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 Narzędzie analizujące relacje między obiektami 
(w metadanych SAS i produktach powiązanych)

 Rozwinięcie dotychczasowego narzędzia SAS Impact
Analysis

 Wysoka szczegółowość analizy (po kolumny i poziomy 
w hierarchiach)

Co to jest SAS Lineage



 Zwiększenie widoczności zasobów danych w korporacji

 Klarowne dane – szybsze podejmowanie decyzji biznesowych

 Mniej duplikatów obiektów

 Bezpieczne usuwanie obiektów (przy znajomości wpływu na inne obiekty)

Znaczenie w zarządzaniu danymi



 Analiza wpływów (impact i reverse analysis) w Data Integration Studio

 SAS

 SAS Data Management Studio (DataFlux)

 Meta Integration Model Bridge

 SAS Business Data Network

Produkty i możliwości



Typy obiektów

…



 SAS Relationship Service podstawą analizy relacji

 Przechowanie metadanych o relacjach

 Dostępne funkcjonalności

 Ładowanie informacji o relacjach (także warunkowe ładowanie danych oraz ładowanie wybranych 
typów danych)

 Usuwanie informacji o relacjach

 Umiar i kontrola nad przechowywanymi informacjami

 Ładowanie wsadowe

 Harmonogramowanie procesu ładowania danych o relacjach

Baza danych o relacjach



 Załaduj dane do bazy danych o relacjach

Od czego zacząć?

C:\SAS\Prod\SASPlatformObjectFramework\9.4\tools\admin\sas-relationship-
loader -host localhost -port 80 -user sasadm@saspw -password GranaT01 –
loadAll



 Ustaw regularne ładowanie danych do 
bazy danych o relacjach

 Ustaw automatyczne czyszczenie tej 
bazy

Od czego zacząć? Automatyzacja procesu



 Wszystkie relacje – animowany graf relacji

 Nadzór

 Analiza wpływów

 Własny widok

 Tekstowy (generowany za pomocą instrukcji z linii poleceń)

Rodzaje widoków



 Animowany graf

 Relacje postaci

Widok wszystkich relacji







 Nadzór pozwala na ustalenie spójnych 
reguł dotyczących danych i procesów

 Pokazanie danych, które należy  
poddać np. profilowaniu

Widok nadzoru (Governance)





 Podobny do widoku nadzoru

 Bez relacji „Zależny od”

 Identyfikacja obiektów, na które 
wpłynie zmiana dokonana na 
wskazanym obiekcie

Widok analizy wpływów







 Wsadowe narzędzie do tworzenia raportów w postaci plików tekstowych

Raport w postaci pliku CSV

C:\SAS\Products\SASPlatformObjectFramework\9.4\tools\sas-relationship-
reporter -report impact -types Table -name AGD -host localhost -port 80 -
user sasadm@saspw -password GranaT01 -file 
"C:\SASForum2015\AGDReportLineage.csv" -format csv





 Filtrowanie typów obiektów

 Powiązywanie elementów z obiektami z innych 
systemów (przez SAS Meta Bridge)

Dodatkowe funkcjonalności



 SAS Data Management Studio (DataFlux)

Co poza metadanymi SAS?







 Predefiniowane zadanie w SAS Data Management Studio

 Odpowiednie ustawienia w 
C:\SAS_PRODUCTS\DataFluxDataManagementServer\2.6\etc\macros\lineage.cfg

 Lub z linii komend

Jak to zrobić?

C:\SAS\Products\DataFluxDataManagementServer\2.6\bin\dmpexec -j 
C:\SAS\Products\DataFluxDataManagementServer\2.6\var\batch_jobs\WojewodztwaPL
.djf -l "C:\SASForum2015\Logi\log.txt" -i "EXPORT_USERNAME=c2FzZGVtbw== 
EXPORT_PASSWORD=R3JhbmFUMDE= 
EXPORT_URI=http://localhost:80/SASLineage/rest/legacy/ 
EXPORT_HTTP_CONFIG_FILE=C:\SAS\Products\DataFluxDataManagementServer\2.6\etc\
ws-lineage.xml"



Licencjonowanie SAS Lineage

Ścieżka Technologiczna

SAS BI Server

SAS Data Governance

SAS Model Manager

SAS Data Management

…

Ścieżka Rozwiązań Biznesowych

SAS Customer
Intelligence

SAS Fraud Framework

SAS Risk Management

SAS Financial 
Management

…
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