
Instalacja pakietu SAS® 9.3 Audit, Performance and 

Measurement na platformie Windows 

Zespół Wsparcia Technicznego, SAS Institute Polska sierpień 2013 

Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych 

przez SAS dostępny bezpłatnie dla wszystkich klientów. Zadaniem pakietu jest dostarczenie możliwości 

monitorowania stanu środowiska SAS, przeprowadzania audytów dostępu do systemu oraz monitorowania 

jego wydajności. Pełna lista funkcjonalności znajduje się na stronie 

http://support.sas.com/rnd/emi/APM93/index.html. 

Poniższy dokument  przedstawia kolejne kroki, które należy wykonać w celu zainstalowania pakietu 

SAS® 9.3 Audit, Performance and Measurement. Przedstawione zostały niezbędne modyfikacje konieczne 

do uruchomienia pakietu na środowisku rozproszonym oraz działającym w języku polskim.  

W przypadku pytań bądź problemów z przeprowadzeniem instalacji prosimy o kontakt mailowy na 

adres support@spl.sas.com lub telefoniczny na numer (22) 560 46 66. 

  

http://support.sas.com/rnd/emi/APM93/index.html
mailto:support@spl.sas.com
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1. Pobieranie pakietu 

Pakiet SAS® 9.3 Audit, Performance and Measurement jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich 

użytkowników produktów SAS. Zawartość pakietu oraz pełną instrukcję instalacji (język angielski) można 

pobrać ze strony http://support.sas.com/demosdownloads/sysdep_t1.jsp?packageID=001041&jmpflag=N. 

Do pobrania wymagane jest posiadanie konta w serwisie sas.com.  

2. Instalacja 

Pakiet SAS® 9.3 Audit, Performance and Measurement jest rozprowadzany w postaci archiwum zip. 

Archiwum to należy rozpakować do docelowej lokalizacji. Zaleca się aby instalować moduł w katalogu 

konfiguracji środowiska SAS-owego, np. D:\SAS\Config\SASAPM. Niezależnie od ilości maszyn, na których 

rozmieszczone są serwery SAS-owe, pakiet SAS® 9.3 APM instalowany jest tylko raz.  

W przypadku instalacji w środowisku wieloserwerowym wymagane jest aby na maszynie na której instalowany będzie SAS® 9.3 
APM był dostęp do katalogów konfiguracyjnych serwerów SAS znajdujących się na pozostałych maszynach. Dostęp ten należy 
zapewnić np. za pomocą udziałów sieciowych. 

Z maszyny, na której znajdować się będzie pakiet SAS® 9.3 APM powinien być również dostęp do 

katalogu na serwerze WWW, w którym mają być publikowane raporty generowane przez ten pakiet. 

3. Konfiguracja 

Konfiguracja pakietu APM polega na zmodyfikowaniu serii plików konfiguracyjnych i uruchomieniu 

kilku skryptów bat. Początkowo konfiguracja odbywa się dla maszyny, na której zainstalowany został APM. 

3.1. Modyfikacja pliku „setEnvLogs.cfg.bat” 

W tym pliku definiowane są podstawowe ścieżki używane przez pakiet SAS® APM. Są to: 

 sasConfigDir – katalog zawierający konfigurację SAS-a na lokalnej maszynie; np. D:\SAS\Config\Lev1. 

 sasUsageDir – katalog w którym zainstalowany został SAS® 9.3 APM; np. D:\SAS\Config\SASAPM. 

 sasInstallDir – katalog w którym zainstalowany został SAS Base; np. 

C:\Program Files\SASHome\SASFoundation\9.3 . 

 apmServerContext – nazwa kontekstu serwera aplikacji SAS, który będzie monitorowany za pomocą 

niniejszego pakietu; domyślnie SASApp. 

 HTTPServerPath – katalog w którym mają być raporty HTML generowane przez niniejszy pakiet. 

Katalog ten domyślnie powinien odpowiadać katalogowi na serwerze WWW, np. 

C:\Apache2.2\htdocs\ebiapm93. 

Po zakończeniu edycji w pliku nie powinny pozostać żadne parametry z wartością 

DEFINE_THIS_VALUE. 

3.2. Modyfikacja pliku „configureAPM_autoexec.sas” 

Plik ten przechowuje informacje o użytkowniku używanym do wykonywania operacji na serwerze 

metadanych. Parametry, które należy ustawić to: 

http://support.sas.com/demosdownloads/sysdep_t1.jsp?packageID=001041&jmpflag=N
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 meta_server – adres IP lub nazwa komputera, na którym znajduje się serwer metadanych (Metadata 

Server); np. localhost 

 meta_port – port, na którym nasłuchuje serwer metadanych; domyślnie 8561. 

 meta_repository – repozytorium metadanych, do którego APM będzie się łączył; domyślnie 

Foundation 

 meta_user – nazwa użytkownika, który będzie używany do przeglądania metadanych. Zaleca się 

stosowanie użytkownika sasadm@saspw bądź innego użytkownika administracyjnego. 

3.3. Uruchomienie skryptu „configureAPM.bat 

Przed uruchomieniem skryptu należy upewnić się, że serwer metadanych, do którego będzie łączył się 

pakiet jest uruchomiony i ruch nie jest blokowany, np. przez oprogramowanie typu firewall. W wyniku 

działania tego skryptu wykonywane są następujące operacje: 

 Utworzenie lub modyfikacja programów uruchamianych przy starcie i zatrzymaniu sesji serwera 

procesów gotowych (Logical Stored Process Server). 

 Utworzenie lub modyfikacja ustawień codziennego rolowania logów SAS DATA Step Batch Server-a. 

 Utworzenie pliku setEnvLogs.bat, zawierającego ścieżki do konfiguracji SAS-a oraz samego pakietu APM. 

 Utworzenie pliku setEnvLogs.js, używanego do dynamicznego aktualizowania głównej strony raportowej 

pakietu. 

 Utworzenie plików setEnvLogs_<kontekst>.sas dla każdego kontekstu aplikacji SAS, znalezionego w 

metadanych. 

 Utworzenie pliku sasv9.cfg używanego wewnętrznie przez programy pakietu. 

 Utworzenie pliku configureAPMLocal.bat, zawierającego informację do dalszej konfiguracji pakietu. 

Po uruchomieniu skryptu należy podać hasło dla użytkownika zdefiniowanego w kroku 3.2 w 

parametrze meta_user. Log z informacjami o przebiegu wykonania znajduje się w pliku 

ApmRunLogs\configureAPM.sas.log. Należy się upewnić, że w logu nie ma komunikatów następujących 

typów: “ERROR”, “APM_ERROR”, “APM_WARNING”, oraz “APM_NOTE”. 

3.4. Uruchomienie skryptu „configureAPMlocal.bat” 

W wyniku działanie tego skryptu modyfikowane są pliki konfiguracyjne dotyczące logowania 

poszczególnych serwerów SAS-owych. Dodatkowo tworzone są katalogi do przechowywania dodatkowych 

logów, wymaganych przez pakiet. 

3.5. Weryfikacja poprawności pliku „autoexec.sas” 

Jeżeli pakiet APM ma zbierać dane z innego kontekstu niż SASApp konieczna jest modyfikacja pliku 

autoexec.sas. Należy ustawić w nim ścieżkę do odpowiedniego pliku setEnvLogs_<kontekst>.sas. 



Instalacja pakietu SAS® 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows   

 

 Zespół Wsparcia Technicznego 
 SAS Institute Polska Strona 5 z 9 
 sas.com/poland 

5 

3.6. Weryfikacja poprawności wygenerowanych plików 

Jeżeli w trakcie działania skryptu configuteAPMlocal.bat wystąpił błąd bądź nie udało się pobrać 

wszystkich wymaganych informacji z metadanych, pliki utworzone w wyniku działania tego skryptu mogą 

zawierać błędy bądź puste wartości. Przed przejściem do następnego kroku należy przejrzeć 

wygenerowane pliki i zweryfikować, czy wszystkie parametry mają poprawne wartości. W szczególności 

należy znaleźć i poprawić wszystkie parametry z wartością DEFINE_THIS_VALUE. 

UWAGA. Należy zwrócić szczególną uwagę na użytkownika zdefiniowanego w parametrze meta_user w 
plikach setEnvLogs_<kontekst>.sas. Użytkownik ten powinien spełniać następujące warunki: możliwość 
zalogowania w systemie operacyjnym, możliwość zalogowania w metadanych SAS-owych, uprawnienia 
administratora w metadanych. 

3.7. Utworzenie plików konfiguracyjnych dla zdalnych serwerów SAS 

Aby APM pobierał i przetwarzał logi generowane na zdalnych maszynach konieczne jest wykonanie 

następujących kroków: 

 Zapewnienie dostępu do katalogów z konfiguracją serwerów SAS znajdujących się na zdalnych 

maszynach z komputera, na którym instalowany jest APM. 

 Utworzenie plików konfigurujących proces zbierania logów. Dla każdej zdalnej maszyny w katalogu 

głównym pakietu APM powinien zostać utworzony plik setEnvLogs_<identyfikator_maszyny>.sas, np. 

setEnvLogs_sas02.sas. Identyfikator maszyny może być dowolny. Pliki te należy utworzyć poprzez 

skopiowanie pliku setEnvLogs_<id>.sas wygenerowanego w kroku 3.3 i modyfikację parametrów 

opisujących ścieżki dostępu do katalogów z konfiguracją zdalnych serwerów. W większości przypadków 

wystarczy modyfikacja parametru serverAppDir. Ścieżka w nim podana musi odpowiadać ścieżce 

dostępu do katalogu konfiguracyjnego zdalnego środowiska SAS z maszyny na której instalowany jest 

APM. 

3.8. Konfiguracja logowania na pozostałych maszyn z serwerami SAS 

Aktualnie automatyczna konfiguracja logowania serwerów SAS działa jedynie dla serwerów 

znajdujących się na tej samej maszynie co APM. Na zdalnych maszynach konieczne jest przeprowadzenie 

tego procesu ręcznie. Proces konfiguracji logowania składa się z następujących etapów: 

 Utworzenie katalogów na logi dla zdalnych serwerów SAS-owych – na zdalnych maszynach należy 

przejść do katalogów z konfiguracją SAS-a i w folderach odpowiednich serwerów (np. 

WorkspaceServer) utworzyć katalog PerfLogs.  

 Utworzenie plików z konfiguracją rozszerzonego logowania dla zdalnych serwerów SAS-owych – dla 

każdego zdalnego serwera należy upewnić się, że zawiera on plik logconfig.apm.xml. Jeżeli takiego 

pliku nie ma, należy go utworzyć. Najłatwiej jest to zrobić kopiując plik dla analogicznego serwera z 

innej lokalizacji i modyfikując parametr FileNamePattern na odpowiadający lokalizacji katalogu 

PerfLogs dla danego serwera. 
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 Modyfikacja plików sasv9_usermods.cfg dla zdalnych serwerów SAS-owych – do wskazanego pliku 

należy dopisać linijkę według poniższego schematu: 

-logconfigloc “<sasConfigDir>\<sasAppServerName>\<serverName>\logconfig.apm.xml” 

Przykładowo, dla serwera Workspace Server, kontekstu SASApp oraz katalogu konfiguracji 

D:\SAS\Config\Lev1 dopisana linia powinna mieć postać: 

-logconfigloc “D:\SAS\Config\Lev1\SASApp\WorskspaceServer\logconfig.apm.xml” 

3.9. Restart serwera metadanych 

Restart serwera metadanych można dokonać na dwa różne sposoby: poprzez restart usługi albo 

poprzez wykonania skryptu startującego z parametrem „restart”. 

 Restart usługi – Domyślnie serwery SAS-owe są uruchamiane jako usługi w systemie operacyjnym. 

Restart usługi uruchamiany jest poprzez panel zarządzania usługami. Aby go wyświetlić należy wybrać 

Start->Panel sterowania->Narzędzia administracyjne->Usługi. Po uruchomieniu panelu należy znaleźć na 

liście usług usługę odpowiadającą serwerowi metadanych i kliknąć przycisk „Uruchom usługę ponownie”. 

Usługa serwera metadanych ma zazwyczaj nazwę postaci SAS[Config-Lev1] SASMeta – Metadata Server. 

 Uruchomienie skryptu – serwer metadanych można też zrestartować ręcznie uruchamiając skrypt 

MetadataServer.bat z parametrem restart. Skrypt ten znajduje się w katalogu 

<SASConfig>\SASMeta\MetadataServer. Przykładowe uruchomienie: 

D:\SAS\Config\Lev1\SASMeta\MetadataServer\MetadataServer.bat restart 

UWAGA. Restart serwera metadanych wiąże się z koniecznością zatrzymania wszystkich usług od niego zależnych. W tym 
przypadku jest to równoważne z restartem całego środowiska SAS-owego. 

3.10. Import paczki APM.spk 

Jeżeli po restarcie serwera metadanych wszystkie pozostałe usługi uruchomiły się poprawnie, można 

przystąpić do importu paczki APM.spk, znajdującej się w katalogu Utilities. Zawiera ona definicje procesów 

gotowych, używanych przez część dynamicznych raportów. 

W celu przeprowadzenia importu można użyć aplikacji SAS Management Console bądź skorzystać z 

wygenerowanego skryptu spkImport.bat. Skrypt ten znajduje się w tym samym katalogu co paczka 

APM.spk. 

Skrypt podczas uruchomienia prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Podany użytkownik musi 

istnieć w systemie operacyjnym oraz posiadać rolę Unrestricted w Metadanych.  

Jeżeli został podany poprawny użytkownik skrypt powinien wykonać się bez komunikatów o błędzie.  
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4. Weryfikacja poprawności konfiguracji 

Restart serwera metadanych kończy proces konfiguracji pakietu AMP. Należy teraz przystąpić do 

procesu weryfikacji poprawności działania modułu. 

4.1. Sprawdzenie obecności logów serwera metadanych 

Należy upewnić się, że w katalogu AuditLogs dla serwera metadanych generowane są wszystkie 

wymagane logi. W folderze tym powinny być obecne pliki z nazwami w podanych formatach: 

 Access_SASMeta_MetdataServer_<yyyy-mm-dd>_<pid>.log  

 Audit_SASMeta_MetdataServer_<yyyy-mm-dd>_<pid>.log 

4.2. Sprawdzenie obecności logów pozostałych serwerów SAS 

W przypadku pozostałych serwerów SAS, w katalogu PerfLogs powinny pojawiać się pliki z nazwami w 

formacie arm4_<ServerName>_<yyyy-mm-dd>_<pid>.log. 

4.3. Sprawdzenie poprawności zbierania logów przez pakiet 

Proces zbierania logów uruchamiany jest poprzez wykonanie skryptu readSASLogs.bat. W jego wyniku 

w katalogu pakietu w podkatalogu ApmRunLogs powinny pojawić się pliki 

runArtifactAnalyzer.sas_setEnvLogs_<kontekst>.log, gdzie <kontekst> odpowiada identyfikatorowi 

maszyny użytemu pliku konfiguracyjnym tworzonym w punkcie 3.7. Jeżeli przetwarzanie zakończyło się 

pomyślnie w katalogu Data\artifacts powinny pojawić się następujące pliki: 

 artifactusagedetails.sas7bdat 

 dtinfoall.sas7bdat 

 

4.4. Sprawdzenie poprawności przetwarzania logów 

Aby uruchomić przetwarzanie logów zebranych w poprzednim kroku należy uruchomić skrypt 

runSASReports.bat. W wyniku działania tego skryptu w katalogu Html/Results powinny pojawić się 

wygenerowane raporty. 

UWAGA. Początkowo część generowanych raportów może być pusta. Wynika to z faktu że pakiet APM zbiera logi odpowiadające 
dniom wcześniejszym niż obecny. Zachowanie to wynika z mechanizmów blokowania plików w systemach operacyjnych. 

4.5. Sprawdzenie poprawności badania stanu aplikacji web-owych 

Stan aplikacji web-owych można sprawdzić uruchamiając skrypt runCheckServer.bat. Po 

uruchomieniu skryptu należy sprawdzić log ApmRunLogs\bi_server_status.sas.log w poszukiwaniu 

komunikatów o błędach. 
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4.6. Sprawdzenie publikacji raportów 

Jeżeli wszystkie poprzednie procesy działają poprawnie można przystąpić do testów publikacji 

raportów. Aby to zrobić należy uruchomić skrypt runDataArchive.bat. Wykonuje on wszystkie wymienione 

wcześniej procesy oraz dodatkowo kopiuje wygenerowane raporty Html do docelowej lokalizacji na 

serwerze WWW. 

W celu sprawdzenia poprawności wygenerowanych raportów najlepiej uruchomić z poziomu 

przeglądarki raport bienv.html (przykładowy URL:  

http://sasebiserver.domain.com:8080/ebiapm93/bienv.html 

5. Konfiguracja cyklicznego wykonywania analizy 

W celu umożliwienia cyklicznej aktualizacji raportów konieczne jest dodanie wykonywania skryptów 

runDataArchive.bat oraz runCheckServer.bat do programu harmonogramującego zadania. Może to być 

program Harmonogram zadań dostarczany z systemem Windows bądź dowolne inne narzędzie 

realizującego podobną funkcjonalność. 

Domyślnie skrypt runCheckServer.bat, powinien być uruchamiany domyślnie do kilka minut, 

natomiast skrypt runDataArchive.bat – raz dziennie. 
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6. Dostosowanie kodów procesów 

Pakiet APM dla SAS 9.3 został stworzony z myślą o środowiskach działających w języku angielskim. Z 

tego powodu domyślna instalacja może nie działać w środowisku działającym w języku polskim. Przyczyną 

tych problemów są najczęściej błędy podczas przekodowywania znaków. Aby im zapobiec należy wykonać 

następujące operacje: 

 w pliku <ebiapm93>\sasv9.cfg dopisujemy linijkę –encoding wlatin2 

 w pliku <ebiapm93>\SASEnvironment\SASMacro\metadatagetartifacts.sas należy wprowadzić poniższe 

zmiany: 

o w linii %let responseEncoding=iso-8859-1; zmieniamy iso-8859-1 na iso-8859-2 

o w linii put '<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>'; zamieniamy windows-1252 

na wlatin2  

o w linii libname &lib xml xmlmap=SXLEMAP access=READONLY; dopisujemy parameter 
xmlencoding=wlatin2  

 przepisujemy zbiory znajdujące się w katalogu <ebiapm93>\Data\artifacts w kodowaniu wlatin2. W tym 

celu należy wykonać poniższy kod z poziomu edytora SAS Base lub SAS Enterprise Guide. 

libname artifact "D:\SAS\Config\SASAPM\Data\artifacts" outencoding=wlatin2; 
 
data artifact.artifactrelationships;  set artifact.artifactrelationships; run; 
data artifact.artifacts;     set artifact.artifacts;   run; 
data artifact.artifactsphysicallocation; set artifact.artifactsphysicallocation; run; 
data artifact.artifactusagedetails;  set artifactusagedetails;   run; 
data artifact.artifactusagesessions;  set artifact.artifactusagesessions; run; 
data artifact.auditaccesscontroldetail; set artifact.auditaccesscontroldetail; run; 
data artifact.audit_accessc;    set artifact.audit_accessc;  run; 
data artifact.audit_admuser;    set artifact.audit_admuser;  run; 
data artifact.audit_group;    set artifact.audit_group;   run; 
data artifact.audit_transactions;  set artifact.audit_transactions;  run; 
data artifact.dtinfoall;     set artifact.dtinfoall;   run; 
data artifact.groupsrolesusers;   set artifact.groupsrolesusers;  run; 
data artifact.servertypebyuser;   set artifact.servertypebyuser;  run; 
data artifact.serverusagebyuser;   set artifact.serverusagebyuser;  run; 

Inny problem na środowisku wielomaszynowym związany jest z badaniem stanu serwerów. Moduł 

APM zakłada, że wszystkie serwery SAS-owe znajdują się na tej samej maszynie co serwer metadanych. W 

rezultacie raporty o stanie serwerów mogą zawierać błędne informacje. Jeżeli serwery obliczeniowe SAS 

(Pooled Workspace Server, Stored Process Server, OLAP Server itp.) znajdują się na innej maszynie niż 

serwer metadanych, bądź są rozmieszczona na kilku maszynach należy wykonać następującą modyfikację: 

 w pliku <ebiapm93>\SASEnvironment\SASCode\Jobs\bi_server_status.sas zamieniamy drugie i trzecie 
wystąpienie fragmentu host=”&meta_server.” na host=”&machinehost.”. 

UWAGA. Powyższy fragment występuje w wymienionym pliku 3 razy. (linie 78, 416 i 552). Pierwsze wystąpienie POZOSTAWIAMY 
BEZ ZMIAN. 
 
UWAGA. Jeżeli na dwóch maszynach są zdefiniowane serwery SAS-owe działające na tych samych portach, statusy tych serwerów 
mogą się nadpisywać. 
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