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Sobre este documento

Finalidade do documento

Esse documento tem como objetivo ser um guia de usuário da extensão Portrait Optimizer para Portrait
Miner e Portrait Dialogue.

Quem deve ler este documento?

Distribuidores ou analistas que querem construir módulos de otimização de decisão limitados com o
Portrait Optimizer.

O que é o Portrait Optimizer?

O Portrait Optimizer é a solução da Portrait para desenvolver modelos de otimização baseados em
restrições para sugerir a melhor decisão para cada cliente, a partir de um conjunto de opções pré-definidas
baseadas no retorno de investimento esperado. Isso permite atribuir clientes ao canal, oferta ou campanha
indicada automaticamente, tendo em conta custos, receitas, restrições de canal, preferências de contato,
elegibilidade e entradas de modelagem esperadas de probabilidade e valor de respostas.

Documentação relacionada

• Ajuda online do Portrait Miner 7.1
• Guia do usuário para a integração do Portrait Miner 7.1

A documentação do produto está disponível no site de Suporte da Portrait:
http://support.portraitsoftware.com

Versão do Software

• Portrait Optimizer 7.1
• Portrait Miner 7.1
• Portrait Dialogue 5.x

Sobre o Portrait Optimizer
Usar analítica preditiva no planejamento de contatos é uma forma de otimizar gastos de marketing em
uma perspectiva centrada no cliente. Porém, existem muitas outras oportunidades para otimizar
estratégias de contato, tudo com o objetivo de fazer a melhor oferta à pessoa certa, na hora certa. Só
a quantidade de escolhas sobre o que oferecer, como oferecer e através de quais meios, otimizando a
combinação para obter o melhor uso do orçamento disponível, é complexa demais para ser realizada
manualmente.
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Decidir o que é melhor oferecer a um cliente em um determinado momento é um problema que pode
ser abordado matematicamente e, por isso, automatizado para definir as melhores ações a tomar para
maximizar o retorno de seu investimento comercial. Para tornar o algoritmo relevante em um contexto
comercial, ele tem de funcionar em orçamentos, custos, preferências de contatos e outras restrições
operacionais e unir predições sobre como os clientes provavelmente responderão para estimar o retorno.

Como em outras otimizações analíticas, só será possível observar os benefícios dos custos reduzidos
e respostas melhoradas se for possível implementar operacionalmente essas decisões otimizadas de
forma que os planejadores de marketing possam usá-las em um plano de campanha automatizado.

O Portrait Optimizer é uma extensão do Portrait Miner para otimização de contatos restringidos, estando
integrado opcionalmente ao Portrait Dialogue, para implementação operacional em um sistema de
gerenciamento de cliente de saída.

O Portrait Optimizer está disponível como componente licenciado do Portrait Miner.

Considerações de otimização de contatos
A otimização de contatos tem como objetivo prever decisões de contatos para um conjunto de clientes,
de forma a maximizar o Retorno do Investimento (ROI) para uma campanha de marketing única, que
consiste em vários resultados distintos (ou decisões ou ofertas) em um conjunto de restrições comerciais
em clientes elegíveis, campanhas e ofertas. O ROI é calculado ao nível do cliente – subtraindo os custos
desse contato com os benefícios esperados – e, depois, agregado ao nível da campanha. Um solver
matemático otimiza a alocação de clientes a resultados usando um algoritmo Nelder-Mead downhill
simplex para maximizar o ROI geral sobre todos os resultados, encontrando cortes ótimos em modelos
de valor associados a cada resultado. O resultado é um modelo preditivo expresso da mesma forma
que qualquer outro modelo Portrait Miner e implementável para criar predições por cliente.

Na preparação para otimização de contatos é necessário considerar:

• Quais resultados de decisões estão disponíveis como uma oferta: podem ser de canais diferentes,
por exemplo, e-mail, mala direta ou telemarketing; ofertas diferentes, por exemplo, oferecer hipotecas,
empréstimos ou poupanças, ou mesmo campanhas diferentes, como venda cruzada, retenção ou
coleta de informações.

• As restrições comerciais gerais da campanha, em termos de números de contatos, custos ou
receitas geradas com limites máximo ou mínimo configurados, por exemplo, não gastar mais de
$10.000 nessa campanha.

• Os custos para um indivíduo receber cada oferta.
• As restrições comerciais de cada oferta nos mesmo termos, por exemplo, não oferecer mais de
1.000 novas hipotecas ou oferecer, pelo menos, 10.000 unidades de publicidade endereçada.

• Quais clientes são elegíveis para a decisão geral e para cada ramificação de resultado (por exemplo,
não enviar opt-outs) e como isso se compara à população na qual se planeja implementar o modelo
de otimização de contatos resultante.

• Como estimar receitas geradas por cada oferta no sentido de como os valores fixos ou predições
a nível de cliente serão usados para estimar respostas e retornos de receita na decisão.
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• Como se planeja implementar os resultados no sentido de informações geradas, conjuntos de
dados analíticos pontuados, modelos preditivos de formato Portrait ativos ou para avaliação direta no
Portrait Dialogue.

Essas opções são capturadas como parâmetros para o Portrait Optimizer.
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Executar o assistente do Portrait Optimizer
Para usar o assistente para executar o Portrait Optimizer:

1. Faça logon no Portrait Miner.
2. Comece por localizar os conjuntos de dados de modelagem que pretende analisar.
3. Clique com o botão direito do mouse nos conjuntos de dados de modelagem (.ftr) (ou arquivo de

parâmetros .qsop) e selecione Portrait Optimizer.

O assistente do Portrait Optimizer começa com um conjunto de passos que o orientarão ao longo do
processo de construção e implementação de modelos de otimização de contatos.

Guia de Parâmetros

Ao iniciar o Portrait Optimizer em um conjunto de dados de modelagem é possível escolher onde são
originados os parâmetros de otimização de contatos iniciais. Ou

• Selecione uma otimização existente do Portrait Dialogue (através do Portrait Shared Repository, PSR,
banco de dados), se essa configuração foi configurada. Normalmente, será uma otimização "parcial",
onde os parâmetros foram definidos no aplicativo Visual Dialogue no Portrait Dialogue, mas ainda
não foi computado qualquer resultado.

• Use um arquivo de parâmetros existente ('.qsop').
• É possível usar os parâmetros padrão.
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Guia de Entradas

Depois, escolha a fonte de dados para o Portrait Optimizer.

• Se o assistente foi iniciado a partir de um conjunto de dados de modelagem – escolha o subfocus
para analisar.

• Se o assistente foi iniciado a partir de um arquivo de parâmetros - primeiro escolha o conjunto de
dados de análise para analisar (retornando a um conjunto de dados com o mesmo tronco de arquivo
que os parâmetros) e depois o subfocus.

• Se escolher acessar os parâmetros do Portrait Dialogue, é possível procurar o domínio de clientes
do Portrait Dialogue e a otimização de contatos (parcial) predefinida.

Guia de Saídas

A guia de saídas permite configurar o destino dos resultados a serem produzidos pelo Portrait Optimizer.
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• Se a integração com o Portrait Dialogue estiver instalada, é possível escolher, opcionalmente, salvar
a regra de otimização de contatos no banco de dados do Portrait Dialogue.

• Escolha onde quer salvar os resultados do Portrait Optimizer no arquivo compactado do Portrait
Optimizer ('.qsor') para ser possível revisar ou compartilhar os resultados posteriormente.

• Se preferir, é possível escolher salvar os parâmetros para um arquivo de parâmetros ('.qsop') para
que possa ser executada uma nova otimização similar facilmente.

• Se preferir, é possível escolher implementar o modelo de otimização de contatos no conjunto de
dados de modelagem e salvar um focus de saída contendo os resultados como um campo derivado
para ser possível realizar mais explorações e análises no Portrait Miner.

Guia Avançado

A guia Avançado permite ao usuário configurar vários recursos do algoritmo de otimização. Consulte
Executar Portrait Optimizer a partir da Linha de Comando na pág.16 para mais detalhes.
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Guia Restrições globais

Essa guia permite configurar restrições globais para toda a campanha. Todos esses parâmetros são
opcionais.
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É possível fornecer uma expressão Portrait Miner Booleana (FDL) que define a população elegível
global para otimização, um tamanho de população esperado para o cenário de implementação e
restrições em quantidade, custo e valor retornado.

Guia Configurar resultados

Essa guia permite configurar os resultados individuais para a otimização.
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É possível fornecer etiquetas (únicas), expressão para clientes elegíveis, custos, benefícios (como outra
expressão Portrait Miner, com um conjunto de formas pré-configuradas) e restrições (novamente, através
de dimensões de quantidade, custo e valor).

É necessário fornecer uma etiqueta de resultado, e essas serão as pontuações de etiquetas derivadas
em qualquer implementação subsequentemente avaliada.

Ao pressionar o botão Ir, o Portrait Optimizer procura por restrições contraditórias; por exemplo, um
"mín" é superior a seu parceiro "máx". Também é verificado se as restrições em cada resultado não
contradizem as restrições globais. Por exemplo, se a "Quantidade mínima" de um resultado individual
for superior à "Quantidade máxima" global ou se a soma dos resultados máximos for inferior ao mínimo
global. Se tal configuração for encontrada, haverá uma notificação e será possível escolher continuar
de qualquer forma ou usar o assistente para resolver os problemas. Observe que uma configuração
onde as restrições de um resultado estão mais afastadas que as globais não é considerado contraditório:
por exemplo, "Quantidade máxima" é superior à "Quantidade máxima" global.

Guia Saída

Mostra o progresso da otimização em termos de um relatório de contas e receitas para cada iteração
do algoritmo.
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Quando o "número de inícios" é um, isso irá mostrar o algoritmo 'focando' no resultado final. Com mais
de um início, isso é algo que acontecerá várias vezes, por isso, é mais difícil interpretar a saída. O
Portrait Optimizer informa o melhor resultado encontrado quando a otimização é concluída.

Guia Auditoria

Mostra o relatório de previsão de otimização, resumindo os resultados do processo de otimização e
alocações de resultados efetuadas.
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Guia Publicar otimização

Permite implementar os resultados de otimização de volta ao Portrait Dialogue.

Em analogia com o que aconteceu ao selecionar parâmetros de otimização de contatos do Portrait
Dialogue para começar, é possível escolher os detalhes de Domínio de Clientes do Portrait Dialogue e
o nome do resultado da otimização implementada. Se for escolhido um nome de uma otimização que
já existe, o novo resultado irá substituir o existente; se escolher um novo nome, irá criar uma nova
otimização no Portrait Dialogue.

Outras ações de arquivos do Portrait Optimizer

Arquivos de conjunto de dados de modelagem (.ftr)

A ação "Otimização de Decisão" padrão em um conjunto de dados de modelagem inicia o assistente
do Portrait Optimizer nesse conjunto de dados.

Arquivos de parâmetros de otimização de contatos (.qsop)

A ação "Otimização de Decisão" padrão em um arquivo de otimização de contatos inicia o assistente
do Portrait Optimizer. Uma ação "Editar" alternativa abre um editor de texto para permitir ao arquivo de
parâmetros ser visualizado e editado diretamente.

Arquivos compactados de resultados de otimização de contatos (.qsor)

A ação "Visualizar" padrão em um arquivo compactado de resultado da otimização de contatos visualiza
o relatório de previsão da otimização de contatos em um navegador da Web. Uma ação "Descompactar
para pasta" alternativa permite ao arquivo compactado ser descompactado para permitir acesso aos
itens individuais no arquivo compactado. Uma ação "Publicar para Portrait Shared Repository" permite
publicar um resultado da otimização de contatos pré-criado para o Portrait Dialogue.
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Executar o Portrait Optimizer a partir da Linha de
Comando

O Portrait Optimizer também é fornecido por um Comando de Compilação de Dados (DBC) da Portrait
Miner, chamado qsdecisionoptimizer. Em comum com todos os DBCs, isso permite executar o Portrait
Optimizer na linha de comando para automatizar ou agendar o desenvolvimento demodelos de otimização
de contatos.

Sinopse
qsdecisionoptimizer -focus <focus file>

-spec <QSOP specification file>
-output <output QMML file>
[-archive] [-componentversion] [-force][-novalidate]
[-report <file name>][ -runtimereport]
[-savefocus<focus file>][-subfocus<sub focus name>]
-weights <field name>

Descrição Use uma especificação de parâmetros de otimização de contatos para construir um modelo
de otimização de contatos no focus específico e criar um novo modelo de otimização de contatos em
um formato de modelo baseado em XML.

Argumentos opcionais

EfeitoOpção

Cria o resultado como um arquivo de otimização
de contatos (.qsor) contendo o QMML, relatório
XML e relatório HTML.

-archive

Exibe a versão do componente.-componentversion

Permite que um QMML de saída e/ou um arquivo
de focus existentes sejam substituídos.

-force

Não valida o arquivo de especificação.-novalidate

O nome de um arquivo para gravar o relatório do
documento XML. Ignorado se for conjunto de
arquivo compactado.

-report <nome do arquivo>

Informa resultados para a saída padrão à medida
que a otimização é executada.

-runtimereport

Salva esse focus completo com a derivação da
nova otimização.

-savefocus <arquivo focus>

O subfocus a usar em vez do padrão.-subfocus <nome do sub-focus>

O nome de um campo de focus contendo
ponderações de registro.

-weights <nome do campo>
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Anotações

A opção -force se aplica somente ao arquivo QMML de saída. Um arquivo de relatório existente pode
ser substituído se a opção não for especificada.

Outras opções DBC padrão do Portrait Miner são reconhecidas, se for apropriado.
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Referência de parâmetros de entrada
A maioria dos parâmetros para a otimização estão incluídos em um arquivo de especificação de
parâmetros de otimização de contatos, em formato xml (.qsop). O esquema XML formal para esse
arquivo está disponível na instalação do Portrait Optimizer, por isso, essa seção descreve as semânticas,
em vez de o formato.

Elemento de otimização

O elemento principal global contém as opções que controlam a operação da otimização e atributos do
namespace XML. Esses parâmetros avançados incluem:

• starts: Controla o número de posições iniciais para a pesquisa para a solução ótima. Números elevados
oferecem umamelhor chance de encontrar a solução ótima em vez de ummáximo "local" subotimizado.
O valor padrão é 3.

• startscale: controla o posicionamento da posição ou posições iniciais em relação aos valores mín e
máx encontrados em cada modelo de valor. O valor padrão de 1,0 configura as posições iniciais a
serem obtidas do intervalo total de valores possíveis. Um valor menor irá limitar as posições iniciais
a um intervalo centrado nos valores mín e máx.

• convergencethreshold: Controla o ponto onde a otimização considera ter encontrado uma solução.
Números reduzidos fornecem uma soluçãomais "precisa", mas note que isso poderá ser uma solução
não ótimamais precisa, especialmente se o número de início for baixo. O valor é usado na avaliação
da forma como o algoritmo convergiu em relação ao intervalo de valores possíveis para cada um dos
cortes. O valor padrão é 0,0001, isto é, foi encontrada uma "solução", de forma que todos os pontos
na pesquisa concordam que os cortes estão a um décimo de milésimo do intervalo de possíveis
valores.

• dither: "Modelos" de valor constante (por exemplo, todos valem $10) apresentam um problema, pois
a otimização não tem nada com que trabalhar. Um problema mais sutil surge quando um modelo
apresenta variaçãomas é "irregular", obtendomuitos registros com omesmo valor, tornando impossível
à otimização cumprir as restrições.

O Pontilhamento (adicionar algum ruído) aos modelos de valor ajuda a lidar com esses casos. O valor
padrão é 0,01 (valores são pontilhados por +-0,5%). Observe que isso não só permite que dois registros
com o mesmo valor sejam tratados de forma diferente, pode potencialmente permitir que um registro
"pior" vença um "melhor" se os valores estiverem suficientemente próximos. Se não for desejado
pontilhamento, configure esse valor para 0.

Observe que quando é usado o pontilhamento, o valor ROI computado será ligeiramente diferente
das expectativas devido às pequenas quantidades aleatórias adicionadas e subtraídas de cada valor
de modelo.

• maxevaluations: Isso controla o número máximo de avaliações usadas na tentativa de convergir a
uma solução para qualquer um dos inícios. Se nenhum dos inícios convergir dentro desse número
de avaliações, a otimização irá falhar. O valor padrão é 500.

• penaltyfactor: A implementação "orienta" a otimização aplicando penalizações quando as restrições
são ultrapassadas. Esse parâmetro controla o tamanho dessas penalizações. O valor de 1 será
penalizado por uma quantidade parecida com a obtida por ultrapassar a restrição. De forma a fornecer
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alguma "orientação", deverá ser usado um valor maior que 1. Os valores superiores irão impor
restrições mais fortes. O valor padrão é 5,0.

• goal: Esse é um espaço reservado para desenvolvimento futuro e não é usado atualmente, mas
deverá ter sempre o valor "roi".

• currencysymbol: Esse é o símbolo usado para exibir todos os valores de moeda com o Portrait
Optimizer.

Elemento Outcomes

Atualmente, somente um elemento outcomes é suportado (apesar de o formato do arquivo permitir
uma extensão futura, no sentido que encerra elementos outcomes em umelemento outcomes permitindo
uma futura implementação para lidar com vários conjuntos de resultados).

Se preferir, o arquivo especifica (de fato, por conjunto de resultados) eligibility e constraints globais.

O arquivo define um número de resultados, cada um recebe um value associado ao cost e eligibility
opcionais. Além disso, um resultado pode ter constraints. Esse elemento encerra um conjunto de
resultados.

O parâmetro deploypopsize opcional permite que a otimização seja realizada com respeito a um
tamanho de população esperado onde a otimização será implementada (isto é, os dados de focus são
ponderados uniformemente, de forma que o número de registros após a seleção da elegibilidade global
seja posto em prática, ficando igual ao deploypopsize fornecido.

O parâmetro de linha de comando opcional "-weights" permite ponderação não uniforme do conjunto
de dados especificando um campo de ponderações no focus. Se um campo de ponderações é
especificado, qualquer parâmetro deploypopsize é ignorado. É necessário que o campo de ponderações
reflita o cenário de implementação diretamente, não é "ponderado novamente".

Elemento Eligibility

A elegibilidade de resultados (ou conjunto de resultados globais) é indicada opcionalmente por um
fragmento de FDL que deve avaliar como false um registro não elegível e como true um registro
elegível no focus.

A elegibilidade global é indicada opcionalmente por um fragmento de FDL que deve avaliar como false
um registro não elegível e como true um registro elegível no focus. A elegibilidade global deve refletir
os registros que serão visualizados no cenário de implementação esperado para a regra de otimização.

Por exemplo, se o resultado envolver o envio de um e-mail, a condição de elegibilidade pode ser
!isnull(EmailAddress), onde EmailAddress é um campo no focus.

Elemento Restrições

É possível que o elemento constraints de resultados (ou conjunto de resultados) seja o value, quantity
ou cost mínimo (mín.) e/ou máximo (máx.) desejado. Esses poderão ser especificados somente como
um valor numérico. O Portrait Optimizer tentará encontrar uma solução que cumpra as restrições, mas
não é possível dar garantias que conseguirá.

Não existe uma verificação de "integridade" das restrições, por isso, se chegarem ao ponto de serem
necessárias 100 ofertas mas os custos não puderem exceder $1, sendo que cada tarefa custa $10, o
DBC não avisará mas, obviamente, não será capaz de encontrar uma solução.
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As restrições globais são especificadas da mesma forma que as restrições por resultados. Elas são
aplicadas aos totais de todos os resultados.

Elemento Outcome

Existe um elemento outcome para cada resultado de otimização de contatos esperado. Contém um
atributo name que é usado como a etiqueta do resultado esperado nomodelo de otimização de contatos
final.

Elemento Unit

O resultado por cliente (ou unidade) estima o cost e value desse contato em uma base por cliente.

Elemento Unit value

O Resultado por value da unidade é indicado por um fragmento de FDL (talvez somente um nome de
campo ou valor literal) de forma que cada registro no conjunto de dados de modelagem indique o valor
esperado no tratamento do cliente. Normalmente, isso será algo como propensão para responder * taxa
de resposta esperada, mas o DBC não faz suposições.

Elemento Unit cost

Se preferir, o resultado por cost de unidade é indicado somente por um valor numérico. Note que não
existe uma configuração de custo "global"; se um resultado tem um custo, é necessário ser especificado
no resultado, caso contrário, o custo é assumido como zero.
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Saídas do Portrait Optimizer
O Portrait Optimizer cria seus resultados em um único arquivo de resultados de otimização de contatos
(".qsor") que contém vários arquivos de resultados separados. Esses incluem:

• Um arquivo de resultado da otimização de contatos baseado em XML.
• Um relatório de previsão de otimização de contatos baseado em HTML.
• Um arquivo de modelo de otimização de contatos baseado em QMML.

Arquivo de resultado da otimização de contatos
O arquivo de resultado produzido é uma cópia anotada do arquivo de especificação de parâmetros de
entrada. Tem o mesmo formato que o arquivo de parâmetros, mas também inclui um conjunto de
elementos result, que são adicionados a cada um dos elementos de resultado separados e ao elemento
de resultados.

Um elemento result fornece informação sobre o cost total esperado baseado no resultado, value,
número eligible para esse resultado e o número real considerado targeted pela otimização e o nome
do enablement field derivado no modelo resultante com o cutoff de valor ótimo.

Os resultados globais (ou elemento de results) contêm a mesma informação, mas acumulada para
todos os resultados, barra o campo de capacitação e cortes.

É possível usar o arquivo de resultado como arquivo de parâmetros de entrada para Portrait Optimizer.

Relatório de previsão
O relatório de previsão é exibido como parte do assistente do Portrait Optimizer e é uma versão em
formato HTML dos conteúdos do arquivo de resultados baseado em XML. Mostra os resultados do
modelo de otimização de contatos em termos de quantidades realmente contatadas para cada resultado
(e a campanha como um todo) e como isso afeta as medidas de Custo, Receita e Lucro globais. Para
cada medida de resumo, a média por peça é exibida ao lado do valor de resumo.
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Modelo do Portrait Optimizer
O resultado implementável do Portrait Optimizer é um modelo descrito na linguagem de marcação de
modelo baseado em XML. Esse arquivo QMML compilado contém, em última análise, uma regra que
determina o resultado apropriado para qualquer entrada (relativamente a um dos nomes do resultado).
Esse QMML tem entradas necessárias adicionais correspondentes a cada um dos resultados, permitindo
que os resultados sejam ativados ou desativados dinamicamente, no momento de implementação.

Implementação do Portrait Dialogue
É fornecido um conjunto de Comandos de Compilação de Dados do Portrait Miner (DBCs) com o Portrait
Optimizer que manipula o arquivo de resultado da otimização de contatos (.qsor) e implementa esses
resultados no Portrait Dialogue. Todos os comandos exigem argumentos -username e -password
explícitos, exceto se a Autenticação do Windows estiver ativada no Portrait Dialogue para sua conta de
usuário.
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cmsoptpublish

Implementa um resultado de otimização de contatos para um Domínio de cliente do Portrait Dialogue
com um nome e descrição específicos.

Sinopse
cmsoptpublish -domain <domain name>-name <optimization name>

-description <text | @filename>-input <QSOR file>
[-password <password>][-replace][-username <username>]

Argumentos opcionais

EfeitoOpção

A senha para implementação do Portrait Dialogue.-password <senha>

Substitui os detalhes de uma otimização existente
em vez de publicar uma nova. Ao substituir, o
parâmetro -description é opcional.

-replace

O nome do usuário para implementação do Portrait
Dialogue.

-username <nome de usuário>

cmsoptlist

Lista as otimizações de contato em um Domínio de cliente do Portrait Dialogue.

Sinopse
cmsoptlist -domain <domain name>

[-password <password>] [-username <username>][-xml]

Argumentos opcionais

EfeitoOpção

A senha para implementação do Portrait Dialogue.-password <senha>

Mostra saída no formato XML.-xml

O nome do usuário para implementação do Portrait
Dialogue.

-username <nome de usuário>

cmsoptretrieve

Obtém uma única otimização de contato de um Domínio de cliente do Portrait Dialogue e salva em um
arquivo de resultado de otimização de contato.

Sinopse
cmsoptretrieve -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <QSOR file>
[-password <password>] [-username <username>]

EfeitoOpção

A senha para implementação do Portrait Dialogue.-password <senha>
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EfeitoOpção

O nome do usuário para implementação do Portrait
Dialogue.

-username <nome de usuário>

cmsoptreport

Obtém um único relatório de otimização de contato de um Domínio de cliente do Portrait Dialogue e
salva em um arquivo.

Sinopse
cmsoptreport -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <HTML file>
[-password <password>] [-username <username>]

Argumentos opcionais

EfeitoOpção

A senha para implementação do Portrait Dialogue.-password <senha>

O nome do usuário para implementação do Portrait
Dialogue.

-username <nome do usuário>

cmsoptdescribe

Obtém os parâmetros de um único relatório de otimização de contato de um Domínio de cliente do
Portrait Dialogue. Mostra também como os mapeamentos de entrada de regra serão aplicados,
descrevendo o mapeamento para um campo ou função, se for definido um.

Sinopse
cmsoptdescribe -domain <domain name> -name <optimization name>

[-password <password>] [-username <username>]

Argumentos opcionais

EfeitoOpção

A senha para implementação do Portrait Dialogue.-password <senha>

O nome do usuário para implementação do Portrait
Dialogue.

-username <nome de usuário>

31Guia do usuário

Capítulo 5: Saídas do Portrait Optimizer





Capítulo 6Administração e
configuração

Nesta seção:

• Configurar parâmetros padrão específicos do site . . . . .34
• Tratamento de valor em falta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Casos nos quais é possível a otimização falhar . . . . . . .34
• Convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34



Configurar parâmetros padrão específicos do site
Está incluído um arquivo (defaultParams.xml) especificando os parâmetros padrão para otimização
de decisão no diretório de instalação do Decision Optimizer (<PMHOME>/ext/decisionoptimizer).

Tratamento de valor em falta
Os clientes com valores em falta para suas predições de receita são excluídos da construção de modelo
da otimização de contatos. A conversão desses valores em falta para 0 é uma forma de incluí-los na
análise.

Casos nos quais é possível a otimização falhar
Existem casos onde não é possível computar a otimização para um resultado em particular, pois não
existem "valores" ou distribuição de valores. É possível que isso ocorra se a combinação de elegibilidade
global e de resultado resultar em zero (ou somente um) registros de "valor" não nulo. Também é possível
ocorrer se o valor for constante e o pontilhamento foi configurado para 0. Em ambos os casos, o resultado
e suas restrições serão ignorados e não serão produzidos "resultados" para esse resultado em particular.

Convergência
A convergência simplex é baseada em "tamanho" simplex, em vez de o valor de função.

Na função de valor simplex, os valores de corte quando superam os limites, são sutilmente penalizados
no início e depois com maior ênfase à medida que vão saindo mais dos limites. É importante permitir
valores que superem os limites, caso contrário, será improvável que os registros com valores mín e
máx sejam incluídos ou excluídos (é improvável que o algoritmo atinja o mín ou máx exato), mas
precisamos de um mecanismo para orientar o simplex de volta ao intervalo de valor.

Na função de valor simplex, as penalizações baseiam-se no valor máximo de todos os modelos de valor.

As derivações internas usam uma semente inicial de 1 e aumentam a semente a cada uso. O DBC é,
portanto, determinista. Observe que são usadas sementes diferentes para cada derivação durante o
pontilhamento, por isso, um registro individual não será uniformemente melhor ou pior para todos os
modelos de valor.
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