakości usługi niż ta, która ich 

nie ma. Dlatego przyjęto, że im większa liczba reklamacji, tym większe ryzyko, że 

niezadowolony klient zerwie umowę nie licząc się z wynikającymi z tego problemami. 

 Liczba migracji w dół i w górę może świadczyć o możliwości zrezygnowania przez 

abonenta z dalszego wywiązywania się z umowy z firmą telekomunikacyjną. Im więcej 

bowiem takich migracji, tym bardziej prawdopodobne, że klient nie może się zdecydować na 

odpowiedni kompromis między jakością usługi (ilością minut, szybkością łącza itd.) a jej 

ceną w danej firmie i ostatecznie zdecyduje się na odejście do konkurencji. Uznano, że 

prawdopodobieństwo odejścia klienta rośnie wraz z liczbą jego migracji, co odzwierciedlono 

w wysokości poziomu ryzyka dla takiej osoby. 



44 
 

 W przypadku usług dodatkowych przyjęto założenie, że im więcej dany klient ich 

wykupił, tym bardziej może być zadowolony z usług operatora. Osoba niezadowolona nie 

byłaby bowiem tak skłonna do płacenia za kolejne usługi. Co więcej można wnioskować, że 

ilość dodatkowych pakietów ma związek ze stopniem aktywności danego abonenta w sieci, 

zaś im klient bardziej aktywny, tym zerwanie umowy stwarza dlań większe niedogodności. 

Z tych powodów uznano, że liczba wykupionych opcji dodatkowych przekłada się odwrotnie 

proporcjonalnie do ryzyka, że ich posiadacz zrezygnuje z umowy z siecią. 

 Wszystkie powyższe składowe sumują się do całkowitego poziomu ryzyka migracji, 

jakim jest obarczony dany abonent. Aby otrzymać ilość rezygnacji na poziomie 10%, co 

odpowiada w przybliżeniu procentowi migrujących klientów podawanemu przez operatora T 

– Mobile, ustalono próg sumarycznego poziomu tego ryzyka, powyżej którego klient 

decyduje się na zmianę dostawcy usług telekomunikacyjnych. Na drodze eksperymentów 

wartość progu ustalono na poziomie 5. 

6.2.3. Wybór zestawu danych 

 Każdorazowe uruchomienie generatora danych powoduje stworzenie unikalnego 

zestawu danych. Dzieje się tak dlatego, że ziarna dla funkcji odpowiedzialnych za losowanie 

poszczególnych wartości są ustawiane w oparciu o aktualny czas. 

 Do analizy w ramach niniejszej pracy dyplomowej wybrano taki zestaw danych, dla 

którego liczba klientów migrujących będzie jak najlepiej odwzorowywać założony odsetek 

10% wszystkich klientów. W wyborze tym pomogła następująca procedura, która zwraca 

liczbę rekordów w zbiorze danych WORK.VARIABLES, dla których wartość zmiennej churn 

wynosi 1: 

proc sql; 
select count (*) from work.variables 

where churn = 1; 

 

 Program SAS przechowuje dane w specjalnych zbiorach w obrębie bibliotek. Po 

zakończeniu pracy środowiska dane te jednak są usuwane, dlatego też aby zachować zestaw 

wygenerowanych obserwacji, konieczne było ich wyeksportowanie do zewnętrznego pliku. 

Ze względu na prostotę wybrano do tego celu format .csv, w którym poszczególne rekordy 

znajdują się w kolejnych wierszach, a zmienne w ich obrębie oddzielone są przecinkiem. 
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6.2.4. Charakterystyka wygenerowanych danych 

 Do przedstawienia szczegółowych zależności między wygenerowanymi danymi użyto 

węzła Multiplot środowiska SAS Enterprise Miner. Generuje on swego rodzaju iloczyn 

kartezjański wszystkich docelowych zmiennych zbioru danych, a następnie uzyskane dane 

przedstawia na wykresach słupkowych. 

 Aby odzwierciedlić zależności wiążące każdą zmienną ze wszystkimi pozostałymi, 

przy pomocy węzła Data Set Attributes każda zmienna – z wyjątkiem numeru 

identyfikacyjnego klienta ID, która ze względu na oczywisty brak zależności łączących ją 

z innymi zmiennymi została odrzucona (ang. rejected) – otrzymała rolę zmiennej docelowej 

(ang. target).  

 Ponieważ celem było zbadanie całego zbioru danych, w węźle Data Partition w całości 

został on przeznaczony na dane trenujące. Model, jaki posłużył do analizy charakterystyki 

otrzymanych danych, uwidoczniony jest na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 18 – Model służący do analizy wygenerowanych danych 

 Najbardziej istotne zależności między wygenerowanymi zmiennymi przedstawia 

szereg diagramów zamieszczonych poniżej. Diagramy te zostały podzielone na dwie części – 

wykresy przedstawiające charakterystykę populacji oraz przedstawiające ilość migracji i jej 

związki z innymi zmiennymi. Na podstawie analizy wszystkich tych zależności uznano, że 

założenia przyjęte przy tworzeniu generatora danych zostały poprawnie odzwierciedlone 

w zestawie wygenerowanych obserwacji, w związku z czym w oparciu o otrzymane dane 

można podjąć próby zbudowania modeli eksploracji danych, mających na celu 

przewidywanie zjawiska migracji klienta. 

 Siedem poniższych wykresów przedstawia główne cechy badanej populacji – wiek, 

płeć, typ klienta ("I" – indywidualny, "B" – biznesowy), liczba złożonych reklamacji (0 – 5), 
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czy numer został przeniesiony ("0" – nie, "1" – tak), czy klient jest związany z firmą umową 

na inne usługi, np. łącze internetowe ("0" – nie, "1" – tak), czy umowa została zawiązana 

w promocji ("0" – nie, "1" – tak). 

 

Rysunek 19 – Charakterystyka wygenerowanych danych – rozkład wieku abonentów 

 

 

 

Rysunek 20 – Charakterystyka wygenerowanych danych – rozkład płci 
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Rysunek 21 – Charakterystyka wygenerowanych danych – podział ze względu na typ klienta  

("I" – klient indywidualny, "B" – klient biznesowy) 

 

 

 

Rysunek 22 – Charakterystyka wygenerowanych danych – liczba złożonych reklamacji 
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Rysunek 23 – Charakterystyka wygenerowanych danych – czy numer został przeniesiony  

("0" – nie, "1" – tak) 

 

 

 

Rysunek 24 – Charakterystyka wygenerowanych danych – czy klient posiada inne usługi u 

operatora ("0" – nie, "1" – tak) 
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Rysunek 25 – Charakterystyka wygenerowanych danych – czy umowa została zawiązana w 

promocji ("0" – nie, "1" – tak) 

 

 Seria poniższych wykresów słupkowych prezentuje zależność wystąpienia lub 

niewystąpienia zjawiska migracji klienta w zależności od innych zmiennych rozważanych 

w ramach projektu będącego przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej. Z uwagi na wielkość 

pełnego zestawu diagramów otrzymanych przy pomocy węzła Multiplot, postanowiono 

zamieścić tylko te najważniejsze z punktu widzenia analizy danych. 

 

Rysunek 26 – Zjawisko migracji klienta ("0" – nie wystąpiło, "1" – wystąpiło) 
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Jak widać na rysunku 26, w przypadku omawianego zestawu wygenerowanych danych liczba 

abonentów, u których zaistniało zjawisko migracji, wynosi 9775. Stanowi to 9.775% 

wszystkich klientów i jest wystarczająco dobrym przybliżeniem założonej liczby klientów 

migrujących, tzn. 10 %. 

 

 

Rysunek 27 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z liczbą usług dodatkowych 

 

 

Rysunek 28 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z typem klienta 
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Rysunek 29 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z liczbą reklamacji 

 

 

 

Rysunek 30 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z wysokością abonamentu (w złotych) 
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Rysunek 31 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z płcią 

 

 

 

Rysunek 32 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z czasem pozostałym do końca 

umowy  

(w miesiącach) 
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Rysunek 33 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu ze stanem cywilnym  

("married" – żonaty/zamężna, "single" – stan wolny) 

 

 

 

Rysunek 34 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z liczbą migracji w dół 
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Rysunek 35 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z liczbą migracji w górę 

 

 

 

Rysunek 36 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z faktem, czy numer został 

przeniesiony 

 ("0" – nie, "1" – tak) 

 



55 
 

 

Rysunek 37 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z faktem, czy klient posiada u 

operatora inne usługi ("0" – nie, "1" – tak) 

 

 

 

Rysunek 38 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z faktem, czy klient regularnie 

nadpłaca ponad abonament 
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Rysunek 39 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z faktem, czy umowa została 

zawiązana w promocji ("0" – nie, "1" – tak) 

 

 

 

Rysunek 40 – Zjawisko migracji klienta w zestawieniu z całkowitym czasem trwania umowy 
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6.3. Modele predykcyjne 

 Aby jak najdokładniej zbadać wygenerowaną populację abonentów, postanowiono 

prowadzić analizę w podziale na trzy grupy – klientów indywidualnych, biznesowych 

i wszystkich klientów firmy telekomunikacyjnej. Każdorazowo wykorzystano trzy drzewa, 

z których każde wykorzystuje inną metodę podziału węzła – test chi kwadrat, redukcję 

entropii i indeks Giniego. Dla każdego z drzew przyjęto podział danych na trenujące, 

walidujące i testujące w proporcji 40%, 30%, 30%, zaś podziału dokonano metodą losowania 

prostego (ang. Simple Random). Pełne parametry węzła podziału danych przedstawia 

poniższa tabela. 

Parametr Wartość 

Metoda podziału Simple Random 

Ziarno 12345 (wartość domyślna) 

Dane trenujące 40% 

Dane walidujące 30% 

Dane testujące 40% 

Tabela 4 – Zestawienie parametrów węzła podziału danych 

 Podczas ustawiania atrybutów zmiennych postanowiono odrzucić zmienną ID 

(tj. w ustawieniach węzła Data Set Attributes ustawić jej rolę w modelu na "rejected"), która 

nie wnosi nic ze statystycznego punktu widzenia, jest tylko zmienną porządkową ułatwiającą 

identyfikację rekordów wygenerowanych danych. Odrzucono także zmienną 

additionalServicesNumber. Jest ona redundantna w stosunku do zmiennych roamingActive, 

webPackagesActive, voiceMailActive, CLIRActive, premiumBlocked, adultContentBlocked, 

videoActive, unknownBlocked, waitingCallsActive i w oczywisty sposób z nimi 

skorelowana. Wykluczenie jej z procesu tworzenia drzew podnosi jakość predykcyjną 

opracowywanych modeli, co zostało sprawdzone w przypadku każdego z nich. Zmienna 

churn została ustawiona jako zmienna docelowa (ang. target), zaś pozostałe zmienne 

zakwalifikowano jako wejściowe (ang. input). 

 Parametry każdego z drzew dla wszystkich grup klientów zostały dobrane tak, aby 

zmaksymalizować osiągane przez nie wyniki, a jednocześnie aby nie dopuścić do 

przetrenowania. Co prawda podnosi ono wartość podniesienia modelu, ale prowadzi do 

powstawania dużej ilości węzłów o bardzo małej liczbie obserwacji (np. 1), co nie pozwala na 

stworzenie wiarygodnego profilu klienta zagrożonego migracją. 
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6.3.1. Modele predykcyjne dla całej populacji klientów 

 Pierwsza z grup modeli – modele dla wszystkich klientów – bierze pod uwagę całość 

wygenerowanej populacji.  

 

Rysunek 41 – Diagram modeli predykcyjnych dla całej populacji klientów 

 Dokonując analizy wartości podniesienia uzyskanego przez poszczególne modele 

uznano, że najlepsze parametry osiągnęło drzewo dokonujące podziału metodą redukcji 

entropii. 
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Rysunek 42 – Wartości podniesienia uzyskane przez poszczególne modele dla całej populacji 

klientów 

 Parametry zastosowane przy konstrukcji tego drzewa przedstawia poniższa tabela: 

Parametr Wartość 

kryterium podziału redukcja entropii 

minimalna liczba obserwacji w liściu 4 

liczba obserwacji wymagana do podziału 20 

maksymalna liczba gałęzi z węzła 2 

maksymalna głębokość drzewa 10 

miara oceny modelu 
proporcja zdarzenia w pierwszych 

10% 

sposób wybierania poddrzewa najlepsza miara oceny modelu 

liczba obserwacji wystarczająca do wykonania podziału 5000 

liczba prób w trakcie podziału wyczerpującego 5000 

Tabela 5 – Parametry najlepszego drzewa dla całej populacji klientów 

 Środowisko SAS Enterprise Miner pozwala na sklasyfikowanie zmiennych badanych 

danych według ich ważności w procesie budowy drzewa i podziału obserwacji. Wykres 
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ważności zmiennych dla drzewa dla całej populacji klientów przedstawia poniższy rysunek. 

Pasek niebieski w kolumnie Importance oznacza ważność danej zmiennej w przypadku 

danych trenujących, zaś niebieski – w przypadku danych walidujących. Wartości liczbowe 

tych parametrów są odzwierciedlone odpowiednio w kolumnach Training i Validation. 

 

Rysunek 43 – Zestawienie zmiennych według ich ważności dla drzewa dla wszystkich 

klientów 

 Jak widać na powyższym wykresie, w przypadku rozpatrywania całej populacji 

klientów największą rolę odgrywa wiek. W dalszej kolejności występuje wysokość 

abonamentu. Ważność tych zmiennych różni się nieco w przypadku danych trenujących 

i walidujących, jednak dla obu zbiorów jest wyraźnie większa, niż ma to miejsce dla 

pozostałych zmiennych ujętych w zestawieniu. 

 Z powodu dużej liczby węzłów uzyskanych przy pomocy tego drzewa nie zostanie 

ono przedstawione w całości, nie zostaną też zamieszczone całościowe wykresy dotyczące 

węzłów, gdyż nie będą one czytelne. Zamiast tego postanowiono skupić się na 

najważniejszych liściach, które przewidują największe ryzyko zaistnienia migracji klienta. 

Dla całej populacji i drzewa wykorzystującego metodę redukcji entropii są to liście 
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o numerach 395, 890, 227. Dla klientów w każdym z nich przewidywana wartość zmiennej 

churn to 1, czyli przewiduje się, że ci klienci postanowią zrezygnować z usług firmy 

telekomunikacyjnej z prawdopodobieństwami odpowiednio 100%, 75% i 54%. 

Charakterystyka węzła 395: 

Nazwa zmiennej Wartości 

complaintsNumber >= 2 

voiceMailActive 0 

age >= 27.5 

roamingActive 0 

lastingAgreementTime < 3.5 

maritalStatus single 

numberMigrated 1 

promotion 0 

clientType I 

Tabela 6 – Charakterystyka węzła 395 drzewa dla wszystkich klientów 

Węzeł 395 skupia klientów indywidualnych w stanie wolnym, w wieku przynajmniej 27.5 

roku, którzy umowę zawiązali poza promocją. Czas pozostały do końca umowy jest krótki – 

wynosi mniej niż 3.5 miesiąca. Abonenci ci przenieśli numer z innej sieci i złożyli 

przynajmniej dwie reklamacje. Nie posiadają oni aktywnej poczty głosowej ani roamingu. 

Charakterystyka węzła 890: 

Nazwa zmiennej Wartości 

age [27.5; 34.5) 

totalAgreementTime >= 36 

promotion 0 

overpay 0 

otherServices 0 

complaintsNumber >= 2 

numberMigrated 1 

clientType B 

Tabela 7 – Charakterystyka węzła 890 drzewa dla wszystkich klientów 
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W węźle 890 znajdują się młodzi klienci biznesowi w wieku 27.5 – 34.5 lat. Umowę 

zawiązali poza promocją na okres 36 miesięcy, migrując z innej sieci. Nie posiadają oni 

innych usług u operatora i nie nadpłacają poza wysokość abonamentu określoną w umowie. 

Klienci ci złożyli przynajmniej dwie reklamacje na jakość usług świadczonych przez 

operatora. 

Charakterystyka węzła 227: 

Nazwa zmiennej Wartości 

webPackagesActive 0 

age < 27.5 

roamingActive 0 

lastingAgreementTime < 3.5 

maritalStatus single 

numberMigrated 1 

promotion 0 

clientType I 

Tabela 8 – Charakterystyka węzła 227 drzewa dla wszystkich klientów 

Węzeł numer 227 gromadzi klientów indywidualnych w wieku poniżej 27.5 roku w stanie 

wolnym. Przenieśli oni numer z innej sieci, zaś umowę zawiązali poza promocją. Okres jej 

rozwiązania jest bliski i wynosi mniej niż 3.5 miesiąca. Klienci z tego węzła nie posiadają 

wykupionej usługi pakietów internetowych ani roamingu. Można zauważyć, że profil 

abonentów jest bardzo podobny do tych z węzła 395 – główną różnicą jest tu przedział 

wiekowy. 

6.3.2. Modele predykcyjne dla klientów biznesowych 

 Ta grupa modeli bada tę część populacji, w której znajdują się klienci biznesowi. 

Diagram modeli użytych do analizy tej grupy abonentów przedstawia poniższy rysunek. 

Od diagramu dla wszystkich klientów różni się on dodaniem węzła Filter Outliers, dzięki 

któremu możliwe było wydzielenie klientów biznesowych od całej populacji. 
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Rysunek 44 – Diagram modeli predykcyjnych dla klientów biznesowych 

 Przeprowadzenie analizy wartości podniesienia uzyskanego przy pomocy każdego 

z drzew zaowocowało zidentyfikowaniem najlepszego drzewa jako tego, które korzysta 

z metody chi kwadrat jako kryterium podziału w węźle. Mimo że w dalszej części wykresu 

wartości podniesienia krzywa dla tego drzewa biegnie naprzemiennie z krzywą drzewa 

wykorzystującego redukcję entropii, za decydujący uznano przebieg dla pierwszych 

trzydziestu centyli – tutaj zdecydowanie lepsze wyniki osiąga drzewo TreeChi2. 
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Rysunek 45 – Wartości podniesienia uzyskane przez poszczególne modele dla klientów 

biznesowych 

Parametry zastosowane przy konstrukcji tego drzewa przedstawia poniższa tabela: 

Parametr Wartość 

kryterium podziału test chi kwadrat 

poziom istotności 0.200 

minimalna liczba obserwacji w liściu 5 

liczba obserwacji wymagana do podziału 20 

maksymalna liczba gałęzi z węzła 4 

maksymalna głębokość drzewa 10 

miara oceny modelu 
proporcja zdarzenia w pierwszych 

10% 

sposób wybierania poddrzewa najlepsza miara oceny modelu 

liczba obserwacji wystarczająca do wykonania podziału 5000 

liczba prób w trakcie podziału wyczerpującego 1000 

Wyrównanie p – wartości 
poprawka Kass stosowana po 

wyborze liczby gałęzi 

Tabela 9 – Parametry najlepszego drzewa dla klientów biznesowych 
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 W przypadku najlepszego drzewa dla grupy klientów biznesowych wykres ważności 

zmiennych przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 46 – Zestawienie zmiennych według ich ważności dla drzewa dla klientów 

biznesowych 

 Jak widać na powyższym wykresie, w przypadku klientów biznesowych największą 

rolę ponownie odgrywa wiek abonenta. Kolejne co do ważności są zmienne określające liczbę 

migracji w górę oraz całkowity czas trwania umowy. Odgrywają one dużo większą rolę 

w przypadku danych walidujących niż trenujących – taka sytuacja ma również miejsce 

w przypadku zmiennych oznaczających czy numer został przeniesiony z innej sieci, czy 

umowa została zawiązana w promocji oraz czas pozostały do końca umowy. 

 Analiza węzłów tego drzewa prowadzi do wytypowania najważniejszych z punktu 

widzenia przewidywania zjawiska migracji węzłów jako tych o numerach 94, 109 i 383. 

W przypadku pierwszego z nich przewidywana wartość zmiennej churn wynosi 1, 

w pozostałych zaś 0. Węzły 109 i 383 gromadzą klientów średniego ryzyka – aż 40% z nich 

zdecydowało się na migrację – dlatego stwierdzono, że opisanie profili osób, jakie te węzły 

skupiają, jest zasadne. 
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Charakterystyka węzła 94: 

Nazwa zmiennej Wartości 

age [56.5; 57.5) 

fee < 99 

overpay 1 

complaintsNumber < 1 

numberMigrated 0 

promotion 1 

Tabela 10 – Charakterystyka węzła 94 drzewa dla klientów biznesowych 

W pierwszym omawianym węźle – o numerze 94 – znajdują się klienci w wieku ok. 57 lat, 

których abonament opiewa na mniej niż 99 zł, a ich umowa została zawiązana w ramach 

promocji. Klienci ci jednak regularnie przepłacają ponad ustaloną umową kwotę. Nie złożyli 

oni żadnych reklamacji ani nie przenieśli numeru z innej sieci. Jest to jedyny węzeł 

w drzewie, dla którego przewiduje się zaistnienie migracji – odsetek badanych obserwacji, dla 

których ona zaistniała jest równy 50%, podczas gdy dla pozostałych opisywanych węzłów 

wartość ta wynosi 40%. 

Charakterystyka węzła 109: 

Nazwa zmiennej Wartości 

complaintsNumber >= 4 

migrationsDownNumber < 0 

unknownBlocked 0 

overpay 0 

numberMigrated 1 

promotion 0 

Tabela 11 – Charakterystyka węzła 109 drzewa dla klientów biznesowych 

W węźle 109 znajdują się klienci, którzy umowę zawiązali poza promocją, przenosząc numer 

z innej sieci. Nie nadpłacają oni poza kwotę określoną w umowie i nie obniżali wysokości 

abonamentu. Nie posiadają usługi blokady połączeń od nieznanych numerów. Ilość złożonych 

przez tych abonentów reklamacji jest duża – wynosi 4 lub 5. 
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Charakterystyka węzła 383: 

Nazwa zmiennej Wartości 

age < 22 

totalAgreementTime < 24 

waitingCallsActive 1 

videoActive 0 

complaintsNumber <3 

migrationsDownNumber < 0 

unknownBlocked 0 

overpay 0 

numberMigrated 1 

promotion 0 

Tabela 12 – Charakterystyka węzła 383 drzewa dla klientów biznesowych 

Węzeł o numerze 383 skupia klientów w wieku poniżej 22 lat. Zawiązali oni umowę poza 

promocją na okres 12 lub 18 miesięcy poprzez migrację od innego operatora i nie nadpłacają 

ponad wysokość abonamentu określoną w umowie. Posiadają oni aktywną usługę połączeń 

oczekujących, nie mają zaś wykupionej usługi wideo ani blokady połączeń od nieznanych 

numerów. Abonenci ci nie migrowali w dół i złożyli mniej niż trzy reklamacje. 

6.3.3. Modele predykcyjne dla klientów indywidualnych 

 Ostatnia grupa modeli predykuje zjawisko migracji dla grupy klientów 

indywidualnych. Diagram tych modeli jest analogiczny jak w przypadku klientów 

biznesowych, przy czym za pomocą węzła Filter Outliers zostały odrzucone obserwacje 

klientów biznesowych. Diagram ten przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 47 – Diagram modeli predykcyjnych dla klientów indywidualnych 

 Analiza wartości podniesienia uzyskana przez każde z drzew wykazała, że najlepsze 

wyniki osiąga ponownie to stosujące test chi kwadrat jako metodę podziału węzła.  

 

Rysunek 48 – Wartości podniesienia uzyskane przez poszczególne modele dla klientów 

indywidualnych 
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Parametry zastosowane przy konstrukcji tego drzewa przedstawia poniższa tabela: 

Parametr Wartość 

kryterium podziału test chi kwadrat 

poziom istotności 0.200 

minimalna liczba obserwacji w liściu 15 

liczba obserwacji wymagana do podziału 30 

maksymalna liczba gałęzi z węzła 3 

maksymalna głębokość drzewa 10 

miara oceny modelu 
proporcja zdarzenia w pierwszych 

10% 

sposób wybierania poddrzewa najlepsza miara oceny modelu 

liczba obserwacji wystarczająca do wykonania podziału 1000 

liczba prób w trakcie podziału wyczerpującego 1000 

Tabela 13 – Parametry najlepszego drzewa dla klientów indywidualnych 

 Dla drzewa wykorzystującego metodę testu chi kwadrat dla klientów indywidualnych 

otrzymano następujący diagram miary ważności zmiennych: 
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Rysunek 49 – Zestawienie zmiennych według ich ważności dla drzewa dla klientów 

indywidualnych 

 Z powyższego wykresu wynika, że przy analizie populacji klientów indywidualnych 

największą rolę odgrywają wiek, liczba migracji w dół i czas pozostały do końca umowy. 

Ważną zmienną jest też ta oznaczająca fakt, czy numer został przeniesiony z innej sieci. 

 Również w przypadku tego modelu przeprowadzono analizę węzłów drzewa. Okazało 

się, że z punktu widzenia przewidywania zjawiska migracji klienta najważniejsze są węzły 

o numerach 25, 136 i 484, jednakże dla wszystkich tych węzłów przewidywana wartość 

zmiennej oznaczającej migrację klienta wynosi 0, gdyż ilość klientów migrujących 

skupionych w tych węzłach wynosi odpowiednio 50%, 45% i 44%. 

Charakterystyka węzła 25: 

Nazwa zmiennej Wartości 

lastingAgreementTime [8.5; 11.5) 

promotion 0 

age [29.5; 30.5) 

numberMigrated 1 

Tabela 14 – Charakterystyka węzła 25 drzewa dla klientów indywidualnych 
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 W węźle o numerze 25 znajdują się klienci w wieku ok. 30 lat, którzy przenieśli numer 

z innej sieci. Zawiązali oni umowę poza promocją, a czas pozostały do jej rozwiązania 

wynosi od 8.5 do 11.5 miesiąca. 

Charakterystyka węzła 136: 

Nazwa zmiennej Wartości 

age [23.5; 25.5) 

promotion 0 

overpay 1 

totalAgreementTime < 18 

numberMigrated 0 

Tabela 15 – Charakterystyka węzła 136 drzewa dla klientów indywidualnych 

 Węzeł numer 136 skupia młodych klientów (w wieku od 23.5 do 25.5 roku), którzy 

zawiązali umowę na 12 miesięcy poza promocją. Nie przenieśli oni numeru od innego 

operatora. Abonenci znajdujący się w tym węźle regularnie otrzymują rachunki na kwotę 

większą niż określona w umowie. 

 

Charakterystyka węzła 484: 

Nazwa zmiennej Wartości 

lastingAgreementTime [2.5; 8.5) 

otherServices 0 

maritalStatus single 

overpay 1 

complaintsNumber < 0 

age  < 20.5 

numberMigrated 1 

Tabela 16 – Charakterystyka węzła 484 drzewa dla klientów indywidualnych 

 Ostatni omawiany węzeł drzewa dla klientów indywidualnych – o numerze 484 – 

gromadzi klientów w wieku poniżej 20.5 roku życia pozostających w stanie wolnym. Osoby 

te przeniosły numer z innej sieci, a czas rozwiązania ich umów wynosi od 2.5 do 8.5 

miesiąca. Klienci ci nie posiadają u operatora innych usług niż telefonia komórkowa, jednak 
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regularnie płacą wyższe rachunki niż określa to podstawowa wysokość abonamentu. Nie mają 

na koncie żadnych reklamacji na jakość świadczonych usług. 

6.3.4. Wnioski 

 Można zauważyć, że w przypadku wszystkich opisanych powyżej węzłów 

skupiających obserwacje klientów najbardziej zagrożonych wystąpieniem zjawiska migracji 

w opisie cech tych węzłów pojawiają się dwie kluczowe zmienne. Pierwsza z nich – overpay 

– oznacza fakt, czy klient uiszcza regularnie większe opłaty za użytkowanie telefonu niż 

zakładała to umowa abonamentowa. Stwierdzić można, że jest to jednym z najważniejszych 

czynników decydujących o rezygnacji abonenta z usług – klient, który wydaje większe kwoty, 

niż przewidywał, częściej rozważa zmianę operatora. Druga z tych zmiennych – 

numberMigrated – określa, czy abonent zawiązał umowę z aktualną firmą wskutek 

przeniesienia numeru. Osoba taka jest bardziej skłonna do powtórnej migracji – tym bardziej, 

jeśli dodatkowo w grę wchodzi jego niezadowolenie z jakości świadczonej usługi, na co 

wskazuje liczba reklamacji złożonych przez takiego klienta. 

 Na uwagę zasługuje także fakt, że decyzji o migracji towarzyszy zwykle krótki czas 

pozostały do rozwiązania umowy abonamentowej. Jest to zgodne z założeniem uczynionym 

podczas projektowania zależności generowanych zmiennych, zgodnie z którym koszty 

ponoszone przez abonenta spadają w miarę zbliżania się do momentu rozwiązania umowy. 

 Co ciekawe – w przypadku niemal wszystkich omówionych węzłów umowa została 

zawarta poza promocją. Oznacza to, że mimo iż zdecydowana większość klientów firmy 

zawiera umowy w ramach jakiejś promocji, to jednak koszty związane z przedwczesnym jej 

zerwaniem są na tyle dotkliwe, że skutecznie zniechęcają do tego abonentów. Jest to pewnym 

sygnałem dla firmy, aby starać się pozyskiwać jak największą liczbę konsumentów właśnie 

w okresach promocyjnych. 
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7. Podsumowanie 

 W ramach zrealizowanego projektu zaimplementowano generator danych klientów 

firmy telekomunikacyjnej, a następnie na tych danych przeprowadzono analizę mającą na 

celu identyfikację profili klientów, którzy zagrożeni są zaistnieniem zjawiska migracji. Próba 

odwzorowania świata rzeczywistego podczas generacji zestawów danych zakończyła się 

sukcesem – dane te w pełni odzwierciedlają założony przez autorkę model, co zostało 

potwierdzone poprzez dogłębną analizę zależności między poszczególnymi zmiennymi. 

Należy pamiętać, że dane te są jednak sztuczne – brakuje w nich czynnika losowego, jakże 

częstego w realnych przypadkach. Z tego względu nie powinny być rozpatrywane jako 

faktyczny wyznacznik kryteriów powodujących zwiększenie ryzyka migracji klienta firmy 

telekomunikacyjnej. Niemniej jednak mogą one służyć jako przykładowy materiał badawczy. 

 W celu dokładnego zbadania wygenerowanych danych zostały one podzielone na trzy 

grupy ze względu na typ klienta – cała populacja klientów, klienci indywidualni i biznesowi. 

Dla każdej z tych grup stworzono modele wykorzystujące drzewa klasyfikacyjne korzystające 

z trzech kryteriów określania miary różnorodności obserwacji w węźle. Każdorazowo też 

wybrano najlepszy model dla danego przypadku i w oparciu o wyniki uzyskane przy jego 

pomocy zidentyfikowano profil abonentów, na które firma telekomunikacyjna powinna 

zwrócić szczególną uwagę jako na te, które są szczególnie podatne na rezygnację z umowy. 

 Podczas opracowywania modeli napotkano na pewne trudności związane 

z rozbieżnością danych uzyskiwanych przy pomocy jedynie analizy wartości podniesienia 

i analizy tej wartości wziętej pod uwagę wraz z danymi z wykresu diagnostycznego. 

Niejednokrotnie podczas dobierania parametrów dla poszczególnych modeli okazywało się, 

że mimo pozornego polepszenia jakości klasyfikacyjnej drzewa (sygnalizowanego 

podwyższeniem wartości podniesienia modelu), w rzeczywistości ich dobroć była bardzo 

niska, co można było spostrzec dopiero po zbadaniu wykresu diagnostycznego. Bywało 

bowiem tak, iż na wykresie tym widniały jedynie dwa słupki – model przewidywał wartości 

zmiennej churn dla wszystkich obserwacji jako 0. Ponieważ zwiększało to liczbę poprawnie 

przewidzianych rekordów dotyczących klientów niemigrujących, wartość podniesienia 

zwiększała się. Z tych względów analizę jakości klasyfikacyjnej modeli należało badać przy 

pomocy różnych narzędzi oceny. 

 Kierunkiem rozwoju badań związanych z analizą migracji klienta może być budowa 

modeli dostosowanych do prawdziwych danych, jak również implementacja specjalnych 

reguł konstrukcji drzew klasyfikacyjnych. Umożliwiłoby to realne zastosowania eksploracji 
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danych w walce ze zjawiskiem typu migracji klienta. Firma telekomunikacyjna, która 

zaangażowałaby się w takie badania, mogłaby skierować szczególnie atrakcyjną ofertę do 

abonentów, w przypadku których istnieje duże ryzyko migracji – na przykład kupno 

smartfona po okazyjnej cenie bądź szczególnie korzystne warunki abonamentowe. Może też 

na przykład zaproponować mu uruchomienie dodatkowych usług za darmo bądź za 

wyjątkowo niską opłatą. 
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Załączniki 

1. Opis zawartości płyty 

Płyta DVD zawierająca plik z kodem generatora danych, plik danych, na których została 

przeprowadzona analiza oraz zbudowane modele predykcyjne. 

2. Instrukcja uruchomienia aplikacji 

Do uruchomienia aplikacji konieczne jest posiadanie zainstalowanego środowiska SAS z 

pakietem Enterprise Miner. 

 

Otwieranie projektu: 

1) Uruchomić środowisko SAS. 

2) Z menu "Plik" wybrać opcję "Importuj dane". 

3) Z listy standardowych źródeł danych wybrać pozycję "Wartości oddzielone 

przecinkiem (*.csv)". 

4) Kliknąć przycisk "Dalej >". 

5) Wybrać ścieżkę do pliku z danymi (załączony plik ma nazwę VARIABLES.csv). 

6) Kliknąć przycisk "Dalej >". 

7) W pole "Member" wpisać "VARIABLES". 

8) Kliknąć przycisk "Koniec". 

9) Uruchomić pakiet Enterprise Miner – w linię poleceń SAS wpisać "miner" i kliknąć 

enter lub z menu "Rozwiązania" wybrać "Analiza", a następnie "Enterprise Miner". 

10) Skopiować folder "churn" na dysk. 

11)  Z menu "File" pakietu Enterprise Miner wybrać "Open…", a następnie otworzyć plik 

churn.dmp. Po lewej stronie pojawi się lista diagramów w obrębie projektu. 

12)  Otworzyć wybrany diagram poprzez podwójne kliknięcie. Aby rozwinąć go z bloku 

"Subdiagram", należy podwójnie kliknąć na ten blok. 
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Oglądanie wyników eksploracji danych: 

1) Otworzyć diagram wybrany spośród Tree_All, Tree_Business i Tree_Individual. 

2) Aby obejrzeć wyniki: 

a.  kliknąć prawym klawiszem myszy na węzeł "Assessment" i wybrać opcję 

"Run", 

b.  gdy pojawi się okienko z pytaniem, czy wyświetlić uzyskane wyniki, kliknąć 

"Yes", 

c.  wybrać jeden lub kilka modeli z listy i z menu "Tools" uruchomić wybraną 

metodę oceny: 

 wykresy podniesienia – opcja "Lift chart", 

 wykres krzywej ROC – opcja "ROC chart", 

 wykres diagnostyczny – opcja "Diagnostic chart" (istnieje możliwość 

uruchomienia tylko dla jednego modelu jednocześnie). 

3) Aby obejrzeć zbudowane drzewa: 

a.  kliknąć prawym klawiszem dla wybrany blok Tree i wybrać opcję 

"Interactive", 

b.  w nowo otwartym ekranie nacisnąć przycisk "Start" – w nowym oknie pojawi 

się drzewo, 

c. z menu "Train" wybrać opcję "View Results", 

d. aby przełączyć drzewo tak, aby węzły były podświetlane w odniesieniu do 

danych dla klientów, dla których przewiduje się migrację, kliknąć prawym 

przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wewnątrz okna, wybrać opcję "Tree 

View Properties", a następnie w zakładce "Node Colors" w punkcie 

"Proportion of target value" wybrać "1", po czym zamknąć okno właściwości 

drzewa, 

e. aby zobaczyć wykres istotności zmiennych, z menu "View" wybrać opcję 

"Variables", 

f. aby zobaczyć tabelę ze statystykami węzłów w odniesieniu do migracji 

klientów, z menu "View" wybrać "Leaf Statistics Table", 

g. aby zobaczyć tabele reguł decyzyjnych (charakterystykę klientów) dla każdego 

liścia, z menu "View" wybrać opcję "Leaf Paths". 

 

 


