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DUOMENŲ GAVYBOS TAIKYMAS MARKETINGE 

KAS YRA DUOMENŲ GAVYBA? 

Duomenų gavyba (taip pat žinoma kaip Knowledge Discovery 
in Databases – KDD arba Data Mining) yra prasmingų ir 
anksčiau nežinomų dėsningumų, modelių ir tendencijų 
aptikimo procesas dideliuose informacijos kiekiuose, 
naudojant struktūrų/ryšių atpažinimo, mašininio mokymo, 
dirbtinio intelekto, statistinius bei matematinius metodus. 
Duomenų gavybos rezultatai padeda vadovams turėti geresnę 
esamos situacijos įžvalgą, suprasti dėsningumus ir numatyti 
ateitį. Jie yra panaudojami kasdienių verslo procesų ir 
priimamų sprendimų optimizavimui. 

DUOMENŲ GAVYBOS PANAUDOJIMAS EFEKTYVIAM SANTYKIŲ SU 

KLIENTAIS VALDYME. 

Duomenų gavyba dažnai taikoma marketingo procesų 
optimizavimui. Ji padeda organizacijoms geriau perprasti 
savo klientus, tinkamai sudaryti jų segmentus, įvertinti 
poreikius, pirkėjų charakteristikas, pirkimo įpročius, 
pasitenkinimą. 

Žinodamos šią informaciją įmonės gali nesunkiai sukurti 
prognozinius modelius, kurie padeda atrinkti klientus, 
labiausiai linkusius teigiamai atsiliepti į vieną ar kitą 
pasiūlymą, įvertinti kiekvieno kliento perbėgimo pas 
konkurentus riziką ir optimizuoti kryžminius pardavimus, 
nustatydami, kam, kokius, kuriuo metu ir kokiais kanalais verta siųsti maksimaliai individualizuotus pasiūlymus. 
Pardavimų, atsargų, sekančio apsipirkimo tikimybės prognozavimas yra taip pat dažnai versle sutinkami 
duomenų gavybos taikymo uždaviniai. 

DUOMENŲ GAVYBOS TAIKYMO PAVYZDYS KRYŽMINIŲ PARDAVIMŲ OPTIMIZAVIMUI 

  
 
 

Organizacijos dažnai negali gauti apčiuopiamos naudos iš 
savo vis didėjančių saugomų duomenų kiekių, kuriuose 
paslėpta daug vertingos informacijos apie klientus, 
procesus, transakcijas.  

Anot Gartner tyrimo, tai yra dėl dviejų  spragų: 

 Žinių trūkumo – nemokėjimo analizuoti duomenis 
norint suprasti kas vyksta ir prognozuoti kas įvyks 

 Vykdymo spragos – nesugebėjimo pasinaudoti 
šiomis žiniomis kasdieninėje veikloje, pvz. 
integruoti intelektualius sprendimus į 
organizacinius procesus. 

SPSS platformos unikalumas – galimybė įveikti abi spragas. 

 
Customer  ID 1 2 3 
12435 A C F 
56437 B G D 
59235 H C - 
45276 - - - 
Etcetera  
 

 

Duomenys apie klientus ir 
bendravimo su jais istorija 
-  Demografiniai duomenys 
-  Kliento aktyvumas 
-  Nupirktų produktų istorija 
-  Bendravimo kanalo aktyvumas 
-  Atsakas į ankstesnius pasiūlymus 
-  Skundai, prekių grąžinimai 

Prognozinių modelių kūrimas 
Klientų segmentavimas ir  tikimybės  
atsiliepti į einamas marketingines  
kampanijas nustatymas kiekvienam 
klientui atsižvelgiant į kliento pirkimų 
ir bendravimo istoriją 

Geriausio sekančio veiksmo nustatymas 
Tokio veiksmo pavyzdys gali būti kas naktį generuojama ataskaita, kur kiekvienam klientui 
automatiškai surašomi trys geriausiai jam tinkami pasiūlymai, kuriuos jis greičiausiai 
priims. Potencialūs pirkėjai išrikiuojami pagal rodiklius. Pvz. pagal tikimybę priimti 
pasiūlymą taip, kad sąrašo viršuje būtų patys „karščiausi“ klientai siūlomam produktui ir 
kuriems nebuvo kurį laiką skambinta. 

Modelių prognoziniai 
rodikliai ir kampanijų 
rezultatai pateikiami 
vadovams. 

Veiksmas: yra kontaktuojami tie 
klientai, kurie turi didelę tikimybę 

atsiliepti teigiamai su jiems aktualiu 
pasiūlymu.  

 
Arba kai operatorius bendrauja su 

klientų, jis mato labiausiai šiam klientui 
tinkamus produktus ir gali juos 

pasiūlyti. 

 
 

Taisyklių, scenarijų kūrimas 
Prognozinių modelių įvertinimas per 
scenarijus ir jų papildymas  
nustatytomis  taisyklėmis ir svoriais. 

 

 

 
 

 



 
 

“IBM SPSS Modeler yra pagrindinis mūsų 
analitinio sprendimo komponentas, kuris 

padidino mūsų klientų lojalumą ir 
pasitenkinimą, padėjo žymiai pagerinti 

klientų išlaikymą jau per pirmus 2 
mėnesius nuo įdiegimo” 

Omar Rois,  
Customer Intelligent Manager, Digital + 

IBM SPSS MODELER DUOMENŲ GAVYBOS ĮRANKIO PRANAŠUMAI 
IBM SPSS Modeler (anksčiau žinomas kaip SPSS Clementine) yra 
galingas ir turintis platų funkcionalumą duomenų gavybos 
programinis paketas. Jį sėkmingai taiko keletas tūkstančių 
organizacijų visame pasaulyje, siekdamos optimizuoti verslo 
procesus ir priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus. 

Produkto galimybių spektras ir intuityvi grafinė vartotojo sąsaja 
leidžia tiek duomenų gavybos ekspertams, tiek verslo analitikams 
lengvai ir efektyviai kurti analitinius modelius neturint jokių 
programavimo žinių. 

IBM SPSS Modeler sugeba apdoroti ne tik duomenis, esančius 
įvairiose duomenų bazėse ir atskiruose dokumentuose, bet taip pat analizuoti nestruktūrinius teksto duomenis 
bei interneto puslapių lankytojų elgesio duomenis. Jo paprasta grafinė vartotojo sąsaja leidžia atlikti visą 
duomenų gavybos procesą nuo ETL – Extract, Transform, Load funkcijų (priėjimo prie duomenų šaltinių, 
duomenų transformacijų ir paruošimo) iki modeliavimo, modelių vertinimo ir modelių diegimo bei scenarijų  
panaudojimo.  

IBM SPSS Modeler lanksčios licencijavimo galimybės leidžia juo pasinaudoti tiek didelėms, tiek vidutinėms ir 
mažoms organizacijoms. Jis gali būti naudojamas kaip analitiko įrankis vienoje ar keliose darbo vietose arba gali 
būti įdiegtas kliento-serverio architektūroje kaip korporatyvinio lygio prognozinės analitikos sprendimas. 

PRANAŠUMAI – SVARBŪS ORGANIZACIJŲ VADOVAMS 

  
 

Duomenų gavyba suteikia organizacijoms galimybę gauti įžvalgą iš sukauptų duomenų ir ja remiantis 
optimizuoti priimamus sprendimus ir verslo procesus. SPSS klientų pavyzdžiai rodo, kad net kelių procentų 
optimizacija žymiai pagerino jų įmonių rodiklius ir uždirbo milijonus eurų iš sutaupytų sąnaudų ar padidėjusio 
pelno. Nepriklausomų IT sprendimų diegimo tyrimų ekspertų, tokių kaip Nucleus Research, Gartner, IDC 
vertinimais, SPSS analitiniai sprendimai turi vienus aukščiausių atsiperkamumo rodiklius lyginant su kitais IT 
sprendimais.  

Jei įprasti verslo analizės (BI – Business Intelligence) sprendimai vidutiniškai generavo 89% ROI, tai 
atsiperkamumas projektų, į kuriuos įėjo prognozinės analizės technologijos siekė vidutiniškai 145%. Nucleus 
Research vertinimais net 94% klientų atgavo investuotus į SPSS technologijas pinigus per vidutiniškai 10 
mėnesių. 
 
 
SPSS analitiniai produktai suteikia įmonėms didelę vertę už palyginus žemą bendrą naudojimo kainą. 
Sutaupoma dėl kelių priežasčių:  

 Programinė įranga yra patogi vartotojui, ją galima išmokti ir pradėti naudoti per kelias dienas. 
Analitikams nėra būtina mokėti programuoti ar būti statistikos ekspertais tam, kad visapusiškai 
naudotųsi programos galimybėmis. Todėl įmonės sutaupo tiek laiko, greičiau kurdamos prognozinius ir 
analitinius modelius, tiek pinigų savo specialistų mokymui ir išlaikymui. 
 

 Programinės įrangos diegimui dažniausiai nereikia jokių papildomų investicijų į IT infrastruktūrą, nes 
programa puikiai išnaudoja esamas duomenų bazes ir jos rezultatai puikiai integruojami su jau 
egzistuojančia IT sistema. Be to, dėl plataus funkcionalumo tas pats produktas gali būti išnaudotas 
įvairiems analitiniams uždaviniams spręsti be jokių investicijų į papildomas sistemas. 

 
 
 
Lietuvoje SPSS įrankiai ir sprendimai yra gana populiarūs – yra naudojami ir duoda gerus rezultatus beveik 
visuose mokslo įstaigose, daugelyje valstybės valdymo organuose ir privačiuose bendrovėse. Lietuvos ir 
užsienio specialistai, turintys ilgametę analitinių sprendimų diegimo patirtį, yra visada pasiruošę įvertinti Jūsų 
poreikius, padėti parinkti optimalų sprendimą, apmokyti Jūsų darbuotojus ir skirti savo resursus kokybiškam 
sprendimo diegimui bei priežiūrai. 

Itin aukštas projektų atsiperkamumas (ROI-Return on Investment) 
 

Palyginus žema bendra naudojimo kaina (TCO – Total Cost of Ownership) 
 
 

Priėjimas prie aukštą patirtį turinčių vietinių ir užsienio specialistų visuose projekto etapuose 
 
 



 
 

MODULIAVIMO METODAI ESANTYS IBM SPSS MODELER 

Automatiniai modeliai: 
 Autoklasterizavimas 
 Kategorijų autoprognozavimas  
 Skaitinio kintamojo autoprognozavimas  
 Laiko eilučių analizė 

Prognoziniai modeliai: 
 Sprendimų medžiai: C&R Tree, CHAID, QUEST, C5.0 
 Decision List, Feature Selection 
 Statistiniai modeliai: Linijinė regresija, faktorinė ir PCA 

analizė, diskriminantinė analizė, logistinė regresija, Cox 
regresija, GLM, GLMM 

 Neuroniniai tinklai: Neural Net, Bajeso tinklai, save mokantys 
atsako modeliai (SLRM) 

 Kiti: savybių parinkimo analizė, Support Vector Machines 
(SVM), artimiausio kaimyno analizė, laiko eilučių analizė su 
eksponentinio išlyginimo, ARIMA, daugiamatė ARIMA su 
transfer funkcija. 

 Spatio-Temporal Prediction (STP) – leidžia prognozuoti 
įvairius duomenis naudojant taip pat lokaciją ir laiką kaip 
prediktorius. 

Segmentavimo modeliai: 
 Kohonen tinklai 
 K-Means 
 Dviejų etapų sankaupų analizė (Two-step clustering) 
 Anomalijų aptikimas 

Asociacijų modeliai: 
 Apriori, CARMA, Association Rules 
 Sequence – asociacijos laiko atžvilgiu 

IBM SPSS Modeler grafinė vartotojo sąsaja 

PRANAŠUMAI – SVARBŪS ANALITIKAMS, TIESIOGIAI DIRBANTIEMS SU PRODUKTU 

 
 

IBM SPSS Modeler yra itin lengvai 
naudojamas paketas, kurį galima perprasti 
vos per keletą valandų. Intuityvi vartotojo 
sąsaja leidžia atlikti įvairius duomenų 
valdymo ir analizės veiksmus iš karto per 
grafinę vartotojo sąsają, nenaudojant jokių 
programavimo kodų ar SQL užklausų. Todėl 
verslo analitikai gali sutelkti dėmesį ir 
pastangas į uždavinio sprendimą, o ne gaišti 
savo laiką bandydami programuoti.  

Darbo eigoje visi atliekami su duomenimis 
veiksmai vizualiai matomi interaktyvios 
procedūrų sekos pavidalu (žr. pav. dešinėje) 
ir leidžia analitikui atlikti veiksmus su 
duomenimis bet kuriame šios sekos etape tuo 
pačiu nekeičiant originalių šaltinio duomenų. Išsaugotos veiksmų sekos, modeliai, rezultatai gali būti panaudoti 
pakartotinai su naujais ar pakeistais duomenimis. Taip automatizuojamas darbas bei modelių panaudojimas 
verslo procesuose realiu laiku ar automatiškai nustatytais laikotarpiais (batch scoring). 
 
 
 
 
Siekiant iš gausybės turimų 
duomenų išgauti naudingą 
informaciją labai svarbus platus 
duomenų gavybos modelių ir 
metodų pasirinkimas. IBM SPSS 
Modeler turi net 29 statistinius, 
save mokančius (machine 
learning) ir dirbtinio intelekto 
modeliavimo metodus, iš kurių 
galima pasirinkti tinkamiausią 
konkrečiam uždaviniui spręsti (žr. 
lentelę dešinėje). 

Analitikas gali taip pat pasinaudoti 
automatiniais modeliais, kurie 
paleidžia keletą tos pačios 
paskirties algoritmų tam pačiam 
uždaviniui ir nustato tinkamiausią 
modelio variantą. 

Tačiau IBM SPSS Modeler dažnai 
naudojamas ne vien tik kaip 
analitinis įrankis. Jis yra labai 
patogi priemonė patiems 
analitikams efektyviai tvarkyti 
duomenis iš bet kurių šaltinių ir 
gerinti jų kokybę be IT personalo 
nuolatinės pagalbos ir SQL žinių. 
Be ETL funkcijų jame taip pat yra 
didelis pasirinkimas grafikų ir 
kitokių išvesties bei eksportavimo į 
įvairius formatus galimybių. 

Aukštas analitikų darbo produktyvumas, nes programa greitai išmokstama ir lengvai naudojama 

Dėl plataus funkcionalumo su tuo pačiu įrankiu galima išspręsti daug duomenų valdymo ir analizės 
užduočių 



 
 

Grafikų ir išvesties interaktyvumas leidžia greičiau 
pasiekti rezultatus ir juos aiškiai pavaizduoti 

Jau sukurtų duomenų gavybos šablonų panaudojimas greitam klasikinių uždavinių sprendimui 

 

 
Dauguma rezultatų vaizdavimo tipų (grafikai, lentelės, 
tekstas, modeliai) yra labai interaktyvūs, todėl galima iš 
rezultatų lango iš karto vizualiai parinkti dominančią aibę ir 
atlikti norimus veiksmus (pvz. išskirti duomenis pagal 
parinktą taisyklę, sulyginti poaibius, padalinti aibę į 
kategorijas, rūšiuoti ir t.t. Tuomet visa tai atliekama 
automatiškai tik vieno mygtuko paspaudimu be jokio 
sudėtingų užklausų rašymo rankomis. Tai reiškia, kad 
analitikai gali dirbti daug efektyviau, nepertraukdami savo 
minčių sekos ir greičiau pasiekti norimą rezultatą. 
 
 

IBM SPSS Modeler turi daugybę pagalbinės informacijos, padedančios analitikams greičiau perprasti sistemą ir 
aplikacijas. Tačiau, esant poreikiui, yra galimybė naudotis ir specialiais sukurtais šablonais – Clementine 
Application Templates (CATs).  
 
Kas įeina į CATs?  

 Realūs konkrečių sričių duomenys 
 Sukurti pagal geriausią praktiką duomenų gavybos analizės žingsniai, pritaikyti konkrečioms problemoms 

išspręsti. 
 Detali ir sutrumpinta pagalba struktūrizuota pagal CRISP-DM duomenų gavybos proceso etapus.  
 Specialūs įrankiai, kuriais galima sujungti savo duomenų masyvų kintamųjų laukus su šablonais pritaikant 

juos savo poreikiams. 

IBM SPSS Modeler turi tokius vedlius-šablonus: 

 Telco CAT – skirtas pagerinti klientų išlaikymą ir susijusių produktų bei paslaugų pardavimą pasinaudojant 
geriausia duomenų gavybos praktika telekomunikacijų srityje. Telco CAT apima du paruoštus 2 modelius: 

 Klientų perbėgimo pas konkurentus rizikos nustatymui 
 Kryžminių pardavimų optimizavimui 

 CRM CAT – skirtas suprasti ir prognozuoti klientų migraciją tarp segmentų, siekiat perkelti klientus į 
pelningesnius segmentus ir sumažinti klientų praradimo riziką. CRM CAT apima tris paruoštus 3 modelius: 

 Klientų segmentavimui ir pritraukimui 
 Klientų atsilepimo į marketingo veiksmus tikimybes nustatymui 
 Klientų migravimo tarp segmentų ir išėjimo prognozavimui 

 Microarray CAT – skirtas pagreitinti atradimus biologijoje, rasti genus terapeutiniams įsikišimams, 
klasifikuoti ligas pagal genus ir prognozuoti rezultatus bei nustatyti ir išgryninti biologines klases. 
Microarray CAT turi modelius, kurie padeda: 

 Diagnozuoti ligas ir prognozuoti gydymo rezultatus 
 Nustatyti potencialius vaistus tyrimams ir nepageidaujamą vaistų poveikį 
 Išsiaiškinti reakciją į vaistus atsižvelgiant į pacientų genetines charakteristikas 
 Atpažinti pradinius nuodingumo ženklus ir prognozuoti naujo vaisto ar vaistų mišinio nuodingumą 
 Nustatyti genų variacijas siekiant atpažinti ligos riziką ir jautrumą vaistams 
 Atrasti naują įžvalgą ir struktūras genų sandaroje 

 Fraud CAT – skirtas prognozuoti ir atpažinti sukčiavimo atvejus finansiniuose sandoriuose, paraiškose, 
mokesčių grąžinime ir kituose srityse. Fraud CAT apima pavyzdžius ir modelius, nustatančius žinomus ir 
nežinomus sukčiavimo atvejus. 

Interaktyvus pasiskirstymo grafikas, iš kurio 
vizualiai pasirenkama duomenų imtis 



 
 

IBM SPSS Modeler yra efektyvi priemonė net milžiniškų duomenų masyvų analizei 

PRANAŠUMAI –  SVARBŪS IT SKYRIUI, ADMINISTRUOJANČIAM DUOMENŲ GAVYBOS SPRENDIMUS 

 
 
 

Programa, išnaudodama serverio įrangos galimybes, leidžia greitai apdoroti milžiniškus duomenų kiekius ir 
atlikti sudėtingiausią analizę. Sprendimo galimybės leidžia, poreikiui esant, padidinti darbo efektyvumą 
naudojant šias priemones: 

 Trijų lygių sprendimo architektūra palaiko augančią apkrovą 

IBM SPSS Modeler trijų lygių architektūra gali palaikyti augančią apkrovą, nes daugumą duomenų 
paruošimo funkcijų (duomenų bazių jungimo, naujų kintamųjų kūrimo, parinkimo) galima atlikti duomenų 
bazės viduje, o likusius procesus - serveryje. Jei duomenų paruošimo žingsniai atliekami duomenų bazėje, 
programa išnaudoja duomenų bazių indeksavimą ir optimizavimą, sumažina tinklo apkrovimą 
eksportuodama tik agreguotus duomenis ir sumažina duomenų kopijavimo poreikį. 

 SQL optimizacija 

Ji leidžia automatiškai atlikti daugybę duomenų valdymo operacijų pačioje duomenų bazėje, o ne IBM SPSS 
Modeler serveryje taip išnaudodama duomenų bazės techninius pajėgumus. 

 Lygiagretus duomenų apdorojimas 

Ši galimybė leidžia išlyginti procesorių apkrovą, jei naudojamas kompiuteris su keliais procesoriais, ir taip 
žymiai padidinti duomenų apdorojimo greitį, ypač tokiuose modeliuose, kaip C5.0, Merge (pagal raktą), 
Sort, Bin ir Aggregate (naudojant vieną ar daugiau raktinių kintamųjų). 

 Hadoop ir InfoSphere BigInsights integracija  

Ši integracija yra realizuota per SPSS Analytic Server, kuris leidžia analitikams lengvai panaudoti Modeler 
galimybes su Hadoop sistemoje esančiais duomenimis. Taip pat yra galimybė paleisti pačioje Hadoop 
aplinkoje daugumą duomenų valdymo operacijų, Linear, Neural Net, C&RT, CHAID, Quest modelius ir 
leidžia panaudoti virš 20 modelių rezultatų generavimui naujiems duomenims. Analytic Server taip pat 
palaiko R modelių atlikimą Hadoop sistemoje. 

 Integracija su InfoSphere Streams realiu laiku vykdomai analizei 

Jei būtina gauti atsakymus iš modelių realiu laiku (pvz. užkertant kelią apgaulingoms tranzakcijoms, 
įsilaužimams elektroninėje erdvėje, nustatyti geriausią pasiūlymą klientui skambučio su juo metu ir t.t.) 
tuomet yra naudojami InfoSphere Streams. InfoSphere Streams yra integruoti su SPSS Modeler per SPSS 
Collaboration and Deployment Services platformą.  

 Galimybė kurti modelius pačiose duomenų bazėse 

IBM SPSS Modeler „in-database mining“ galimybės leidžia ne tik ruošti ir vertinti duomenis duomenų 
bazėse, bet ir atlikti patį duomenų gavybos modeliavimą IBM, Oracle, Netezza ir Microsoft duomenų 
bazėse tiek su Modeler algoritmais, tiek su duomenų bazėse esančiais algoritmais iš Modeler grafinės 
vartotojo sąsajos. 

 

 
 Laikinas duomenų perkėlimas į spartinančią atmintį („cashing“) 

Ši galimybė leidžia dažnai naudojamus ar didelės apimties duomenis laikinai perkelti į kompiuterio 
spartinančią atmintį siekiant pagreitinti analizės procesą ir neapkrauti tinklo. 

Netezza modeliavimo algoritmai pasiekiami iš Modeler aplinkos, tačiau atliekami Netezza duombazėje 



 
 

IBM SPSS Modeler lengvai prieina prie įvairiausių duomenų bazių ir šaltinių 

Struktūrizuoti duomenys 
 ODBC duomenų šaltiniai su SPSS Data Access Pack. Palaikomos IBM DB2®, Oracle®, Microsoft SQL 

Server®, Infomix®, Neoview, Netezza, MySQL (Sun), Teradata® ir Sybase® duomenų bazės.  
 Simboliais atskirti arba fiksuoto ilgio bylos (pvz. .txt, .csv, .dat ir kiti). 
 SPSS formato bylos (.sav) 
 Data Collection bylos. 
 Cognos CQM paketo relational, dimensionally-modeled relational (DMR), ir OLAPduomenys 
 Cognos TM1 duomenys (flattened) 
 SAS bylos 
 Excel bylos 
 .xml formato bylos 
 Vartotojo įvesti duomenys 
 Sugeneruoti simuliaciniai duomenys 
 Geografiniai duomenys .sch formatu ar prisijungiant prie ESRI serverio 
 .json bylos. 

 Nestruktūrizuoti (tekstiniai) duomenys 

Naudojant pažangias lingvistines technologijas ir natūralios kalbos apdorojimą (Natural Language 
Processing – NLP), IBM SPSS Modeler Premium leidžia apdoroti įvairią nestruktūrizuotą tekstinę informaciją 
(pvz. skambučio centrų įrašus, el. laiškus, forumuose esančią informaciją, RSS prenumeruojamą 
informaciją, dokumentus. Programa gali automatiškai išskirti koncepcijas iš teksto ir sugrupuoti jas į 
kategorijas, nustatytas žodyne, automatiškai priskirti tekstinius atsiliepimus į teigiamą/neigiamą nuomonių 
grupę, jas sugrupuoti pagal atsiliepimų prasmę. Tokiu būdu paruoštus klientų atsiliepimus galima apjungti 
su kitais turimais duomenimis apie klientą ir taip pagerinti modelio tikslumą. Pavyzdžiui prie klientų 
demografinių, pirkimų, naudojimosi paslaugomis duomenų prijungti jų atsiliepimus apie paslaugas. 
Programa efektyviausiai dirba su populiarių užsienio kalbų duomenimis dėl integruotų specializuotų 
žodynų, tačiau turi įrankių žodynų sukūrimui bei taisyklių aprašymui, todėl gali dirbti ir su lietuvių kalba 
įvestais tekstais.  

 Interneto puslapių duomenys 

IBM SPSS Modeler Premium gali nuskaityti ir analizuoti interneto puslapių lankytojų elgesio duomenis (pvz. 
puslapių peržiūrėjimo eiliškumas, laikas puslapyje, paspaudimai, t. t) iš puslapio log failų.  Ši informacija irgi 
gali būti apjungta su kitais įmonėje turimais kliento duomenimis pagal ID lauką. Analizuojant log failus 
galima optimizuoti interneto svetaines, skatinti klientą apsipirkti el. parduotuvėje, padaryti svetainę 
patogesne vartotojui. 

 Apklausų duomenys 

Modeler gali skaityti duomenis ir metaduomenis iš Data Collection produktų linijos, kuri leidžia atlikti 
apklausas ir rinkti duomenis internetu, telefonu, popieriaus lapuose bei nešiojamuosiuose įrenginiuose. 

 Integracija su Hadoop Distributed File System (HDFS) 

Naudojant Analytic Server šaltinį galite paleisti daugelį duomenų paruošimo/valdymo bei modeliavimo 
funkcijų Hadoop failų paskirstymo sistemoje (HDFS) taip sutaupydami laiko ir kompiuterinius resursus 
dirbant su dideliais duomenų masyvais. Funkcijos, kuriuos nėra palaikomos Hadoop sistemoje, bus atliktos 
SPSS Modeler Server pagalba. Informacija į Analytic Server šaltinį gali ateiti iš įvairių vietų įskaitant 
tekstinius failus Hadoop sistemoje, duomenų bazes, Hcatalog. 

 Integracija su R ir Python for Spark 

Galite pasinaudoti savo R ar Python pragraminiu kodu nuskaitant duomenis. 

 Integracija su IBM Weather Channel 

Pasinaudoję TWC Import funkcija galite importuoti istorinius, dabartinius ir prognozuojamus orų duomenis 
iš IBM the Weather Channel duombazės. 



 
 

Lengvas įvairių tiekėjų produktų integravimas dėl atviros platformos 

Efektyvus sukurtų modelių panaudojimas organizacijos mastu 

 Duomenų eksportavimas 

 Duomenis galima eksportuoti į Excel, SPSS, SAS, JSON bylas, bei daugelį ODBC duomenų bazių. 
 Galimybė eksportuoti duomenis XLS formatu ir kitais simboliais atskirtų bylų formatais. 
 Data Collection formatu. 
 IBM Cognos ir Cognos TM1 duomenų bazių formatu. 

 Sprendimas nepririša vartotojo prie vieno produkto ar duomenų bazės 

Atvirų standartų panaudojimas leidžia IBM SPSS Modeler dirbti jau egzistuojančioje technologinėje 
aplinkoje be papildomų investicijų. Produkto integravimas su esančia sistema duomenų paėmimo iš 
duomenų bazės bei rezultatu panaudojimo metu atlaisvina IT personalą nuo būtinybės perkėlinėti 
duomenis iš vieno formato į kitą. 

 IBM SPSS Modeler palaiko PMML ir SQL modelių keitimosi standartą 

SPSS padėjo suprojektuoti ir sukurti Predictive Modeling Markup Language (PMML) – atvirą XML-tipo 
modelių keitimosi standartą, kurį palaiko NCR, IBM, Oracle, Microsoft ir kiti tiekėjai. Modeler gali 
eksportuoti visus modelius PMML standartu ir keletą modeliu SQL standartu. 

 Sprendimui valdyti nereikia jokių brangiai kainuojančių specifinių žinių turinčių IT specialistų 

SPSS sprendimų palaikymas ir valdymas nereikalauja specializuotų ir retų IT specialistų todėl mažina  
investicijų sąnaudas ir riziką.  

 

Modeler leidžia lengvai 
panaudoti sukurtus 
prognozinius modelius verslo 
procesuose pasinaudojant 
įvairiomis standartinėmis 
programavimo sąsajomis, 
kurios palaiko tiek realiu 
laiku, tiek atskirais 
laikotarpiais vykdomus 
procesus. 
 
Korporatyvinio lygio 
sprendimams dažnai taikoma 
papildoma programine įranga 
– IBM SPSS Collaboration and 
Deployment Services (C&DS), 
kuri veikia kaip analitinė 
sprendimo platforma. Ji 
leidžia saugoti visą analitinį 
turtą centralizuotai, saugiai ir 
lengvai prižiūrimai bei 
valdyti ir automatizuoti 
prognozinės analizės 
procesus ir pateikti prognozinės analizės rezultatus galutiniams vartotojams ir sistemoms. C&DS kliento-
serverio architektūroje veikia kaip tarpininkas, palaikantis betarpišką kliento programinės įrangos, duomenų 
bazių ir kitų analitinių taikomųjų programų bendravimą. Kartu su IBM SPSS Decision Management yra lengvai 
kuriami specializuoti taikomieji sprendimai, kurie sujungia ir pasveria sukurtas taisykles ir prognozinius 
modelius, o sprendimų rezultatus interaktyviai pateikia galutiniams vartotojams per interneto naršyklę.  
 

Procesų automatizavimas IBM SPSS Collaboration & Deployment Services 
aplinkoje 


