
Co potrafi SAS® Visual Analytics na platformie SAS® Viya®?
SAS Visual Analytics jest nowoczesnym, zintegrowanym środowiskiem do analizy i eksplo-
racji danych. Użytkownicy, nawet nieposiadając zaawansowanych umiejętności analitycz-
nych, mogą badać i odnajdywać schematy, trendy i relacje w danych, a wyniki swych analiz 
udostępniać jako raporty i kokpity monitorujące zjawiska biznesowe. Dzięki zautomatyzo-
wanym i  łatwym w  użytkowaniu funkcjom i  wizualizacjom, każdy może wyciągać wnioski 
i wykorzystywać je do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.

Dlaczego oprogramowanie SAS® Visual Analytics na platformie SAS® Viya® 
jest ważne?
Użytkownicy posiadający różne kompetencje mogą, korzystając z  technologii in-memory, 

w  wizualny sposób eksplorować dane. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają 
szybkość obliczeń, a  przez co także szybkość uzyskania wniosków biznesowych.  
To samoobsługowe rozwiązanie może być rozszerzone aż do poziomu całej korporacji, 
dzięki czemu dane i  narzędzia analityczne są dostępne dla wielu osób. Jednocześnie 
funkcje nadzoru pozwalają działowi IT na zachowanie spójności i przygotowywanie zasobów 
nadających się do wielokrotnego użytku.

Dla kogo przeznaczone jest SAS® Visual Analytics na platformie SAS® Viya®?
Oprogramowanie przeznaczone jest dla każdej osoby, która chce wyciągać i udostępniać 
wnioski na podstawie analizy danych, a także pracować nad nimi we współpracy z innymi 
użytkownikami. Adresatami są między innymi decydenci, analitycy biznesowi, autorzy 
raportów oraz specjaliści ds. danych. Pracownicy działu IT mogą w łatwy sposób nadzorować 
spójność i bezpieczeństwo danych oraz nimi zarządzać. 

SAS® Visual Analytics na platformie SAS® Viya®

Samoobsługowe narzędzie do raportowania i wizualnej analizy danych 
dla każdego – wszystko w jednym rozwiązaniu in-memory
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szybsze przetwarzanie in-memory oraz 
natywną obsługę chmury. Rozwiązanie SAS 
Visual Analytics obsługuje większą liczbę użyt-
kowników, więcej danych oraz szerszy zakres 
zadań analityki i BI w spójny i zorganizowany 
sposób.

Korzyści
• Możliwość korzystania z  dynamicznych 

wizualizacji i udostępniania swoich obser‑
wacji. Dzięki SAS Visual Analytics użytkow-
nicy mogą tworzyć interaktywne raporty 
i kokpity, samemu przeszukując i przygoto-
wując dane pochodzące z  wielu źródeł. 
Mogą szybko podsumowywać i udostęp-
niać kluczowe metryki.

• Odkrycie pełnego obrazu i  ukrytych  
połączeń oraz ich zrozumienie. Szybkie 
i łatwe wizualne eksplorowanie wszystkich 
istotnych danych. Funkcjonalność interak-
tywnego odkrywania pozwala badać 
wszystkie zależności ukryte w  danych. 

Użytkownicy, aby podejmować lepsze 
decyzje, mogą odnajdywać przyczyny 
zdarzeń i identyfikować kluczowe czynniki 
na nie wpływające. Oprogramowanie 
automatycznie wyróżnia w  danych 
kluczowe relacje, wartości odstające, ciągi 
wielowyrazowe, trendy itp.

• Lepsze wyniki biznesowe dzięki wnio‑
skom opartym o dane. Łatwa w stosowaniu 
analityka prognostyczna umożliwia ocenę 
prawdopodobnych rezultatów  i podejmo-
wanie lepszych, opartych o dane decyzji – 
bez programowania! Wizualizacje oraz inteli-
gentne algorytmy ograniczają potrzebę 
eksperymentowania. Dzięki dostępności 
kluczowych obserwacji można skupić się na 
pracy nad tym, co najważniejsze.

• Uwzględnienie kontekstu geograficz ‑ 
nego w  analizach i  wizualizacjach. 
Tradycyjne dane biznesowe łączone są 
z danymi o lokalizacji. Analizy geograficzne  
wydobywają wymiar przestrzenny,  

Jeszcze nigdy w  historii 
nie było tak wielu zainte-
resowanych eksplorowa-
niem danych i  korzysta-

niem z narzędzi analitycznych – dziś chcą tego 
nawet osoby nieposiadające technicznych 
kompetencji. Pracownicy działów IT z coraz 
większym trudem zaspokajają rosnące zapo-
trzebowanie na dostęp do danych i ich opra-
cowywanie, jednocześnie obsługując każdego 
dnia liczne prośby o  tworzenie doraźnych 
analiz i kokpitów. Odbija się to na decyden-
tach, którzy w rezultacie muszą zbyt długo 
czekać na wnioski.

Aby pomóc uzyskać właściwe odpowiedzi we 
właściwym momencie, SAS Visual Analytics 
zapewnia intuicyjny interfejs łączący samoob-
sługowe raportowanie, wizualizację danych 
oraz analitykę. Dzięki SAS Viya otrzymasz 
wyniki jeszcze szybciej. Modernizacja 
Platformy SAS w postaci SAS Viya zapewnia 
uzyskiwanie odpowiedzi o  każdej porze, 



dzięki czemu można analizować dane na 
nowe sposoby, zrozumieć czynniki  
lokalizacyjne i  identyfikować możliwości 
specyficzne dla określonych lokalizacji.

• Możliwość działania w  dogodnym 
momencie i miejscu oraz udostępniania 
wniosków. Pracując z  klientami, można 
korzystać z raportów, wykresów i kokpitów, 
a także wykorzystywać je, by zrozumieć 
wyniki biznesowe, wspólnie je interpre-
tować i wybierać najlepsze kroki.   
 
Treści można udostępniać innym przez 
internet, aplikacje Microsoft Office i urzą-
dzenia mobilne.

Informacje ogólne
Interaktywne wizualizacje pomagają eksplo-
rować i rozumieć dane. Połączenie analityki 
i  wizualizacji pozwala wyciągać wnioski, 
a także pokazywać wzorce oraz trendy, które 
mają wpływ na wynik. Wartości odstające, 
które mogą wpływać na jakość produktów lub 
utratę klientów i wysoce skorelowane para-
metry mogą być szybko identyfikowane. 
Pomaga to stwierdzić, czy obserwacje są 
istotne lub interesujące, dzięki czemu można 
skupić się na najważniejszych obszarach.

SAS Visual Analytics dostarcza skalowalnego, 
działającego w  pamięci mechanizmu 
z prostym w użyciu interfejsem. Połączenie 

interaktywnej eksploracji danych, kokpitów, 
funkcji raportowania oraz analityki pomaga 
użytkownikom biznesowym wyciągać cenne 
wnioski bez posługiwania się kodem i bez 
konieczności posiadania zaawansowanych 
kompetencji specjalisty ds. danych. 
SAS Visual Analytics dostarcza narzędzi 
i technik wizualizacji, które umożliwią szybką 
ocenę prawdopodobnych rezultatów i podej-
mowanie trafniejszych decyzji w  oparciu 
o dane.

Autorzy raportów, analitycy biznesowi  
czy nawet odbiorcy mogą szybko tworzyć 
i udostępniać wizualizacje i raporty, uzyskując 
nowy wgląd w  dane. Korzystają również 
pracownicy działów IT, ponieważ wspólne 
środowisko SAS Viya jest łatwe w zarządzaniu. 
Uzyskują oni możliwość pomiaru i monitoro-
wania danych, wykorzystania ich, harmonogra-
mowania i innych funkcjonalności, aby zapew-
niać spełnienie wymagań nadzoru.

Lepszy sposób, by opowiedzieć 
historię BI
Zagłębianie się w  raporty i  dane pozwala 
identyfikować różne opcje i  możliwości. 
W  konsekwencji mogą być odkrywane 
nieznane dotąd relacje pomiędzy danymi. 
Udostępnianie innym zapisu swoich działań 
może zainspirować do poszukiwań nowych 
możliwości. Udostępniając dane i współpra-
cując, można podnieść wartość i wiarygod-
ność wyników. To więcej niż statyczny raport. 
SAS Visual Analytics pozwala tworzyć raporty 
pobudzające do angażujących dyskusji, które 
prowadzą do odkrycia bardziej przemyśla-
nych wniosków – i podjęcia lepszych decyzji.

Samoobsługowa eksploracja 
Dzięki wykonywanej w przeglądarce interne-
towej analizie eksploracyjnej i innym łatwym 
w obsłudze funkcjom nawet użytkownicy nie-
posiadający specjalistycznych kompetencji 
analitycznych mogą korzystać z SAS Visual 
Analytics oraz otrzymywać precyzyjne wnioski. 
Użytkownicy nieposiadający umiejętności tech-
nicznych mogą tworzyć i zmieniać zapytania, 
wybierając elementy z paska bocznego albo 
dynamicznie filtrować lub grupować dane.  
Funkcja automatycznej prezentacji w formie 
wykresu wybiera typ wizualizacji najlepiej  
dopasowany do danych.Rys. 2. Analiza sentymentu w tekście pokazuje najczęściej pojawiające się terminy i frazy,  

a także emocje, co pozwala szybko odróżnić pochlebne opinie od krytycznych 

Rys. 1. Wizualna eksploracja danych pozwala odkrywać wnioski ukryte w danych



Najważniejsze cechyBardziej zaawansowani użytkownicy mogą 
stosować techniki wizualizacji, aby dostrzegać 
trendy i  szybciej uzyskiwać głęboki wgląd 
w  dane. Dzięki temu można zapomnieć 
o procedurach wykonywanych na zasadzie 
prób i błędów, które stosuje się w celu iden-
tyfikacji obszarów do dalszej analizy.

Samoobsługowa analityka dla 
każdego
Dostęp do funkcji analitycznych został opra-
cowany z myślą o ułatwieniu pracy użytkow-
nikom. Analitycy mogą tworzyć i  stosować 
modele analityczne bez konieczności nauki 
nowych umiejętności lub angażowania infor-
matyków. Użytkownicy biznesowi mogą 
uzyskiwać odpowiedzi, których potrzebują 
i kiedy ich potrzebują, a analitycy wreszcie nie 
muszą odpowiadać na ciągłe prośby o prze-
prowadzenie analiz.

SAS Visual Analytics pozwala analitykom na 
szybką ocenę możliwych rezultatów lub  
oszacowanie nieznanych parametrów. 
Funkcje obejmują:

• Zautomatyzowane prognozowanie. 
Metoda prognozowania dobierana jest 
do określonych danych. Nawet początku-
jący użytkownicy mogą dokonywać wiary-
godnych prognoz.

• Analizę scenariuszy. Wskazywane są istotne 
zmienne oraz ich wpływ na prognozy.

• Poszukiwanie celu. Możliwość ustalenia 
wartości odpowiednich czynników 
koniecznych do osiągnięcia docelowych 
prognozowanych wyników.

• Drzewa decyzyjne. Tworzenie hierar-
chicznej segmentacji danych wejścio-
wych w oparciu o serię reguł stosowanych 
do każdej obserwacji.

• Diagramy sieciowe. Wzajemne połą-
czenia w obrębie złożonych danych.

• Analizę ścieżek. Wizualizacja relacji 
pomiędzy konkretną sekwencją zdarzeń 
pozwala zobaczyć w formie ścieżek prze-
pływ danych od jednego zdarzenia do 
następnego.

Samoobsługowa eksploracja
• Interaktywne odkrywanie relacji, trendów, wartości odstających itd. dostępne dla  

użytkowników biznesowych i analityków.
• Funkcja automatycznej prezentacji w  formie wykresu automatycznie dobiera typ 

wykresu najbardziej odpowiedni dla określonych danych.
• Wizualizacje analityczne obejmują wykresy pudełkowe, mapy ter miczne, animowane 

wykresy bąbelkowe, diagramy sieciowe, macierze korelacji, wykresy liniowe z progno-
zami, wykresy współrzędnych równoległych, wykresy pierścieniowe, drzewa decyzyjne 
i inne.

• Widok map geograficznych pozwala szybko zrozumieć dane geograficzne.
• Diagramy sieciowe z możliwością przedstawienia sieci na mapie.
• Każda wizualizacja może zostać opublikowana jako obiekt raportu.
• Wyliczenia niestandardowe pozwalają na łączenie funkcji, operatorów i  istniejących 

obiektów danych w celu formułowania wartości zgodnie z potrzebami użytkownika.
• Pasek informacji ogólnych o  regulowanym rozmiarze pozwala na interaktywne 

tworzenie podzbiorów elementów wizualnych z wieloma punktami danych.
• Obiekty kokpitu można łączyć z obiektami odkryć i badać interakcje pomiędzy nimi.
• Niestandardowe interaktywne wizualizacje (np. grafy D3.js, wizualizacje C3 lub wykresy 

Google) pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności narzędzia z możliwością czerpania 
z tych samych danych.

• Nowa funkcja wizualizacji kluczowych danych pozwala na wyświetlanie ważnych metryk 
(wartości numeryczne lub kategoryczne) w postaci infografiki w celu szybkiej prezen-
tacji danych.

• Analizy ścieżek (wykresy Sankeya), pozwalające wizualizować relacje pomiędzy  
określonymi sekwencjami zdarzeń.

Samoobsługowa analityka
• Statystyki opisowe, np. minimum, maksimum, średnia, dają ogólną wiedzę o konkretnej 

mierze.
• Użytkownicy mogą tworzyć nowe miary i dodawać je do każdego widoku.
• Prognozy można tworzyć na bieżąco, uwzględniając przedziały ufności.

Rys. 3. Integracja z programami pakietu Microsoft Office



• Analizę tekstu. Zastosowanie analizy 
sentymentu dyskusji z kanału YouTube'a, 
wiadomości Twittera, postów Facebooka, 
danych Google Analytics lub komentarzy 
użytkowników zapewnia szybki wgląd 
w treści publikowane w mediach społecz-
nościowych i nie tylko. SAS Visual Analytics 
oferuje więcej niż zwykłe chmury tagów 
pokazujące, ile razy dane słowo zostało 
użyte. Kategoryzacja treści określa, które 
tematy są najważniejsze oraz identyfikuje 
emocje, dostarczając jasnych kierunków 
do dalszej eksploracji.

• Interaktywne kokpity, raporty BI oraz anali-
tyka – wszystko w  ramach jednego  
interfejsu.

SAS Visual Analytics pozwala przejść bezpo-
średnio od raportowania i  eksploracji do 
analiz i udostępniania informacji w różnych 
kanałach – wszystko w ramach jednego inter-
fejsu użytkownika. To więcej niż typowe 
rozwiązanie Business Intelligence.

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników 
posiadających dostęp do danych i analityki, 
coraz ważniejsze stają się rozważania na 
temat kokpitów i raportów BI. Takie rozmowy 
mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia 
i interpretacji, uzgadniania poglądów i podej-
mowania decyzji. Dlatego ważne jest, aby 
informacje umieścić w miejscu dostępnym 
dla wszystkich, np. w  sieci, aplikacjach 
Microsoft Office czy w urządzeniach mobil-
nych.

SAS Visual Analytics zmniejsza liczbę  
narzędzi potrzebnych zespołowi – a  wraz  
z nią liczbę systemów utrzymywanych przez 
informatyków.

Integracja z Microsoft Office
Współpraca i  udostępnianie przy pomocy 
dynamicznych wizualizacji w czasie rzeczywi-
stym w  aplikacjach Microsoft. Połączenie 
eksploracji, raportowania i prezentacji w arku-
szach Excel, prezentacjach PowerPoint i doku-
mentach Word. Raporty dynamiczne udostęp-
niane są wprost do skrzynki pocztowej 
w Outlooku. 

Najważniejsze cechy

• Szczegóły miar pozwalające szybko zapoznawać się z danymi.
• Automatyczny wybór najbardziej odpowiedniego algorytmu prognozującego dla 

określonych danych.
• Analiza scenariusza pozwala sprawdzać, jak zmiany różnych zmiennych będą wpływać 

na prognozy.
• Poszukiwanie celu umożliwia na określenie wartości docelowej prognozy.  

Jest to podstawa do ustalenia wartości określonych czynników, które muszą zostać 
osiągnięte, by zapewnić wartość docelową.

• Drzewa decyzyjne graficznie przedstawiają prawdopodobne rezultaty. Na poziomie 
eksperckim możliwe jest modyfikowanie parametrów mających wpływ na tworzenie 
drzewa.

• Konfigurowalna dyskretyzacja pozwala na umieszczanie danych ciągłych w niewielkiej 
liczbie grup w celu lepszej interpretacji i prezentacji rezultatów.

• Funkcje analizy tekstu umożliwiają automatyczne znajdowanie tematów i  rozpo-
znawanie emocji w źródłach tekstowych, w tym na Facebooku, Twitterze, w Google  
Analytics, komentarzach na YouTube i innych.  

Interaktywne raportowanie i kokpity
• Elastyczny układ raportu – precyzyjny i reaktywny. Możliwość kumulowania lub grupo-

wania obiektów i korzystania z innych funkcji.
• Dostępne są różne grafy i  wykresy: paski z  wieloma liniami, koła, pierścienie, linie, 

punkty, mapy termiczne, bąbelki, animowane bąbelki, drzewa, kropki, wskazówki, serie 
numeryczne, wykres harmonogramu, wektory itd.

• Do raportu można dodawać treści z sieci (np. nagrania z YoutTube, aplikacje sieciowe) 
i obrazy (np. logo).

• Podpowiedzi dla autorów i  użytkowników raportów pozwalające efektywniej z  nich 
korzystać.

• Konfigurowalne sortowanie pozwala na szeregowanie obiektów kategorii danych 
w  tabeli lub w  grafie według charakterystyk (np. produkty, klienci). Najpierw będą 
wyświetlane te charakterystyki, które są najważniejsze dla firmy.  

Rys. 4. Funkcja poszukiwania celu, stworzona aby dowiedzieć się, jak zmiany w progno-
zowanym wyniku wpływają na odpowiednie czynniki. Z kolei analiza scenariusza pozwoli 
zobaczyć, jaki wpływ na prognozowany wynik mają zmiany w odpowiednich czynnikach



Mobile BI
Kontakt z decydentami powinien być możliwy 
niezależnie od miejsca ich pobytu. Dzięki SAS 
Visual Analytics mogą oni stosować natywne 
aplikacje Windows 10, iOS i  Androida,  
aby szybko przeglądać raporty dynamiczne 
i kokpity na tabletach i smartfonach. Możliwe 
jest dołączanie adnotacji i komentarzy oraz 
wysyłanie raportów pocztą elektroniczną. 
Dostępna jest również opcja wysyłania powia-
domień e-mail w chwili aktualizacji raportu lub 
zmiany danych. Aplikacje mobilne SAS Mobile 
BI są dostępne za darmo w Microsoft Store, 
Apple App Store® i Google Play.

Analiza lokalizacji
Dane lokalizacyjne są gromadzone i wykorzy-
stywane w systemie informacji geograficznej 
i w celu tworzenia map. Planiści miejscy, służby 
odpowiadające za zapewnienie bezpieczeń-
stwa i podmioty na rynku nieruchomości od 
lat korzystają z  danych geograficznych. 
Jednak w miarę wzrostu ilości danych pocho-
dzących ze smartfonów, smartwatchy, 
iBeacons i czujników w niemal każdej branży 
wzrasta zainteresowanie analityką danych 
lokalizacyjnych.

Analityka lokalizacyjna to nie tylko punkty  
na mapach. Wzbogacanie danych lokalizacyj-
nych innymi danymi oraz narzędzia mi analitycz-
nymi pozwala uzyskać dodatkowe wnioski.  
Przy pomocy SAS Visual Analytics można łą  - 
czyć dane z tradycyjnych źródeł, np. transakcyj-
nych, operacyjnych, analiz klientów z danymi 
lokalizacyjnymi i demograficznymi i przepro-
wadzać analizy, uwzględniając kontekst 
geograficzny. Można analizować dane na 
nowe sposoby, dostrzegać możliwości 
i ryzyko, a w rezultacie podejmować lepsze 
decyzje.

Samodzielne przygotowanie danych
Szybkie, równoległe ładowanie danych do 
środowiska działającego w pamięci opera-
cyjnej dostępne jest dla wielu źródeł danych 
relacyjnych i Hadoopa. Kompresja zestawów 
danych umożliwia ładowanie danych przekra-
czających dostępną pamięć. Użytkownicy 
biznesowi mogą korzystać z funkcji „przecią-
gnij i upuść”, by importować własne dane, 
łączyć tabele, stosować funkcje zapewniania 

• Hierarchie mogą być tworzone samodzielnie bez konieczności wcześniejszego okre-
ślania ścieżek użytkowników.

• Automatyczne filtrowanie (np. jednokierunkowe, dwukierunkowe) i połączone wybory 
pozwalają ograniczyć czas poświęcany na ręczne łączenie treści (np. wizualizacje, 
raporty).

• Obiekty tekstowe mogą obejmować tekst generowany automatycznie, na podstawie 
danych.

• Możliwość współpracy użytkowników na różnych urządzeniach mobilnych i  aplika-
cjach webowych dzięki funkcji dodawania komentarzy do raportu.

• Możliwość synchronizacji wyborów i filtrów w różnych wizualizacjach w raporcie lub 
kokpicie.

• Możliwość tworzenia łączy między różnymi raportami (np. utworzenie łącza pomiędzy 
raportem ze sprzedaży a raportem o stanie zapasów).

• Użytkownicy raportów, aby przeglądać te informacje, które ich najbardziej intere-
sują mogą zmieniać parametry obliczeń i reguły wyświetlania przy pomocy ustawień, 
filtrów itd.

• Możliwość tworzenia alertów dla obiektów raportu, dzięki czemu subskrybenci są 
powiadamiani przez e-mail lub wiadomość tekstową o spełnieniu warunku progowego.

• Raporty mogą być bezpiecznie przekazywane jako pliki PDF lub e-mail, jednorazowo 
lub z ustaloną częstotliwością, np. codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

• Raporty w przypadku nagłego zakończenia sesji mogą być odzyskiwane, ponieważ są 
automatycznie zapisywane co pięć sekund po wykonaniu zmian.

• Administratorzy mogą skonfigurować funkcje funkcję dostępu publicznego, umożliwia-
jące oglądanie raportu lub wizualizacji. Goście mogą przeglądać wnioski udostępnione 
publicznie.

Mobile BI
• Natywne wsparcie iOS, Windows 10 i Android dla tabletów i smartfonów wykorzystu-

jące natywne funkcje i gesty.
• Raz stworzone raporty można przeglądać wszędzie.
• Współdzielenie ekranu na żywo umożliwiające udostępnianie ekranu urządzenia 

mobilnego współpracownikom.
• Bezpieczny dostęp do treści na urządzeniach mobilnych, zarówno online jak i offline.
• Funkcje wspomagające współpracę obejmują opcje dodawania adnotacji i komen-

tarzy, udostępniania i wysyłania raportów pocztą elektroniczną.
• Możliwość przechwytywania i udostępniania innym ekranu wraz z komentarzami.
• Powiadomienia ostrzegają użytkowników biznesowych w  momencie aktualizacji 

raportu, zmiany danych lub aktualizacji aplikacji.
• Współpraca z technologiami niezależnych sprzedawców MDM, np. Good Technology, 

MobileIron i AirWatch.

Analiza lokalizacji
• Mapy geograficzne dostępne dzięki Esri ArcGIS Online lub OpenStreetMap.
• Użytkownicy mogą zaznaczać punkty danych na mapach geograficznych, aby wybierać 

konkretne dane do dalszej analizy.
• Kartogramy umożliwiające wizualizację różnic na obszarze geograficznym.
• Dostęp do map bazowych i  wyszukiwanie geograficzne Esri poprzez Esri ArcGIS 

Online bez dodatkowych opłat.
• Definiowalne wieloboki (np. terytoria sprzedaży, okręgi wyborcze, plany pięter, plany 

siedzeń) przedstawiają świat takim, jakim musi widzieć go biznes.

Najważniejsze cechy



jakości danych, tworzyć kolumny wyliczane 
lub wykonywać inne operacje. Zapotrze-
bowanie na samodzielne przygotowywanie 
danych będzie rosło w miarę zwiększania się 
liczby użytkowników tworzących interaktywne 
treści – raporty, kokpity czy eksploracje. 

Zarządzanie i administracja
Środowisko administracyjne SAS Viya zawiera 
gotowe do użycia natychmiast po instalacji 
raporty audytu, dające administratorom 
bezpośredni dostęp do funkcji monitoringu 
i zarządzania. Dane są gromadzone automa-
tycznie dla wszystkich komponentów  
SAS Visual Analytics, a raporty administracyjne 
są tworzone w oparciu o nie.

Skalowalność i przetwarzanie 
rozproszone
SAS Visual Analytics wykorzystuje platformę 
SAS Viya, by dostarczać usługę cały czas 
rosnącej liczbie użytkowników, obsługując 
różne typy danych, różne wolumeny oraz 
coraz większą liczbę ewoluujących zadań BI 
i  analityki. Oprogramowanie opracowano 
z myślą o skalowalnym przetwarzaniu rozpro-
szonym, dzięki czemu jest ono gotowe do 
zaspokajania zmieniających się potrzeb. 
Serwer SAS Viya o nazwie CAS (SAS Cloud 
Analytic Services) realizuje przetwarzanie 
w pamięci na pojedynczym serwerze lub na 
wielu węzłach w ramach klastra. 

Dane i wyniki pośrednie a przechowywane 
w pamięci odpowiednio długo i są dostępne 
pomiędzy zadaniami i  użytkownikami,  
co zmniejsza latencję. Odporność na awarie 
zapewnia przetwarzanie zapytań, nawet jeżeli 
serwer traci połączenie z niektórymi węzłami. 
Dzięki temu zlecane zadania są zawsze 
kończone. Obsługa wielu logicznie wy- 
odrębnionych klientów pozwala na udostęp-
nianie zasobów pomiędzy nimi. Warstwa 
komunikacji umożliwia również usuwanie lub 
dodawanie węzłów na serwerze w  trakcie 
jego działania, co gwarantuje elastyczność 
i skalowalność.

• Analiza skupień punktów geograficznych ułatwia wizualizację obszernych danych loka-
lizacyjnych oraz identyfikowanie obszarów zainteresowania. Różne poziomy przybli-
żenia pozwalają je zobaczyć w wielu skalach.

• Analizy czasu podróży i przebytego dystansu dostępne są w ramach licencji premium 
Esri ArcGIS Online (nabywana osobno od Esri).

• Geowzbogacanie pozwalające na wizualizację danych demograficznych i danych inne-
go typu z Esri (wymaga licencji Esri ArcGIS Online od Esri) w innym kontekście.

Samodzielne przygotowanie danych
• Importowanie danych z  różnych źródeł: baz danych, Hadoopa, arkuszy Excela, 

schowka, mediów społecznościowych itd.
• Wiedza o pochodzeniu danych dzięki diagramom sieciowym.
• Podstawowe funkcje zapewniania jakości danych, takie jak zmiana wielkości liter, 

konwersja, zmiana nazwy, usunięcie lub rozdzielenie kolumn; tworzenie kolumn wyli-
czanych i przekształceń przy pomocy niestandardowych kodów.

• Nowe profilowanie tabel i kolumn pozwalające szybko zrozumieć dane.
• Przygotowanie danych z  wykorzystaniem funkcji dołączania, łączenia, filtrowania 

i transponowania.
• Zadanie wielokrotne, tworzenie harmonogramu i monitorowanie.

Zarządzanie i administracja
• SAS Environment Manager zapewnia łatwe w użytkowaniu, scentralizowane i obsługi-

wane z poziomu przeglądarki narzędzia do administracji i monitoringu BI oraz analityki, 
obejmujące m.in. użytkowników, dane, treści, serwery, usługi i zabezpieczenia.

• Uwierzytelnianie użytkownika i autoryzacja treści ułatwiające sprawowanie nadzoru.
• Zabezpieczenia na poziomie obiektu (foldery, raporty itd.) oraz ochrona danych  

(na poziomie tabeli i wiersza) ułatwiające sprawowanie nadzoru.
• Bezproblemowa integracja z korporacyjnymi katalogami tożsamości, takimi jak LDAP.

Najważniejsze cechy

Rys. 6. Raporty dynamiczne w aplikacji mobilnej SAS Mobile BI dostępnej dla tabletów 
i smartfonów Windows 10, iPad®, iPhone®, Android



Otwartość na inne języki programi‑
styczne

Choć oprogramowanie SAS Visual Analytics 
zostało zaprojektowane z  myślą przede 
wszystkim o  użytkownikach biznesowych 
wolących korzystać z  interfejsu wizualnego, 
zawiera również interfejs programistyczny dla 
zainteresowanych pisaniem własnego kodu 
SAS. 

Jeśli programiści wolą pracować w  innych 
językach, np. Python, R, Lua lub Java, mogą 
wywoływać funkcje SAS Visual Analytics 
z ulubionego środowiska programistycznego. 
Ponadto, publicznie dostępne API REST 
pozwalają deweloperom łatwo dodawać 
treści tworzone z wykorzystaniem SAS Visual 
Analytics do innych aplikacji.

Elastyczność wdrażania
Oprogramowanie SAS Visual Analytics na 
platformie SAS Viya jest przystosowane do 
działania na pojedynczym serwerze albo 
w  trybie rozproszonym z  wykorzystaniem 
masowego klastra obliczeniowego. Podczas 
działania w  trybie rozproszonym wszystkie 
węzły w rozproszonym środowisku są wyko-
rzystywane do wykonywania obliczeń. 

Dane są rozprowadzane wśród węzłów 
w  klastrze, a  masowa moc obliczeniowa 
klastra służy do rozwiązywania zadań anali-
tycznych. SAS Visual Analytics można 
wdrożyć w architekturze najbardziej odpo-
wiedniej dla twojej firmy: w  siedzibie, 
w  prywatnej chmurze za pośrednictwem 
technologii takich jak Cloud Foundry lub 
w publicznej chmurze, np. w Amazon Web 
Services lub Microsoft Azure. SAS zapewnia 
również dostęp do oprogramowania 
w modelu Software as a Service.

• Funkcje aplikacji do mapowania reguł przeznaczone dla indywidualnych użytkow-
ników i grup, ułatwiające sprawowanie nadzoru.

• Możliwość umieszczenia urządzeń mobilnych na listach dopuszczonych i  blokowa-
nych urządzeń, autoryzując dostęp do SAS Mobile BI.

• Kokpit działający w  czasie prawie rzeczywistym umożliwiający monitoring zdrowia 
i kluczowych czynności systemu.

• Dodawanie i usuwanie rozproszonych węzłów przetwarzania.
• Skryptowe API realizują zadania administracyjne w  trybie wsadowym, w  tym zarzą-

dzanie zabezpieczeniami, bibliotekami, grupami użytkowników czy konfiguracjami.
• Definiowalny monitoring i raporty wydajności.
• Obejmujące całe środowisko funkcje eksploracji logów, planowania zadań i monitoringu.

Mechanizm SAS® Viya® działający w pamięci
• CAS (SAS Cloud Analytic Services) realizuje przetwarzanie w pamięci i rozprowadza 

zadania przetwarzania pomiędzy węzłami w klastrze.
• Zlecenia użytkowników (wyrażone w  języku proceduralnym) są przekształcane 

w zadania z parametrami niezbędnymi do przetworzenia w środowisku rozproszonym. 
Zestawy wyników oraz wiadomości są odsyłane do procedury, aby użytkownik mógł 
podjąć decyzje dotyczące dalszych działań.

• Dane są zarządzane w blokach i mogą być ładowane do pamięci oraz na żądanie.
• Jeżeli tabele przekraczają możliwości pamięci, serwer buforuje bloki na dysku.  

Dane oraz pośrednie wyniki są przechowywane w pamięci odpowiednio długo i są 
dostępne pomiędzy zadaniami i użytkownikami.

• Wysoce wydajna funkcja komunikacji pomiędzy węzłami. Algorytm określa optymalną 
liczbę węzłów dla danego zadania.

• Warstwa komunikacji posiada tolerancję błędów i pozwala na dodawanie węzłów lub 
ich usuwanie z  serwera w  trakcie jego działania. Wszystkie komponenty mogą być 
replikowane, co zapewnia wysoką dostępność.

• Obsługa kodu SAS z poprzedniej wersji i bezpośrednia kompatybilność operacyjna 
z klientami SAS 9.4M5.

• Obsługa wdrożenia dla wielu klientów, umożliwiająca bezpieczne korzystanie ze współ-
dzielonego oprogramowania.

Najważniejsze cechy

Rys. 7. Dane przygotowywane i ładowane w interfejsie działającym na zasadzie „przeciągnij 
i upuść”, pozwalającym, między innymi, na łączenie tabel i tworzenie kolumn wyliczanych
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Rys. 8. Wzbogacanie map geograficznych o analitykę lokalizacji w celu uzyskania 
głębokiego, lecz przystępnego wglądu w dane

Procedury SAS® (ang. PROC) i działania CAS
• Interfejs programistyczny (SAS Studio) pozwala informatykom i  deweloperom 

uzyskiwać dostęp do serwera CAS, ładować i  zapisywać dane bezpośrednio na 
serwerze CAS oraz obsługiwać lokalne i zdalne przetwarzanie na serwerze CAS.

• Programiści lub informatycy pracujący w  językach Python, Java, R lub Lua mogą 
również uzyskiwać dostęp do danych i wykonywać podstawowe czynności manipulacji 
danymi na serwerze CAS lub wykonywać działania CAS, używając PROC CAS.

• Dzięki API REST można łączyć SAS z innymi aplikacjami.  

Opcje wdrożenia
• Wdrożenie w siedzibie:

• Instalacja na pojedynczym serwerze pozwala spełnić oczekiwania potrzeby małych 
i średnich firm.

• Instalacja na klastrze serwerów zaspokaja wymagania większych organizacji związane 
z rosnącą liczbą danych i zadań oraz skalowalnością.

• Wdrożenie w chmurze:
• Hosting w  firmie; prywatna lub publiczna infrastruktura chmury (np. BYOL  

w Amazon); oprogramowanie SAS dostępne w modelu Software as a Service (Saas),  
a  także w  modelu Cloud Foundry platform as a  service (Paas) zapewniającym 
wsparcie za wielu dostawców rozwiązań w chmurze.
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Aby dowiedzieć się więcej  
o SAS Visual Analytics,  
odwiedź stronę internetową: 
sas.com/visual-analytics
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