
Technologia i wykorzystanie

SAS Data Quality



 Zduplikowani klienci - nieodpowiednie propozycje warunków handlowych, nieadekwatna oferta

 Błędne numery NIP, PESEL

 Błędy w telefonach (niepełny numer, numery połączone) - brak komunikacji z klientem

 Błędy w adresach mailowych (np. brak @) - brak komunikacji z klientem

 Błędne kody pocztowe klientów (np. wpisy 00-000, kod pocztowy niezgodny z ulicą w adresie 
klienta) 

 Błędy w adresach klientów (np. nazwach ulic)

 Błędy w datach związanych z odejściem klienta (umowa już została rozwiązana a w systemie 
późniejsza data wypowiedzenia).

 Błędy w danych pomiarowych - problemy z połączeniem danych pomiarowych z danymi 
bilingowymi 

Problemy rozwiązywane przez użycie narzędzi 
SAS Data Quality



1. Profilowanie danych

2. Podniesienie jakości danych

3. Integracja danych

4. Wzbogacenie danych

5. Monitoring jakości danych

Proces zarządzania jakością



 Aplikacja kliencka z możliwością przetwarzania (tzw. 
gruby klient)

 Interfejs pozwala na:

 Dostęp do danych (ODBC, Federation Server, SAS, pliki 
tekstowe)

 Profilowanie i eksploracja danych

 Tworzenie reguł biznesowych, statystyk oraz alertów

 Tworzenie procesów zwiększających jakość danych

 Wzbogacanie danych (Loqate) 

 Budowa i edycja QKB

DataFlux Data Management Studio



 Serwer przetwarzający (na żądanie lub harmonogram)

 Wywoływanie zadań zaimportowanych z Data 
Management Studio

 Windows / UNIX

DataFlux Data Management Server



 Jądro SAS Data Quality

 Definicje zwiększające jakość danych

 Możliwość rozwijania we własnym zakresie

 Możliwość wykorzystania w środowisku rozproszonym

 SAS Data Loader for Hadoop

 SAS Data Quality Accelereator

SAS Quality Knowledge Base



 Analiza danych pod kątem jakości

 Wyliczanie statystyk dla wybranych 
pól w bazie danych

 Selekcja pól do przeprowadzenia 
procesu podniesienia jakości

Profilowanie danych



 Źródła wejściowe

 Źródła wyjściowe

 Transformacje

 DataFlux Expression Language

Tworzenie zadania



 Czarna skrzynka dla osób z nich 
korzystających

 Raz stworzona może być 
wykorzystywana wiele razy

Reguły biznesowe



 Typy definicji:

 Parsowanie

 Standaryzacja

 Identyfikacja

 Analiza płci

 Wyliczanie matchcode’ów

 Analiza wzorca

 Ekstrakcja

SAS Quality Knowledge Base



 Rozbicie ciągu znaków na tokeny

 Adres

 Cecha (ulica, aleja, plac, skwer itp.)

 Nazwa (Gdańska, Mickiewicza, Marszałkowska itp.)

 Numer budynku

 Numer mieszkania

Parsowanie



 Ujednolicenie wielu różnych metod zapisu 
informacji na jedną najbardziej odpowiednią

Standaryzacja

Definicja Przed standaryzacją Po standaryzacji

Numer telefonu 0048612-345-678 +48 612 345 678

Imię asia Joanna

Kod pocztowy 01633 01-633

Ulica UL GDANSKA 27/31 ul. Gdańska 27/31

Miasto Wawa Warszawa



 Stwierdzenie do jakiej grupy najlepiej pasuje dany rekord

 Szczególnym przypadkiem identyfikacji jest analiza płci

Identyfikacja

Definicja Możliwe wartości

Płeć M / K

Typ klienta Osoba / Firma

Numer telefonu Stacjonarny / Komórkowy

Numer rejestracyjny Zwykły / Zabytkowy / Dyplomatyczny

Adres email Poprawny / Niepoprawny



 Sposób reprezentacji danych wykorzystywany 
do porównywanie wartości wykorzystywany np. 
w klasteryzacji

 Eliminacja błędów powstałych w skutek błędu 
ludzkiego

 Błędy ortograficzne

 Literówki 

 Dyslekcja osoby wprowadzającej dane

Wyliczanie matchcode’ów

Wartość źródłowa Match Code

Jan Kowalski

3LW43$$$$$$CP$$$$$$$$$
Janek Kowalski

jan kkowalski

JANEK KOWLSKI

Wartość źródłowa Match Code

Gdańska 27/31

F8P43$$$$HIKZ$$$Gdanska 27-31

ulica Gdańska 27/31



 Tabela złożona z dwóch kolumn

 Data

 Wartość źródłowa

 Standard

 Wartość po zastosowaniu schematu

Schemat standaryzacyjny



 Wyrażenia normalizacyjne

 Zastosowanie reguł do zmiany reprezentacji 
ciągu znaków

» Wycięcie zbędnych znaków

» Zamiana ciągu znaków innym ciągiem

» Zmiana kolejności tokenów

 Wyrażenia kategoryzujące

 Zastosowanie reguł do przyporządkowania 
ciągu znaków do konkretnej grupy

Wyrażenia regularne

Przed wyrażeniem Po wyrażeniu

L.O. nr 5 V LO

DĄB DAB

01633 01-633

19OCT15 19/10/2015



Definicja parsująca

 Przyporządkowanie wartościom odpowiednich kategorii

 Dla każdej wartości można przypisać wiele kategorii 
o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia

 Kategorie wykorzystywane są w składaniu całego ciągu 
znaków za pomocą gramatyki

Słownictwo

Robert

Soszyński

FNW (Low)

GNW (High)
Słownictwo

FNW (Medium)



 Złożenie tokenów w logiczną całość

 Każdy token może być częścią innego tokenu
(Derrived Categories)

Gramatyka



 Ma na celu wyeliminować błędy powstałe w 
skutek niewłaściwego wprowadzenia wartości

 Błędy ortograficzne

 Literówki

 Pisanie ze słuchu

 Sprowadzanie podobnie brzmiących wartości do 
tej samej reprezentacji za pomocą znaków

 Fonetyka wykorzystywana jest głównie przy 
wyliczaniu matchcode’ów

Fonetyka



 Proces polegający na 
wyodrębnieniu dodatkowych 
informacji

 Powiązanie danych z źródłami 
referencyjnymi

Wzbogacanie danych - Loqate

http://loqate.com/demo/verify.htm

https://www.everythinglocation.com/accuracy-codes/

http://loqate.com/demo/verify.htm
https://www.everythinglocation.com/accuracy-codes/


DataFlux Data Management Server

 Uruchomienie zadań 
stworzonych w Data 
Management Studio



 Monitorowanie skuteczności zadań poprawiających jakość 
danych

 Reguły biznesowe

 Statystyki

DataFlux Web Studio



 Predefiniowane transformacje dla procesów jakości danych

 Zastosowanie schematu standaryzacji

 Standaryzacja

 Klasteryzacja

 Wywoływanie procesów oraz usług z DM Server

SAS Data Integration Studio



SAS Data Integration Studio

 Uruchamianie zadań oraz 
usług z DM Server’a za 
pomocą predefiniowanej 
transformacji



SAS 4GL

Nazwa funkcji Opis funkcji

DMSRVBATCHJOB Wywołanie procesu z DM Servera

DQCASE Zmiana wielkości liter

DQGENDER / DQGENDERPARSED Analiza płci

DQIDENTIFY Identyfikacja

DQMATCH / DQMATCHPARSED Wyliczanie matchcode’u

DQPARSE Parsowanie

DQPARSETOKENGET / DQTOKEN Pobieranie tokenu

DQPARSETOKENPUT Dołączanie tokenu

DQPATTERN Analiza wzorca

DQSCHEMEAPPLY Zastosowanie schematu standaryzacji

DQSTANDARDIZE Standaryzacja



%dqload(dqlocale=(PLPOL), sqsetuploc='C:\SAS\QKB\dqsetup.txt');

data result;

fullname = 'Robert Soszyński';

fullname_mc = dqMatch(fullname, 'NAME', 85);

fullname_parsed = dqParse(fullname, 'NAME');

fullname_parsed = dqParseTokenPut(fullname_parsed, "Marek", 

"MIDDLE NAME", "NAME");

fullname_parsed_mc = dqMatch(fullname_parsed, 'NAME', 85);

run;

SAS 4GL



 SAS Data Loader for Hadoop

 16:30 – 17:00

SAS Data Loader for Hadoop



Licencjonowanie SAS Data Management Studio

Ścieżka Technologiczna

SAS Data Quality

SAS Data Management 
Advanced

SAS Data Management 
Standard

…

Ścieżka Rozwiązań Biznesowych

SAS Data Governance

SAS Master Data Management

…
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Dziękuję

robert.soszynski@sas.com


