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Wyzwania administratora

Niektóre wyzwania administratora:

• Coraz dłuższe czasy przetwarzania danych

• Dane i raporty nie są gotowe na czas

• Coraz bardziej obciążony serwer

• Większe prawdopodobieństwo awarii serwera

• Zapewnienie wysokiej dostępności krytycznych 

procesów

• Brak czasu na wykonywanie czynności 

administracyjnych na serwerze

Po 
pewnym 
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…



Wyzwania administratora

Różne sposoby rozwiązania…

…Jednym z nich jest

SAS GRID Manager



 SAS Grid Manager to rozwiązanie pozwalające na zarządzanie procesami SAS przesłanymi do 
wykonania lub już uruchomionymi na jednym lub więcej serwerach. 

SAS Grid Manager



SAS GRID Manager

Równe obciążenie zasobów

Równoległe przetwarzania

Harmonogramowanie

Wysoka dostępność

Skalowalność

Priorytety zadań



 SAS GRID Manager pozwala między innymi na:

 uruchamianie zadań na najmniej obciążonym serwerze

 definiowanie limitów zadań uruchamianych na serwerze

 definiowanie limitów zadań uruchamianych przez użytkownika

 uzależnienie wykonania zadań na serwerze od dostępnych zasobów

 ustalanie priorytetów zadań z możliwością wstrzymywania zadań na czas wykonania procesu z 
większym priorytetem

 ustawianie różnych opcji SASa w zależności od aplikacji, z której zadanie zostało wysłane do 
wykonania

 uruchamianie zadań na jednym z wybranego podzbioru serwerów

Równe obciążenie zasobów



 Funkcjonalność ta jest osiągana poprzez zarządzanie:

 serwerami

 kolejkami

 użytkownikami

 aplikacjami

 dodatkowymi zasobami

Równe obciążenie zasobów



Kolejki

Aplikacja SAS SAS Grid Manager Kolejka



 Przesłane do wykonania zadanie zawiera informację, w jakiej kolejce ma być umieszczone.

 Parametry kolejek mają wpływ na to, w jakiej kolejności zadania będą uruchamiane, na jakim 
serwerze i kiedy.

Kolejki



Paramtery kolejki

Kolejka

Pojemność

Serwery

Użytkownicy

PriorytetWywłaszczanie

Czas

Zasoby



 Pojemność 

 maksymalna liczba zadań w kolejce

 maksymalna liczba zadań użytkownika w kolejce

 Użytkownicy lub grupy użytkowników, którzy mogą 
umieszczać zadania w kolejce

 Serwery, na których mogą być uruchamiane zadania z 
kolejki

 Priorytet 

Parametry kolejki



 Wywłaszczanie 

 czy kolejka może wywłaszczać zadania pochodzące z innych kolejek

 czy zadania z tej kolejki mogą być wywłaszczane przez zadania z innych kolejek

 Zasoby

 Dodatkowe wymagania dla zadań w kolejce

 Czas

 kiedy zadania z kolejki mogą być wysyłane i uruchamiane

 Kiedy dany atrybut obowiązuje

Parametry kolejki



Aplikacja 

SAS SAS Grid 

Manager

SERWER A

SERWER B

SERWER C

Kolejka normalna

Kolejka priorytetowa

Kolejka nocna

Kolejka zadań krótkich

Kolejki



 O kolejności uruchamianych zadań decyduje priorytet kolejki. Pierwszeństwo mają kolejki z 
wysokim priorytetem. W przypadku kolejek o tym samym priorytecie, zadania są przesyłane do 
wykonania w kolejności przybycia do kolejki. 

 Domyślnie zadania czekają na wolne zasoby, ale można to zmienić przez ustawienie opcji 
wywłaszczania. 

 Aby uniknąć zawłaszczenia zasobów przez zadania z jednej kolejki można zdefiniować 
mechanizm Fairshare scheduling.

 Mechanizm ten sprawiedliwie dzieli dostępne zasoby pomiędzy użytkowników i kolejki.

Kolejki



FairShare Scheduling

 Mechanizm FairShare może być zdefiniowany na poziomie kolejki dla użytkowników lub 
pomiędzy kolejkami:

 dla użytkowników kolejki precyzuje podział zasobów między użytkownikami danej kolejki

FAIRSHARE=USER_SHARES [[user1, 6] [user2, 4] [user3, 2]]

 dla użytkowników pomiędzy kolejkami precyzuje podział zasobów pomiędzy użytkownikami różnych 
kolejek:

FAIRSHARE = USER_SHARES[[user1, 80] [group2, 40] [default, 1]] 

FAIRSHARE_QUEUES = queue2 queue3 

 dla różnych kolejek reprezentuje, jaką część wszystkich zadań stanowią zadania z danej kolejki:

SLOT_SHARE=40



 Definicje serwerów pozwalają na:

 ograniczenie liczby procesów na serwerze

 ograniczenie liczby procesów uruchomionych przez danego użytkownika

 uruchamianie procesów w zależności od obciążenia

 uruchamianie procesów w określonym czasie.

Serwery



 Serwer stanowi zestaw zasobów wykorzystywanych do wykonania programu. Różne aplikacje 
wymagają różnych zasobów. Serwery mogą różnić się od siebie i oferować różne zasoby, 
dlatego nie każdy program może być uruchomiony na każdym z nich.

 Program przesłany do wykonania zawiera informację o zasobach, których potrzebuje. Są one 
podane przy przesyłaniu zadania lub zapisane w definicji kolejki.

 Z kolei w definicji serwera są zapisane zasoby, które serwer oferuje, jak również warunki 
przyjęcia nowego zadania do wykonania.

Serwery



Zasób Opis Jednostka

type Typ maszyny (serwer/klient) Tekst

model Model maszyny Tekst

hname Nazwa maszyny Tekst

server Czy maszyna może wykonywać zadania Wartość logiczna

ncpus Liczba procesorów Procesory

ndisks Liczba lokalnych dysków Dyski

maxmem Maksymalna wielkość dostępnej pamięci 
RAM

MB

maxswp Maksymalna wielkość obszaru SWAP MB

maxtmp Maksymalna wielkość obszaru dostępna 
w /tmp

MB

Zasoby statyczne - przykłady



Zasób Opis Jednostka Średnia przez 
okres

Czas 
aktualizacji

status Status maszyny Tekst N/A 15s

r15s Długość kolejki do CPU Liczba procesów 15 sekund 15s

r1m (cpu) Długość kolejki do CPU Liczba procesów 1 minuta 15s

r15m Długość kolejki do CPU Liczba procesów 15 minut 15s

ut Wykorzystanie CPU % 1 minuta 15s

pg Paging rate (in+out)/sec 1 minuta 15s

ls (login) Liczba użytkowników Liczba N/A 30s

it (idle) Czas bezczynności Minuty N/A 30s

swp (swap) Dostępny obszar swap MB N/A 15s

mem Dostępna pamięć MB N/A 15s

tmp Dostępna wielkość obszaru w 
/tmp

MB N/A 120s

io Wydajność I/O KB/sec 1 minuta 15s

Zasoby dynamiczne - przykłady



 Zasoby można wykorzystać:

 w definicji kolejki do podania, jakie są wymagania zadań przesyłanych z tej kolejki, 

 w definicji serwera do podania, co serwer oferuje oraz jakie ma ograniczenia w przyjmowaniu zadań.

 Przykładowo:

 Serwer przyjmuje nowe zadania, kiedy dostępnych jest co najmniej 10G pamięci RAM, a obciążenie 
procesora nie przekracza 70%. Jeżeli obciążenie procesora wzrośnie do 80%, serwer może zacząć  
zawieszać wykonywane zadania do czasu zmniejszenia obciążenia.

Zasoby



 Zasoby można również wykorzystać w środowisku SAS do wskazania serwerów, na których 
mogą być wykonywane konkretne przetwarzania lub zadania wygenerowane przez określone 
aplikacje.

 W definicji serwera podaje się, które z tych zasobów są dostępne:

 A w definicji kolejki lub przy uruchamianiu zadania podaje się, które zasoby są niezbędne:

Zasoby



AplikacjeFinanse

Finanse

SAS Enterprise 

Miner

SAS Enterprise

Guide

ETL

SAS Enterprise

Guide

SAS Data 

Integration 

Studio

Opcje SAS: -memsize 2G

Zasoby: SASSTAT SASAppEm

Opcje grid: queue=normal

ZADANIA

Opcje SAS: -memsize 512

Zasoby: SASSTAT SASApp

Opcje grid: queue=priority

ZADANIA

Opcje SAS: -memsize 4G

Zasoby: SASApp

Opcje grid: queue=night

ZADANIA





 SAS oferuje rozwiązanie SAS Grid Manager w 2 wersjach: 

 SAS Grid Manager + Platform Suite for SAS

 SAS Grid Manager dla Hadoopa

SAS Grid Manager dla Hadoopa nie oferuje pełnej, opisanej poprzednio funkcjonalności.

SAS Grid Manager



SAS Grid Manager + Platform Suite for SAS



SAS Grid Manager dla Hadoopa



 Lepiej wykorzystane dostępne zasoby zarówno dla przetwarzań interaktywnych jak i dla 
wsadowych

 dystrybucja zadań w oparciu o rzeczywiste obciążenie

 priorytetyzacja zadań 

 wykonywanie zadania na maszynie, która posiada niezbędne dla tego zadania zasoby

 definiowanie różnych opcji uruchomieniowych dla różnych aplikacji i użytkowników

 Wysoka dostępność

 definiowanie wysokiej dostępności dla wybranych procesów

 możliwość zdefiniowania wysokiej dostępności w trybie active-passive lub active-active

 definiowanie zależności między procesami

 restart zadań od początku lub od momentu, kiedy zadanie zostało przerwane

 Harmonogramowanie zadań

 definiowanie zależności między zadaniami, zależności od plików oraz czasowych

Zalety SAS Grid Managera



 Przetwarzanie równoległe

 automatycznie dla niektórych aplikacji (SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Miner, SAS 
Enterprise Guide)

 procedura SCAPROC do analizy kodów i przepisania ich na wersję gridową (dostępna automatycznie 
w SAS Data Integration Studio i SAS Enterprise Guide)

 Narzędzie SASGSUB do wsadowego uruchamiania zadań z linii poleceń

 Łatwiejsza administracja i monitorowanie

 dostępne poprzez przeglądarkę narzędzia do monitorowania i zarządzania środowiskiem SAS Grid

 śledzenie na bieżąco wykorzystywania zasobów na poszczególnych serwerach

 możliwość generowania alertów

 łatwe rozszerzanie środowiska

 wykorzystanie tańszego sprzętu (commodity hardware)

Zalety SAS Grid Managera



 Nie zawsze przeniesienie przetwarzania na środowisko SAS GRID spowoduje, że programy 
zaczną działać szybciej:

 jeżeli będą dokładnie takie same zasoby (szczególnie I/O)

 podzielenie zadania na części może wymagać długiego czasu łączenia wyników

 przy krótkim czasie przetwarzania czas wyboru serwera i wystartowania jednej lub więcej sesji może 
być znaczący.

 SAS Grid Manager wymaga wspólnego, szybkiego filesystemu

SAS Grid Manager



 Stworzenie wysoko dostępnego środowiska dla krytycznych usług.

 Zapewnienie odpowiednich zasobów zgodnie z potrzebami wielu użytkownikach 
korzystających z różnych aplikacji SAS.

 Regularnie uruchamiane zadania, które mają krótki przedział czasowy i muszą by wykonane na 
czas.

 Potrzeba skalowalnego środowiska dla wzrastającej liczby użytkowników i wielkości 
analizowanych danych.

 Dużo bardzo długich przetwarzań, które można zrównoleglić. 

Kiedy warto zastosować SAS Grid Manager? 



• Agenda

• Informacje o prezentacjach i prelegentach

• Możliwość oceny prezentacji  

Analityka kluczem do innowacyjnych usług
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