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Innowacyjna i otwarta platforma, zaprojektowana, by sprostać każdemu analitycznemu wyzwaniu

Ogólne informacje
W jaki sposób organizacje mogą dziś nadążać za rosnącymi potrzebami w obszarze analityki?
Jak mogą szybko uzyskać wyniki, które będą podstawą najlepszych decyzji? Zarówno zespoły
specjalistów data science, jak i zautomatyzowane aplikacje, które dostarczają odpowiedzi
w czasie rzeczywistym, do efektywnego działania potrzebują:
• Superszybkiego przetwarzania do przygotowania, eksplorowania i zaawansowanej analizy
danych.
• Zintegrowanego środowiska, łatwego do zarządzania, utrzymania i nadzoru.
• Skalowalnej, dynamicznej architektury, która może rosnąć (lub kurczyć się) zgodnie z potrzebami i czerpać korzyści z różnorodnych infrastruktur.
• Samoobsługowego dostępu do kompleksowego zestawu usług analitycznych dla
każdego rodzaju danych, bez względu na ich rozmiar.
SAS Viya jest otwartą, gotową do pracy w chmurze platformą in-memory, dzięki której możesz
nieprzerwanie otrzymywać szybkie i trafne wyniki analiz. Dzięki płynnemu, skalowalnemu
i odpornemu na awarie środowisku przetwarzania, sprosta najbardziej złożonym zadaniom
analitycznym dziś i w przyszłości. SAS Viya zapewnia:
• Nowoczesną, gotową do pracy w chmurze architekturę analityczną zaprojektowaną przez
lidera rynku analityki biznesowej.
• Otwarte, a zarazem proste w zarządzaniu środowisko analityczne z silnikiem przetwarzania,
który pozwala uruchamiać zarówno kody SAS, jak i napisane w innych językach
programowania.
• Kompleksową i skalowalną platformę umożliwiającą realizację wdrożenia zarówno
w chmurze publicznej, jak i prywatnej.

Korzyści
SAS Viya jest unikalną platformą, która pomoże twojej organizacji
szybko sprostać wszelkim analitycznym wyzwaniom. Możesz w prosty
sposób projektować i udostępniać rozwiązania zawierające
wbudowane usługi analityczne, a także opracowywać kontrolowane
aplikacje, szybko otrzymywać odpowiedzi i stale uzyskiwać najlepsze
rezultaty.
Otwarta architektura SAS Viya służy wszystkim, od data scientist po
analityków biznesowych, od programistów aplikacji po kadrę
zarządzającą. Zapewnia rzetelne, skalowalne i bezpieczne środowisko
zarządzania narzędziami anali-tycznymi, z zachowaniem najlepszych
praktyk w zakresie agile IT.

Uzyskaj szybsze odpowiedzi dzięki przetwarzaniu analitycznemu w pamięci
Dzięki technologii, która dopasowuje się do wymagań każdego biznesu,
SAS Viya pomaga twojej organizacji radzić sobie z nieustannie
zmieniającym się i rosnącym zakresem potrzeb analitycznych.
Bez względu na ilość użytkowników, rozmiar danych lub sposób ich
odświeżania, dotrzesz do odpowiedzi w szybkim tempie. Architektura
zapewnia odporne na awarie, rozproszone przetwarzanie pozwalające
na optymalne zarządzanie obciążeniem obliczeniowym zadań
analitycznych.

Zredukuj koszty utrzymania i zarządzania wieloma
środowiskami narzędziowymi
W ramach jednego (centralnie zarządzanego) środowiska wszystkie
zadania analityczne zostają sprowadzone do jednej wspólnej

platformy. Nie ma potrzeby używania różnych narzędzi do zarządzania
zadaniami związanymi z dostępem do danych, ich przygotowaniem,
eksploracją, tworzeniem i uruchamianiem modeli analitycznych.
Kod scoringowy zostaje wygenerowany automatycznie, bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika i jest powszechnie dostępny
w środowisku analitycznym. Dzięki temu, że nie musisz przenosić
i zmieniać tych kodów, twoje zasoby analityczne mogą być
wykorzystywane wielokrotnie w różnych środowiskach i zastosowaniach operacyjnych.

Łatwe zarządzanie i kontrola nad środowiskiem
analitycznym
Dzięki SAS Viya możliwa staje się integracja wszystkich etapów analitycznego cyklu życia – bez względu na to, czy są zdefiniowane w języku SAS, czy innym języku programowania (takich jak Python, Java lub
Lua) bądź przywołane z twoich aplikacji przy pomocy publicznych interfejsów REST API. Uzyskaj dostęp do możliwości analitycznych SAS
poprzez jedno centralnie administrowane i monitorowane środowisko, dzięki narzędziu obsługującemu całość zasobów analitycznych.
Rozwiąż problemy synchronizacyjne wynikające ze stosowania różnych
narzędzi. Nie trać czasu na zadania związane z uzgadnianiem wyników
i metod – przeznacz go na innowacje.

Skaluj w górę i w dół, zgodnie z potrzebami
SAS Viya została zaprojektowana z myślą o elastycznym przetwarzaniu
i łatwym skalowaniu. Twoja organizacja może rozpocząć od małej
instalacji i rozszerzać ją według potrzeb, bez konieczności wiązania się
z jednym dostawcą chmury. Kod można przenosić, więc swoje aplikacje
możesz uruchamiać w każdym miejscu bez przepisywania go.

Konfigurowalne
kokpity umożliwiają
administratorom
monitorowanie całego
środowiska analitycznego
SAS Viya, w tym analizę
aktualnego stopnia
wykorzystania serwera,
stanu systemu i aktywności
użytkowników.

Wyzwania
• Problemy związane z big data i obliczeniami. Zbiory danych dynamicznie się rozrastają, a wyzwania z tym związane każdego dnia stają
się coraz bardziej złożone. Potrzebujesz skutecznego sposobu analizowania różnorodnych danych, zwiększenia efektywności i otrzymywania szybszych odpowiedzi na każde analityczne pytanie.

• Brak nadzoru nad procesem analitycznym. Darmowe technologie są rozproszone i zwykle nie są zintegrowane. Brak kontroli
nad przepływem danych i aplikacjami zwiększa obawy związane
z ich utrzymaniem, ukrytymi kosztami, nadzorem i zapewnieniem
zgodności.

• Presja dostarczania skalowanych rozwiązań przy ograniczonym
budżecie. Organizacje IT o nieograniczonych budżetach na technologie nie istnieją. Czy jest coś takiego, jak niedroga, sprawna
architektura dla biznesu, która nadąża za potrzebami
użytkowników?

• Trudność w zarządzaniu portfelem różnorodnych technologii. Do
zarządzania danymi i aplikacjami w firmach wykorzystuje się wiele
narzędzi. W rezultacie trudno stwierdzić, która wersja danego
modelu analitycznego jest w użyciu, czy odpowiada obecnym
warunkom i czy jest aktualizowana zgodnie z wymaganiami.

• Nieustanna zmienność wszystkiego. Stale zmieniające się
wymogi biznesowe, szturm nowych technologii i ewoluujące
potrzeby klientów. W jaki sposób zaprojektować długoterminowe
rozwiązanie, które będzie rozwijać się wraz ze zmieniającymi się
potrzebami?

• Nieodpowiednie technologie utrudniają podejmowanie decyzji.
Niewydajne narzędzia i silosy technologiczne uniemożliwiają
docieranie do właściwych informacji i przechodzenie od innowacji do operacyjnego działania w krótkim czasie.

Usprawnij codzienną pracę i zwiększ produktywność

Otwarte środowisko programistyczne dla rozwiązywania zadań analitycznych

Dzięki zintegrowanemu środowisku SAS Viya zespoły analityczne
mogą testować różne podejścia i projektować rozwiązania szybciej niż
przy pomocy tradycyjnych języków programowania. Ponieważ dostęp
do SAS można uzyskać zarówno poprzez przyjazne interfejsy graficzne,
jak i wiele środowisk programistycznych, ścieżka nabycia i rozwijania
kompetencji jest prosta.

Popraw i uprość współpracę pomiędzy zespołami
Pracownicy zaangażowani w projekty analityczne często spędzają zbyt
wiele czasu, próbując wyjaśnić kontekst biznesowy lub znaleźć wspólny
język w rozmowie o danych lub metodach analitycznych. Spójny
interfejs użytkownika dla wszystkich narzędzi oraz standardowe,
ujednolicone komponenty zapewniają fundament dla udostępniania
i przekazywania informacji. Więcej użytkowników może analizować
dane w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w sposób interaktywny
współpracując przy procesach odkrywania i budowania modeli
analitycznych.

Możliwości SAS Viya
Gotowość do pracy w chmurze, elastyczność
i skalowalność
SAS Viya została zaprojektowana w taki sposób, aby pozwalać na
elastyczność i skalowalność zarówno w chmurach publicznych,
jak i prywatnych. Realizowane w pamięci obliczenia zostały zoptymalizowane zarówno dla największych środowisk analitycznych, jak i dla
tych dopiero budowanych i rozwijanych. Elastyczne przetwarzanie
automatycznie adaptuje się do potrzeb i dostępnych zasobów. Pomaga
to szybko eksperymentować z różnymi scenariuszami i stosować bardziej
kompleksowe podejścia dla większych ilości strumieni danych i zadań
analitycznych.

Wesprzyj działania specjalistów data science narzędziami
SAS Analytics, które są łatwo dostępne z poziomu różnych języków
programowania. Bez względu na to, czy jest to Python, Java, skrypt
Lua czy SAS, twórcy modeli analitycznych i specjaliści data science
mogą uzyskać łatwy dostęp do możliwości SAS w zakresie manipulowania danymi, stosowania zaawansowanej analityki lub raportowania analitycznego. SAS Viya to jedno środowisko programistyczne
i analityczne, łatwo dostępne z poziomu innych języków.
Zaprojektowana jako otwarta platforma rozwojowa,
SAS Viya zawiera także interfejsy REST API, które można
wykorzystać do włączenia wsparcia analityki SAS do istniejących
aplikacji. Zespoły analityczne mogą pracować w wybranym przez
siebie języku – wszystkie zasoby analityczne zostają połączone w
jedno wspólne środowisko, aby dostarczyć pojedyncze, kontrolowane narzędzie dla całej organizacji.

Szybkie, rozproszone przetwarzanie w pamięci
SAS Viya oferuje kolejną generację SAS In-Memory Analytics.
Operacje związane z danymi i pracą analityczną zostają automatycznie
podzielone pomiędzy rdzenie pojedynczych serwerów lub węzły
masywnych klastrów obliczeniowych, korzystając z architektur
równoległych i osiągając niewiarygodnie dużą prędkość.
Całość danych i obiektów jest przechowywana w pamięci tak długo,
jak jest to wymagane, bez względu na to, czy celem są interaktywne
wizualizacje, czy zaawansowane przetwarzanie analityczne.
Silnik SAS Viya zapewnia bezpieczne, skalowalne środowisko
z równoczesnym dostępem dla wielu użytkowników. Niespotykanie
duża liczba użytkowników może równocześnie ze sobą współpracować
w celu eksplorowania tych samych danych surowych i symultanicznego
budowania modeli. Ponadto, nie ma potrzeby dostosowywania kodu

Co wyróżnia SAS® Viya™?
• Jednolite środowisko analityczne. SAS Viya zapewnia wspólne,
skonsolidowane i scentralizowane środowisko pozwalające na
tworzenie, uruchamianie i zarządzanie wszystkimi krokami całego
analitycznego cyklu życia.
• Otwartość na szybki rozwój. Zaprojektowana jako otwarta platforma rozwojowa, architektura SAS Viya dostarcza technologie
SAS użytkownikom w ramach całej organizacji. Wspiera programowanie w SAS oraz z poziomu innych języków (takich jak Python,
Lua czy Java) oraz udostępnia interfejsy do wspólnego zbioru
metod analitycznych.
• Możliwość kontroli danych i modeli analitycznych zbudowanych
przy pomocy SAS lub innych narzędzi. Tylko SAS Viya stanowi
jedno narzędzie analityczne, obejmujące kompleksowy nadzór
nad modelami budowanymi przy pomocy SAS oraz innych
języków programowania i narzędzi.
• Skalowalność, która pozwala odpowiedzieć na największe
problemy analityczne. Dzięki elastycznemu zarządzaniu pamięcią

dla przetwarzania równoległego. Przenośny kod może być określony
raz i uruchamiany w każdym miejscu, a także skalowany w celu
rozwiązania problemu z danymi w każdym rozmiarze. Kod napisany
w architekturze SAS Viya może być uruchamiany na strumieniu danych,
bezpośrednio w bazie danych, w pamięci, na platformie Hadoop,
w chmurze prywatnej i publicznej, a nawet na urządzeniach. Cel jest
prosty: brak ograniczenia i zamknięcia w jednej infrastrukturze.

Odporna architektura z gwarancją wznowienia po
awarii
Aby uzyskać wiarygodne wyniki, potrzebujesz narzędzia analitycznego,
które cię nie zawiedzie. Wszystkie twoje obliczenia analityczne muszą
zostać zakończone bez zakłóceń. Odporna na awarie platforma
SAS Viya automatycznie wykrywa awarie serwera, nawet
w wieloplatformowych środowiskach przetwarzania, i ponownie
rozkłada zadania obliczeniowe. SAS Viya zarządza także wieloma
kopiami danych w klastrze przetwarzania. Jeśli maszyna w klastrze
stanie się niedostępna lub zepsuje się, wymagane dane są odzyskiwane z innego bloku w celu szybkiej kontynuacji przetwarzania.
Powyższe samouzdrawiające się mechanizmy zapewniają wysoką
dostępność, skutkującą niezakłóconym przetwarzaniem i automatycznym odzyskiwaniem danych.

Jednorodne środowisko dla obsługi całego analitycznego cyklu życia
SAS Viya zapewnia wspólną, skonsolidowaną i scentralizowaną platformę
do wykonywania zadań związanych z analitycznym cyklem życia – począw-

i możliwości dystrybucji przetwarzania, nie ma potrzeby ponownego tworzenia kodów w celu ich skalowania.
• Przygotowanie dla zwinnego IT. Narzędzie SAS Viya zostało skonstruowane i zbudowane w taki sposób, aby mogło obsługiwać
przetwarzanie analityczne w każdym miejscu oraz możliwie
szeroko i łatwo udostępniać wyniki analiz. Zgodnie z potrzebami
i niezależnie, czy będzie to realizowane w bazie danych,
w pamięci, w strumieniu danych, urządzeniu, na platformie
Hadoop, czy w prywatnej lub publicznej chmurze.
Twoja architektura analityczna jest przy tym zawsze w pełni kontrolowana i bezpieczna.
• Nowoczesna platforma spełniająca obecne i przyszłe potrzeby
analityczne. Będąc nowym, otwartym środowiskiem obliczeniowym, SAS Viya stanowi najlepszą architekturę analityczną dla
twoich zespołów, zapewniającą innowację w analityce. Przenośny
kod może być napisany raz, a następnie uruchamiany w każdym
miejscu, umożliwiając jego skalowanie w zależności od złożoności
wyzwania analitycznego.

szy od zarządzania danymi i ich eksplorowania, po budowanie i uruchamianie modeli. To pojedyncze, jednorodne środowisko integruje
administrowanie, opracowywanie i uruchamianie wszystkich zadań analitycznych w ramach całej organizacji. Cechy, takie jak pełny zakres wersjonowania, prawa autorskie i zarządzanie zmianą, pozwalają na kompleksowy nadzór. SAS Viya oferuje scentralizowane administrowanie i śledzenie
funkcjonowania serwerów, realizowanych zadań oraz aktywności użytkowników w tym samym widoku, wykorzystywanym także do zarządzania uprawnieniami na poziomie poszczególnych użytkowników oraz ich grup.

Produkty SAS Viya
SAS Viya jest fundamentem dla przygotowywanych rozwiązań,
które będą wykorzystywać pełen zakres funkcjonalności tej otwartej
i gotowej do pracy w chmurze platformy. Oferta SAS Viya obejmuje interfejs kodowania oraz graficzny interfejs typu point-and-click.
W środowisku SAS Viya można z łatwością wykorzystać istniejące
zasoby SAS, ponieważ jest ono kompatybilne z platformą SAS 9.4.
Integracja SAS z rozwiązaniami open source, takimi jak Python, zapewnia możliwość wykorzystania dotychczasowych kodów i umiejętności przez użytkowników, którzy do tej pory nie znali SAS oraz wykorzystania algorytmów SAS do obliczeń z zakresu zaawansowanej
analityki.

Aby dowiedzieć się więcej o SAS Viya, odwiedź naszą
stronę sas.com/viya.

W celu kontaktu z lokalnym biurem SAS, odwiedź stronę: sas.com/poland
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