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Modelowanie Data Mining na wielką 
skalę z SAS Factory Miner



 SAS Factory Miner

 Nowe narzędzie do data mining - dostępne od połowy 2015 r.

 Aktualna wersja - 14.1

 Interfejs webowy

 Przeznaczenie: budowa dużych zbiorów modeli data mining dla segmentów biznesowych

 Projektowany dla środowisk High Performance

 Projektowany dla zespołów analityków (współdzielenie, podział ról)

 Add-on względem SAS Enterprise Miner 

Wstęp



 Większe wolumeny danych

 Więcej dostępnych algorytmów

 Większa granulacja analiz 

Więcej modeli

 Większa szybkość podejmowania decyzji

 Lepsza utylizacja dostępnej mocy obliczeniowej

 Dostępność dla większej grupy użytkowników biznesowych

 Większa automatyzacja

Co znaczy ‚na wielką skalę’ ?



 Budowanie modeli za pomocą wielowątkowych 
procedur na Serwerach SAS

 Asynchroniczne budowanie modeli z użyciem SAS 
Grid Manager

 Budowa modeli In-Memory dzięki SAS High-
Performance Data Mining na database appliance 
lub na Hadoop 

Skalowalna Analityka
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SAS Enterprise Miner (SAS EM)

 Rynkowy lider w obszarze data mining

 Bogactwo narzędzi i algorytmów

 Zaawansowana technologia

 Wsparcie dla High Performance Analytics

 Integracja z Open Source

 Praca interaktywna i wsadowa

 Wsparcie dla automatycznego i szybkiego procesu 
skoringowego

Modelowanie predykcyjne w SAS



 SAS Rapid Predictive Modeler

 ‚Wtyczka’ do Enterprise Guide/Excel

 Trzy predefiniowane projekty SAS EM 
uruchamiane wsadowo

 Projekty kompatybilne z SAS EM

 Uproszczony interfejs użytkownika

 Budowa jednego modelu na raz

 Przeznaczenie: dla mniej zaawansowanych 
użytkowników

 Licencja zawarta w SAS EM

Modelowanie predykcyjne w SAS

 SAS Factory Miner

 Interfejs webowy

 Odrębny format projektów

 Korzysta z procedur SAS EM

 Nie jest kompatybilny z SAS EM na 
poziomie projektów ani pakietów 
modeli

 Budowa wielu modeli na raz

 Przeznaczenie: zarówno dla 
użytkowników biznesowych jak i dla 
analityków (podział ról)

 Wymagana dodatkowa licencja



 Wybór źródła danych (pojedyncza tabela)

 Ustalenie podziału (zbiór treningowy/walidacyjny) lub określenie próbki

 Ustalenie ról i poziomów zmiennych

 Jedna zmienna celu

 Co najmniej jedna zmienna określająca segment

 Zbudowanie profilu

 Automatyczne zbudowanie segmentów

 Korekta ręczna (włączenie/wyłączenie)

 Wybór szablonów modeli

 Uruchomienie budowy modeli

Utworzenie projektu Factory Minera



Segmenty vs modele



 Model bazowy

Dla zmiennych celu interwałowych – wartość średnia

Dla zmiennych nominalnych – wartość najczęściej występująca

 Szablony gotowe (widoczne dla wszystkich)

 Szablony własne (w obrębie projektu)

 modyfikacja innego szablonu

 zbudowanie szablonu wychodząc od algorytmu

» dodanie działań pomocniczych:

imputacja, filtrowanie, wybór zmiennych

Modelowanie



Przykładowe szablony modeli



Rezultaty modelowania (drzewo decyzyjne) 



Rezultaty modelowania (sieć neuronowa) 



Porównywanie modeli (poziom segmentu)



 Analiza modeli Champion i ewentualna korekta wyboru

 Możliwość sprawdzenia innych kryteriów wyboru Championów

 Korekta segmentów

 Określenie minimalnej wielkości segmentu

 Określenie minimalnej liczby zdarzeń 

 Dodanie kolejnych szablonów modeli

 Modyfikacja wybranych szablonów modeli

 Podmiana źródła danych – przeliczenie wszystkich modeli

Dalsze działania



 Zapisywane są 
statystyki dla 
poszczególnych wersji

 Uwzględniana zmiana 
źródła danych

Historia przeliczeń



 Pobranie kodu skoringowego

 Implementacja ręczna modeli

 Rejestracja modeli projektu

 Wszystkie modele

lub

 Tylko modele champion

(wymaga licencji na SAS Model Managera)

Kod skoringowy i rejestracja modeli



 Wymagana licencja na SAS Base, SAS/STAT oraz SAS Enterprise Miner na tej samej 
maszynie

 Windows x64 albo Linux x64

 Co najmniej 8 rdzeni CPU

 Co najmniej 16 GB RAM przy instalacji jednomaszynowej

Wymagania minimalne



 SAS Factory Miner wykorzystuje procedury High Performance

 Dostępne w ramach licencji na SAS Enterprise Miner w architekturze SMP

 Dla architektury MMP – dochodzi dodatkowa licencja na High Performance Data Mining

 Współpraca Factory Minera z Hadoop

 W trybie SMP z użyciem Job Execution Server

 Na grid - zarządzanym SAS Grid Manager (z użyciem LSF)

 Na grid – zarządzanym przez Hadoop

 Projekty zapisywane są w systemie plików

 Lokalizacja musi być dostępna sieciowo jeśli użyty jest Grid

Kilka informacji technicznych



Dziękuję za uwagę


