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O projektu

Connex, leader na telekomunikačním trhu v Rumunsku, využívá velké množství 

nástrojů z oblasti IT pro širokou škálu svých specifických aplikací. Oddělení IT 

infrastruktury v Connexu je zodpovědné za dlouhodobé sledování klíčových 

business-critical IT systémů a aplikací z hlediska jejich výkonnosti odhadované na 

základě jejich předpokládaného vytížení. Connex sleduje výkonnost svých IT 

systémů a plánuje kapacitu s cílem snížit náklady a zvýšit dostupnost a kvalitu 

poskytovaných služeb.

Výzva
Connex vyvinul řadu vlastních řešení za účelem automatického získávání dat z různých zdrojů (specializované 

monitorovací systémy, systémové a aplikační logy, aplikační databáze, obchodní reporty atd.). Data byla ukládána do 

různých databází (Microsoft SQL Server, Oracle) a někdy do excelovských tabulek nebo textových souborů (csv). Connex 

hledal vhodný nástroj pro analýzy svých různorodých vstupních dat.      

Rozhodnutí používat STATISTICA Data Miner
Vzhledem ke složitosti svých aplikací se Connex rozhodl pro implementaci systému STATISTICA Data Miner, který je 

univerzální a velmi flexibilní. STATISTICA Data Miner nabízí komplexní výběr dataminingových algoritmů a řešení, včetně 

široké nabídky grafických nástrojů. Connex díky této implementaci získal také nástroje pro extrapolaci časových řad, která 

je nepostradatelná pro jejich aplikace.  

Řešení
Za pomoci STATISTICA Data Miner in-place database processing technologie Connex periodicky analyzuje různé 

parametry svých datových sad. Provádí se:

- Celková vizualizace vývoje parametrů, distribuce hodnot, pro různé průřezy daty se identifikují 

měsíční/týdenní/denní/hodinové vzory. Pomocí maker analýz programu STATISTICA se automaticky generují 

sady grafů a různé pohledy na analyzovaná data.

- Předpovědi vývoje některých parametrů (predikce pomocí časových řad, Fourierova spektrální analýza, ARIMA

modely, analýza přerušených časových řad, exponenciální vyrovnávání, modelování pomocí neuronových sítí)
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- Identifikace korelací mezi parametry pracovního zatížení a pozorovanými výkonovými parametry. Vytváření 

modelů pro vysvětlení pozorovaného výkonu jako funkce pracovního zatížení v minulosti (s použitím lineárních a 

nelineárních regresních modelů a modelování pomocí neuronových sítí).

- Využití kombinace popsaných metod za účelem odhadu budoucího chování jejich systémů.

Výsledky
Connex používá systém STATISTICA Data Miner téměř dva roky jako špičkový nástroj pro vizualizaci a analýzu operačních 

a výkonových dat, vzorů a k základní identifikaci, k signalizaci „neobvyklého“ vývoje a pro střednědobé a dlouhodobé 

předpovědi. Pro odhad kvality parametrů jako funkce předpokládaného pracovního zatížení byla vyvinuta celá řada 

lineárních a nelineárních regresních modelů, modelů neuronových sítí a také byla provedena extrapolace časových řad. 

Výsledky denních analýz, stejně jako střednědobé a dlouhodobé analýzy, umožnily Connexu přesnější a efektivnější ladění 

systémů a předpovídání jejich chování v budoucnu.  




