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Analiza hiperpłaszczyzny popytu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ilościowych w 

otoczeniu dużych zbiorów danych. 

Przeprowadzono analizę hiperpłaszczyzny popytu z perspektyw badania opisowego jak i 

predykcyjnego. Duża ilość literatury przedmiotu potwierdza istotność jak i ogólno naukowe 

zainteresowanie wskazanym tematem. Szacowanie hiperpłaszczyzny popytu może służyć do 

zbadania elastyczność popytu, predykcji sprzedaży, szacownie zużycia energii elektrycznej, 

planowania ilości zapasów, określania dochodowości różnych kanałów marketingowych czy 

klasyfikacji dóbr konsumpcyjnych. Jednym z ważniejszych zagadnień jest właściwy dobór 

zmiennych objaśniających w tym redukcja ich wymiaru. W tym przypadku selekcji zmiennych 

wykorzystywane są algorytmy statystyki bayesowskiej. Bardzo szerokie spektrum liniowych 

oraz nieliniowych metod redukcji wymiaru macierzy zmiennych objaśniających pozwala na  

szybsze szacowanie modeli ilościowych, rozwiązanie problemu współliniowości czy 

ograniczenie problemu doboru zmiennych do modelu. W procesach predykcyjnych coraz 

częściej stosowane są nowoczesne modele ilościowe takie jak rozbudowane sieci neuronowe. 

Duże zbiory danych pozwalają na badanie wcześniej niedostępnych zagadnień, jednocześnie 

oferując nowe narzędzia ilościowe. 

Wykorzystując dane sprzedaży szerokiego spektrum produktowego zbadano najpopularniejsze 

zagadnienia z perspektywy narzędziowej jak i tematycznej. Wyniki wskazują na dużą istotność 

nowych narzędzi ilościowych w tym na zwiększone możliwości badawcze oraz większą 

precyzje oszacowań. 
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