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Konfiguracja procesów ETL dla rozwiązań FM 
składających się z kilku środowisk 

 
Celem niniejszego dokumentu jest opisanie konfiguracji ETL-owego fragmentu rozwiązań 
FM, składających się z kilku pod-środowisk, tak aby uruchamianie i przetwarzanie zadań 
odbywało się z poziomu jednego (głównego) środowiska metadanych. 
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1. Schemat organizacji środowisk 
Dla uproszczenia przyjmijmy 2 środowiska: 

Lev1 – środowisko główne, z poziomu którego następuje uruchamianie wszystkich 
zadań; pracując z DI Studio logujemy się właśnie do tego środowiska (bez 
konieczności przełączania profili, aby zobaczyć zadania dla środowiska 2-giego) 
Lev2 – środowisko podrzędne 

 
W związku z takim założeniem, musimy zdefiniować odpowiednie obiekty w metadanych 
środowiska Lev1, a także w środowisku Lev2. Ponadto musimy wykonać niezbędne adaptacje 
w fizycznych katalogach Lev2. 

2. Lev1 – szczegóły konfiguracji 
 

 
 

2.1. Wymagane definicje obiektów w metadanych 
Standardowa konfiguracja metadanych Lev1 posiada serwer aplikacji SASMain z 2 
elementami: 

SASMain – Workspace Server: wymagany do interaktywnego uruchamiania zadań 
ETL z poziomu DI Studio 
SASMain – Stored Process Server: wymagany do uruchamiania zadań z poziomu FM 
Studio, ale także i zadań ETL – wiele zadań ETL uruchamia „pod spodem” procesy 
gotowe. 
SASMain – Spawner: object spawner, który obsługuje (powołuje lub przydziela sesje) 
dla w/w WorkspaceServer-a lub StoredProcessServer-a 

 
W celu uruchamiania zadań z poziomu środowiska Lev1 na środowisku Lev2 należy 
dodatkowo zdefiniować serwer aplikacji SASMain2 z dwoma elementami (poniżej). Na razie 
tworzymy jedynie definicje w metadanych (określając porty i ścieżki do plików), bez zmian w 
katalogach na dysku – te zmiany opisano poniżej w pkt. 3.1.2. 
 
Obecność SASMain2 w metadanych Lev1 pozwoli wybierać w DI Studio serwer SASMain2 
jako serwer obliczeniowy: 

SASMain2 – WorkspaceServer: pozwoli wykonywać całe zadania DI Studio na 
serwerze ze środowiska Lev2 
SASMain2 – Connect Server: pozwoli wykonywać poszczególne transformacje w 
środowisku Lev2.  
 



!!! Uwagi !!! 
Brak „SASMain2 – Connect Spawner” 
Zwróćmy uwagę na brak definicji „SASMain2 – Connect Spawner” – nie jest on potrzebny, 
gdyż za nasłuchiwanie i powoływanie faktycznych sesji Connect Server-a odpowiadał będzie 
spawner zdefiniowany w metadanych Lev2. 
 
Więcej niż Lev2 (Lev3, …) 
Jeżeli nasza konfiguracja składa się z więcej niż 2 środowisk (np. Lev1, Lev2, Lev3), to w 
środowisku głównym (a dla porządku także w pozostałych), dla wszystkich connect-serwerów 
należy w definicji połączenia (connection) zmienić w opcjach atrybut ‘Remote Session Id’ z 
domyślnego ‘local’ na np. lev2, lev3, itp. Jest to istotne przy generowaniu kodu połączeń do 
kilku zdalnych serwerów w jednym zadaniu. W wypadku domyślnego ‘local’ i zadania, w 
ramach którego kilka transformacji miałoby się wykonywać na zdalnych serwerach connect-
owych, DI Studio generuje kod: 
 
   Kod błędny 
 
   signon local  user=… ; 
   … 
 
   signon local  user=… ; 
   … 
 

   Kod poprawny 
 
     signon lev2  user=… ; 
   … 
 
  signon lev3  user=… ; 
   … 

W przypadku 1-szego kodu, druga instrukcja ‘signon’ zostanie zignorowana, gdyż połączenie 
do serwera zostało wykonane przez pierwszą instrukcję. Aby tego uniknąć trzeba rozróżnić 
połączenia poprzez zastosowanie różnych nazw: lev2, lev3. A za to odpowiada właśnie 
atrybut ‘Remote Session Id’. 

2.2. Pytania 
Dlaczego w Lev1 znajduje się definicja „SASMain2 – Connect Server” 
Ta definicja (w szczególności polecenie uruchamiające SASa, nazwa zdalnego komputera 
oraz numer portu na którym nasłuchuje Connect spawner) umożliwia wygenerowanie 
stosownego kodu w DI Studio dla transformacji, w której właściwościach określimy iż ma się 
wykonywać na innym serwerze niż domyślny dla całego zadania. 
 
Dlaczego definiujemy w Lev1 drugi serwer SASMain2 
Jest on nam potrzebny, aby uruchamiana przez niego sesja SASa różniła się opcjami 
sasv9.cfg: 
 
-metaserver/metaport/../.. - metadane, do których się odwołuje (odwołuje się mianowicie do 
metadanych Lev2), gdyż w nich znajdzie właściwe dla siebie biblioteki mySQL 
 
-JREOPTIONS, które wskazują na właściwy serwer aplikacyjny: 

-JREOPTIONS=( -Denv.factory.location=http://splfm43:7001/SASConfig/EnvironmentFactory.xml 

http://splfm43:7001/SASConfig/EnvironmentFactory.xml


 

3. Lev2 – szczegóły konfiguracji 

 
Powyższy rysunek przedstawia środowisko Lev2 w odniesieniu do środowiska Lev1.  

3.1. Konfiguracja środowiska Lev2 

3.1.1. Zmiany w metadanych 
Zmiany te polegają na takim ustawieniu numerów portów oraz ścieżek dla SASMain, aby 
odpowiadały portom i ścieżkom SASMain2 ze środowiska Lev1. Schematycznie można to 
zapisać: Lev1-SASMain2 à Lev2-SASMain 
 

Nazwa 
odpowiednika 

w Lev1 

Numer portu 
(scieżki) 

w metadanych 

Nazwa 
odpowiednika 

w Lev2 
SASMain   

8591   - Workspace 
Server 

sas  -config "….\Lev1\SASMain\sasv9.cfg" 

 

8601, 8611, 8621, 8631   - Stored 
Process Server sas –config 

"….\Lev1\SASMain\StoredProcessServer\sasv9_StorProcSrv.cfg" 

 

SASMain – 
Spawner 

8581, 8571  

SASMain2  SASMain 
9591    - Workspace 

Server sas  -config "….\Lev2\SASMain\sasv9.cfg" 
   - Workspace 
Server 

9601, 9611, 9621, 9631  
sas -config 

"….\Lev2\SASMain\StoredProcessServer\sasv9_StorProcSrv.cfg" 

   - Stored 
Process Server 

9551    - Connect 
Server ….\Lev2\SASMain\sasconnect.bat 

   - Connect 
Server 

 9581, 9571 SASMain - 
Spawner 

  SASMain – 
Connect Spawner 

 
Jak wynika z powyższej tabeli oraz powyższego rysunku, w metadanych Lev2 należy 
dodatkowo stworzyć: 

SASMain – Connect Spawner: spawner, który nasłuchuje na określonym porcie i 
powołuje sesje SAS/Connect Server-a. 

 



!!! Uwaga !!! 
Jak powstaje środowisko Lev2? 
Środowisko Lev2 tworzymy poprzez kopiowanie zawartości katalogów .\Lev1  à .\Lev2 a 
następnie edytowanie plików konfiguracyjnych i metadanych (SMC), dostosowując ścieżki 
oraz numery portów. 
 
Skojarzenia object-spawner-ów 
W środowisku Lev1 należy skojarzyć z „SASMain – Spawner” dwa elementy serwera 
SASMain: „Workspace Server” oraz „Stored Process Server” 
Nie należy kojarzyć z tym spawnerem elementów serwera SASMain2. Skojarzenie to będzie 
wykonane w metadanych środowiska Lev2. Gdyby skojarzenia były wykonane na obu 
środowiskach, nie będziemy mogli wystartować procesu spawner-a na drugim środowisku 
(nie w sensie Lev2, raczej w sensie kolejności startowania), gdyż pierwszy proces trzyma 
porty zdefiniowane dla serwera. 

 
 

3.1.2. Zmiany w katalogach .\Lev2 na dysku 
 Należy zmienić w skryptach i plikach *.cfg nazwy ścieżek (Lev1 à Lev2) oraz numery 
portów. 

3.1.3. Zmiany w systemie operacyjnym  
Należy zdefiniować serwisy 

SAS Lev2 – MS – proces serwera metadanych 
SAS Lev2 – OB – proces object spawner-a 
SAS Lev2 – CS – process connect serwera 

 
!!! Uwaga !!! 
Istotne jest, aby 2 ostatnie procesy działały jako serwisy, a nie uruchomione interaktywnie, 
gdyż powoływane przez nie procesy SAS startują wówczas w imieniu konkretnego 
użytkownika z metadanych na jakim pracowaliśmy w środowisku źródłowym – a nie na 
użytkowniku który interaktywnie wystartował owe spawnery.  



 

4. Uruchamianie zadań ETL 
Zadania możemy uruchamiać na 2 sposoby. 

4.1. Określanie serwera aplikacji dla zadania 
W tym trybie DI Studio używa wówczas właściwy „Workspace Server” zdefiniowany w 
metadanych Lev1, a za jego powołanie odpowiada object-spawner (w każdym środowisku 
jest tylko jeden skojarzony z „Workspace Server” o odpowiednich dla danego środowiska 
portach i ścieżkach uruchamiania SASa). W tym trybie „Connect Server” nie jest w ogóle 
wykorzystywany. 

 

4.2. Określanie serwera aplikacji dla transformacji 
Modyfikujemy właściwości każdej z transformacji określając serwer na którym ma się 
wykonać. W tym trybie główna (sterująca) sesja SAS uruchamiana jest na SASMain, zaś w 
jej ramach nawiązywane są połączenia do stosownych „Connect Spawnerów”, które 
odpowiadają za powołanie sesje „Connect Serwera”.  

 


