
7 Steps
Machine Learning Problem 

Formulation



1. Business Problem Statement
2. Define Unit Analysis
3. Define Variable
4. Define Label
5. Action
6. Success Criteria
7. Threshold

Component 

THƯ NGỎ
Trang điện tử Hướng nghiệp 4.0 (huongnghiep40.vn) ra đời với mục đích góp phần vào công cuộc định hướng nghề nghiệp cho 
các bạn học sinh THPT và sinh viên Việt Nam, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang bùng nổ mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Bằng việc cung cấp những thông tin đa chiều, thiết thực và bổ ích về các ngành nghề có sức nóng và tiềm năng phát 
triển bền vững trong tương lai dài hạn thông qua các tin tức tổng hợp cùng những góc nhìn sâu rộng của các chuyên gia uy tín ở 
nhiều lĩnh vực như hướng nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục, công nghệ thông tin, kinh tế, xã hội, tài chính ngân hàng…,
trang điện tử huongnghiep40.vn được kỳ vọng sẽ mang đến những kiến thức nền tảng hữu ích về các ngành nghề trong xã hội 
cũng như thị trường nhân lực
Việt Nam và thế giới.

Trang điện tử huongnghiep40.vn cam kết được xây dựng và phát triển với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Tất cả các bài viết và 
ebook được tổng hợp, đăng tải và
chia sẻ tại đây đều có thể xem và tải về miễn phí, với mục đích góp thêm những cơ hội làm giàu kiến thức cho tất cả mọi người.

Chúc bạn đọc có được những thông tin bổ ích và định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai.

Trân trọng,

Ban biên tập website huongnghiep40.vn

huongnghiep40.vn



Business Problem Statement
Business Case Component #1

Business Problem Statement

- State a predictive problem to improve client business value.
- Know the impact of predictive result.
- This is should be in design challenge

How might we (goals) so that (impact/outcome)?

Example:

How to target promotion or offer to potential customer based on previous 
customer?



Define Unit Analysis
Business Case Component #2

Define Unit Analysis

1. Define unit analysis from the data (unit that represents a row / what does every 
row mean)

2. The row should be consistent throughout dataset 
3. It’s derived from business problem statement, vice versa

Example:

Business problem - > how much demand on the several periods ahead, so we 
can restock properly?

Unit Analysis -> Time unit (week/month/other)



Define Variable
Business Case Component #3

Define Variable

- Define variable (column) that will be needed for predict the label
- The variable should be consistent in measurement (Example: Currency is Rupiah or 

Dollar?)
- The variable should be consistent in specifications (Example: NPWP or KTP?)
- Variable should be associated with unit analysis, vice versa

Example:

What kind of product that customer might to buy?

Variable : Product pair, Order ID, Frequency



Define Label
Business Case Component #4

Define Label

- Define Label that will be predicted from the variable
- The label came  after variable, because it’s predictive
- Label should be associated with unit analysis, vice versa

Example:

How might we choose Supplier/Vendor so that we get fair price for new supplier?

Variable: Lead time (aggregate), cost (aggregate), services, insurance policy, profile

Label: Average price



Action
Business Case Component #5

Action

- What should user do when they get the prediction result
- Should be multiple alternative option of action depend on prediction result
- It’s derived from business problem statement, vice versa
- It should be associated with the label, vice versa

Example:

How much the right amount to do restocking?

Label: Restocking needs

Action: Do restocking when product stock amount less than safety stock



Success Criteria
Business Case Component #6

Success Criteria

- Should be either minimize or maximize 
- It’s should be derived by statistical criteria
- The statistical criteria should be linearly correlated with business impact
- If represent by money, human resources or time, it’s better
- It should be associated with label, vice versa

Example:

When does the right time to do restocking for particular product and particular 
distribution center?

Success Criteria: Minimize understock & overstock phenomenon



Threshold
Business Case Component #7

Threshold

- Either rank (relative / absolute) or certain score
- Threshold should be set for achieve success criteria
- Should be adjust by business condition
- Threshold should be associated with unit analysis
- It should be associated with Label, vice versa

Example:

How much demand on the several periods ahead, so we can restock properly?

Success Criteria: Minimize the occurrence of understock and overstock phenomenon

Threshold: Stock amount less than next certain time unit demand
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