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Abstrakt

Práce se zabývá analýzou datových toků v jazyce SAS a možnostmi jejich
reprezentace. Nejprve zkoumá způsob analýzy zdrojových kódů, jejich repre-
zentaci a následnou vizualizaci datových toků pomocí cílového systému Manta.
Poté přejde k syntaxi a sémantice jazyka SAS a zmíní rozdíly oproti jiným
jazykům používaným v systémech pro ukládání dat. Pokračuje možnostmi ná-
stroje SAS studio, prozkoumá data uložená za pomocí tohoto nástroje, jejich
strukturu a možnosti práce s těmito daty pomocí jazyka SAS. Na základě této
analýzy vznikne návrh prototypu řešení, jeho implementace a testy ověřující
správnou funkčnost.

Klíčová slova SAS software, jazyk SAS, Manta, parsování, datové toky

Abstract

This thesis is dealing with analysis of data flows in SAS language and the ways
of its representation. At first it examines the ways of analysing source codes,
its reprezentation and visualisation of its data flows via Manta system. Than it
explores syntax and semantics of SAS language and mentions a few differences
from other languages used for database systems. After that it focuses on SAS
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studio and explores the data stored by this tool, structure of this data and
abality to manage the data using SAS language. Based on this analysis the
prototype tool is designed, implemented and at the end tested for its flawless
function.

Keywords SAS software, SAS code, Manta, parsing, data flow
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Úvod

Dnešní společnosti mají nepřeberné množství informačních systému, které zís-
kali svým postupným vývojem nebo i nákupem jiných společností a následným
začleněním a propojením s jejich systémy. Téměř každý podnikový systém
dnes využívá ke své práci služeb ostatních systémů. Musí někde číst a uklá-
dat svá data, ať už se jedná o databázi specifickou pro daný systém, soubo-
rový systém (FS), datový sklad (DWH) nebo jiný systém schopný dlouhodobě
uchovávat informace, například systém pro správu dokumentů (DMS). Pokud
navíc společnost získá systémy jiné společnosti, může nastat i taková situace,
že má firma více systémů, které plní stejný účel, jako je například systém pro
správu uživatelů (CRM) nebo dodavatelů (SCM).

Díky tomuto často komplexnímu propojení systémů uvnitř jedné společ-
nosti vyvstává problém, jak si udržet přehled o cenných firemních datech a jak
se dál rozhodovat při budoucím rozvoji informačních technologií uvnitř pod-
niku. Tímto se zabývá projekt Manta.

Manta zmapuje datové toky uvnitř podnikových aplikací a mezi nimi, tím
pomáhá zákazníkům pochopit vlastní firemní data a jejich provázanost.

Analýzou datových toků lze odpovědět na několik zásadních otázek, jako
je například analýza dopadů plánovaných změn, vylepšení existujícího procesu
správy dat, datové migrace nebo dodržování zákonů či nařízení týkajících se
osobních údajů.[2]

Aby bylo možné vytvářet přesné a detailní vizualizace datových toků, musí
Manta podporovat co nejširší škálu technologií a integrací na systémy, které
se dnes běžně používají ve firmách. Jedním z těchto systémů je i SAS.

”SAS (Statistical Analysis System, pozn. aut.) je spolehlivý analytický ná-
stroj používaný organizacemi, které hledají způsob, jak nejlépe zužitkovat svá
data.“[3, překlad vlastní] Nástroje SAS využívají jazyka SAS code (dále pouze
jako SAS) a podobně jako R nebo Python jsou používány pro statistiku, ana-
lýzu dat a vizualizaci výsledků. SAS je jedním z nejvíce komerčně rozšířených
nástrojů na poli data science.
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Úvod

V současnosti Manta nemá podporu pro analýzu datových toků v jazyce
SAS, což je také důvodem k existenci tohoto tématu.

Cíl práce
Tato práce se zabývá analýzou zdrojových kódů jazyka SAS, návrhem nástroje
pro extrakci datových toků do systému Manta a implementací prototypového
řešení tohoto nástroje.

Nejprve se zaměří na jazyk SAS, deklarace, příkazy a strukturu dat po-
užívaných v tomto jazyce. Poté zvolí nejlepší způsob analýzy zdrojových kódů
a jejich reprezentaci v nástroji Manta. Přitom se bude zabývat tím, jak ana-
lýzou zdrojových kódů detekovat datové toky mezi datovými strukturami ná-
stroje SAS studio.

Nakonec přejde k návrhu nástroje, implementaci jeho prototypového řešení
s otestováním správné funkčnosti. Jedním z cílů je také, aby byl nový kód
podobný kódu již používanému v systému Manta, a to zejména z důvodu
dlouhodobé údržby.
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Kapitola 1
Vymezení problematiky

Aby bylo možné nalézt datové toky, je nejprve nutné provést statickou ana-
lýzu vstupního kódu. Statickou analýzu dnes využívá spousta softwarových
aplikací. Jedná se například o vývojová prostředí, nástroje pro testování nebo
kompilátory.

Kompilátory jsou dobrým výchozím bodem při snaze o pochopení statické
analýzy. ”Zjednodušeně řečeno, kompilátor je nástroj, který přečte program
v jednom jazyce – zdrojovém kódu – a přeloží ho do ekvivalentního programu
v jiném jazyce. ... Principy a techniky používané při návrhu kompilátorů jsou
užitečné pro mnoho jiných oblastí.“[4, překlad vlastní] Stejně jako v případě
kompilátorů se statická analýza zdrojového kódu při snaze zjistit datové toky
skládá z posloupnosti několika kroků:

1. lexikální analýza,

2. syntaktická analýza,

3. sémantická analýza.

Jaký význam mají jednotlivé kroky je popsáno v dalších částech tohoto
textu. Po dokončení statické analýzy kódu se sestaví graf reprezentující jed-
notlivé datové struktury a toky mezi nimi.

1.1 Lexikální analýza
Jedná se o první krok při analýze zdrojového kódu. Vstupem pro lexikální
analýzu je jakýkoli řetězec znaků, v případě této práce se jedná o zdrojový
kód. ”Tato komponenta (lexikální analyzátor nebo lexer, pozn. aut.) projde
zdrojový program a rozezná všechny tokeny, tj. podřetězce po sobě jdoucích
znaků, které patří logicky k sobě. Klíčová slova a identifikátory jsou běžným
příkladem tokenů, ale je jich mnohem více.“[5, překlad vlastní]
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1. Vymezení problematiky

Tokeny se rozpoznávají na základě předem daných pravidel. Ta popisují,
jaké posloupnosti znaků může vstupní text obsahovat, a to pomocí regulárních
výrazů, viz ukázka zdrojového kódu 1.1.

Zdrojový kód 1.1: Pravidla lexeru v jazyce Antlr
1 SELECT: ’SELECT ’ ;
2 FROM: ’FROM’ ;
3 WHERE: ’WHERE’ ;
4
5 fragment DIGIT : ’ 0 ’ . . ’ 9 ’ ;
6 fragment SIGNUM: ’+’ | ’− ’ ;
7
8 UNSIGNED_INTEGER_CONSTANT:
9 DIGIT+;
10
11 UNSIGNED_DECIMAL_CONSTANT:
12 DIGIT∗ ’ . ’ DIGIT∗ ;
13
14 UNSIGNED_FLOATING_POINT_CONSTANT:
15 DIGIT+ ( ’ . ’ DIGIT∗)? ( ’ e ’ | ’E ’ ) (SIGNUM? DIGIT+)?;

Tato pravidla přesně popisují všechny možné posloupnosti znaků. Na ukáz-
ce pravidel 1.1 je vidět například, že pravidlo pojmenované SELECT odpovídá
řetězci 'SELECT', DIGIT odpovídá jedné číslici mezi nulou a devíti. ”Protože
Antlr předpokládá, že všechna pravidla lexeru jsou validní tokeny, pomocná
pravidla musí být označena prefixovým klíčovým slovem fragment. Toto klíč-
ové slovo říká, že pravidlo bude voláno pouze z jiných pravidel a nemělo by být
použito samostatně jako token.“[6, překlad vlastní] Pravidlo, kde se použije
regulární výraz a pravidlo DIGIT, je například UNSIGNED_DECIMAL_CONSTANT,
které odpovídá jakémukoli číslu s desetinnou tečkou.

Jakmile lexer rozpozná tokeny na vstupu, předá je syntaktickému analy-
zátoru k dalšímu zpracování.

1.2 Syntaktická analýza
Druhým krokem je syntaktická analýza neboli parsování. Parser (syntaktický
analyzátor) využívá tokeny vytvořené pomocí lexeru k sestavení stromové re-
prezentace, která popisuje gramatickou strukturu posloupnosti tokenů.[4] Tato
datová struktura se nazývá syntaktický strom (syntax tree). Pro reprezentaci
zdrojových kódů se nejčastěji používá abstraktní syntaktický strom (abstract
syntax tree, dále jako AST).
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1.2. Syntaktická analýza

AST používá přívlastek abstraktní, protože ve své struktuře drží pouze
informace podstatné pro analýzu zdrojového kódu a ignoruje pomocné syn-
taktické konstrukce, jako jsou například oddělující středníky mezi příkazy.[7]
Obrázek 1.1 zobrazuje možnou podobu jednoduchého AST pro příkaz při-
řazení. Na obrázku je také vidět, že AST popisuje pořadí vyhodnocení operací,
ale neobsahuje pomocné závorky ani středník.

Obrázek 1.1: Jednoduchá reprezentace AST pro přiřazení a = 2*(b+c);

Při samotném parsování se nejprve implicitně prochází parsovací strom
(parse tree), ten se z tokenů sestavuje pomocí definovaných pravidel a sym-
bolů, které se nazývají gramatika. Gramatiky využívají terminálních a ne-
terminálních symbolů. Každý neterminální symbol lze pravidlem přepsat na
řetězec složený z terminálních a neterminálních symbolů. Vždy se přepisuje
pouze jeden neterminální symbol na levé straně pravidla, jinými slovy bez
ohledu na okolní kontext. Jedná se tedy o bezkontextovou gramatiku. Ter-
minální symboly nelze přepisovat a v tomto případě se jedná o jednotlivá
pravidla lexeru, tj. tokeny, které jsou pomocí nich vytvořeny.

Parsovací strom obsahuje všechny symboly, na které se narazí při parso-
vání. Samotný AST vznikne z parsovacího stromu za pomocí pravidel, která
definují jeho strukturu. Ukázkou takové gramatiky je zdrojový kód 1.2.

Zdrojový kód 1.2: Pravidla parseru v jazyce Antlr
1 create_table_statement :
2 CREATE TABLE ctn = create_table_name
3 ctd = c r ea t e_tab l e_de f i n i t i on
4 −> ^(AST_CREATE_TABLE_STATEMENT $ctn $ctd ) ;
5
6 create_table_name :
7 qn = qua l i f i e d_ name −> ^(AST_TABLE_NAME $qn ) ;

5



1. Vymezení problematiky

Na ukázce 1.2 jsou vidět přepisovací pravidla gramatiky, tím je například
create_table_name, které je zároveň neterminálním symbolem. Terminálním
symbolem je například CREATE. Ukázka také obsahuje popisy struktury vý-
sledného AST, těmi jsou závorky následující za šipkou.

S pomocí několika dalších konstrukcí, jako jsou kupříkladu predikáty, lze
popsat gramatickou strukturu jazyka a sestavit syntaktický strom. Predikáty
jsou podmínky vepsané do pravidel používané nástrojem Antlr (viz kapitola
3.4.2 Antlr). Antlr pracuje s bezkontextovými gramatikami, ty však mohou
být nejednoznačné. ”Nejednoznačná gramatika je gramatika, ve které může být
stejný řetězec rozpoznán více způsoby. ... Pro praktický parser však chceme, aby
vstup odpovídal jedinečnému výstupu.“[8] Predikáty se využijí právě v tomto
případě, aby se vyřešily všechny nejednoznačné vstupní posloupnosti.

Syntaktický strom je vstupem pro další krok zpracování.

1.3 Sémantická analýza
Jakmile je sestavený AST, je jasné, že program je gramaticky správně podle
daných pravidel. Sémantická analýza se používá například pro kontrolu, jestli
jsou proměnné deklarovány před jejich použitím, kontrolu datových typů, atd.

”Sémantický analyzátor používá syntaktický strom a informace v tabulce
symbolů pro kontrolu zdrojového kódu a jeho sémantickou konzistenci s defi-
nicí jazyka.“[4, překlad vlastní] Tabulka symbolů je datová struktura, kterou
používá sémantický analyzátor. Data se do této tabulky sbírají postupně po
dobu analýzy zdrojového kódu. ”Záznamy v této tabulce obsahují informace
o identifikátorech a jejich typech, o umístění v úložišti a o dalších potřeb-
ných informacích.“[4, překlad vlastní] Mapování jmen referencí proměnných
na jejich deklarace se nazývá ”name resolution“.

Na konci této fáze máme datovou strukturu obsahující všechny deklarace
a AST, ve kterém jsou všechny odkazy na entity propojeny s reprezentanty
deklarací.

1.4 Datové toky
Datové toky (data lineage) jsou definovány jako životní cyklus dat, který za-
hrnuje odkud kam se data přesouvají a jak se mění při procházení různými
procesy.[9] Datové toky mohou pomoci ve snaze zjistit, jak se data používají
a odkud jednotlivé části informací pocházejí. Pomocí data lineage mohou or-
ganizace lépe pochopit, co se s jejich daty děje, jak svá data využívají a později
s těmito informacemi dělat lepší byznysová rozhodnutí.[10]

Datové toky je možné reprezentovat pomocí grafu. Uzly tohoto grafu před-
stavují data a orientované hrany mezi nimi jednotlivé datové toky. Tyto datové
toky mohou být rozděleny do dvou kategorií - přímé (direct flow) a nepřímé
(filter flow). Přímé toky jsou takové, kdy ze zdrojových dat přímo vznikají
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cílová data. Například sloupec výsledku SELECT příkazu má přímou datovou
závislost na sloupci zdrojové tabulky, data ze zdrojové tabulky se objevují ve
výsledku této operace. Nepřímé datové toky (také jako filtry) ovlivňují vznik
jiných dat. Jedná se o různé agregační nebo filtrovací operace, například WHERE
klauzule, kde může dojít k odfiltrování některých dat výsledku na základě
jiných dat, která se v konečném výsledku neobjeví.

Tento způsob reprezentace datových toků pomocí grafu s přímými a ne-
přímými datovými toky využívají nástroje Manta.

1.5 Manta
Projekt Manta se zabývá implementací business intelligence (dále jako BI)
nástrojů pro analýzu zdrojových kódů, integrací na jiná BI řešení a pomocí
nástroje Manta Flow vizualizací získaných informací o datových tocích.

Pro Mantu je nutné mít implementaci pro analýzu zdrojových kódů vel-
kého počtu nejpoužívanějších nástrojů pro ukládání a práci s daty, které jejich
zákazníci používají, aby bylo možné udělat co nejpřesnější a nejpřínosnější vi-
zualizaci datových toků. Obrázek 1.2 ukazuje příklad takové vizualizace.

Obrázek 1.2: Demo vizualizace pomocí Manta Flow[1]

Nástroj pro analýzu zdrojových kódů a hledání datových toků jazyka SAS
v současné době v projektu Manta neexistuje, ale je možné vycházet z podob-
ných již implementovaných řešení, která Manta dnes používá.
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Kapitola 2
Možnosti jazyka SAS

Jazyk SAS se používá pro statistické výpočty, business intelligence, analýzu
dat a prezentaci výsledků. SAS umí použít mnoho různých formátů dat jako
jsou například SAS tabulky, tabulky ve formátu Microsoft Excel, jiné data-
báze, atd. Pro analýzu dat lze použít různé statistické techniky od jedno-
dušších popisných statistik jako je korelace přes logistickou regresi a smíšené
modely až po sofistikovanější metody pro výběr vhodných modelů. Výsledky
analýzy lze reprezentovat pomocí reportů, které mohou být v různých formá-
tech jako například HTML, PDF nebo RTF.[11]

2.1 Jazyk SAS
Pro všechny příkazy v SASu platí, že nezáleží, zda se použijí velká nebo malá
písmena (příkazy jsou case insensitive). Existuje ale pár výjimek z tohoto pra-
vidla, například zadávání přístupových údajů. Většina klíčových slov tohoto
jazyka není vyhrazena, je tedy možné je použít jako identifikátory.

Jako v některých jiných jazycích musí být každý příkaz následován ukončo-
vacím středníkem. Jazyk také obsahuje některé klasické řídící struktury, těmi
jsou:

• if-then-else,

• iterace do, do-while, do-until,

• příkaz go to.

Programy v jazyce SAS sestávají ze dvou základních složených příkazů
nazývaných ”kroky“:

• pro načtení a manipulaci s daty tj. datový krok (DATA step),

• pro analýzu a výpisy těchto dat tj. procedurální krok (PROC step).
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Každý z těchto složených příkazů obsahuje sérii dalších příkazů. Většina
příkazů funguje pouze v jednom typu kroku. Navíc existuje ještě několik málo
příkazů, které jsou na stejné úrovni jako DATA a PROC. Typický program začíná
příkazem DATA pro vytvoření SAS tabulky (také jako SAS data set), a poté
předává tato data příkazu PROC pro další zpracování, kterým může být analýza
těchto dat, spouštění vestavěných funkcí nad daty nebo vytváření reportů.[12]
Podobně jako u jazyků využívajících SQL lze spustit samostatně jediný příkaz
nebo sadu příkazů zvlášť.

”Jednotlivé kroky končí ve chvíli, kdy SAS narazí na nový krok (označený
příkazem DATA nebo PROC), na příkaz RUN, QUIT, STOP nebo ABORT. V případě
dávkového zpracování série příkazů končí poslední krok koncem programu. Pří-
kaz RUN říká, že má SAS vykonat všechny řádky jemu předcházejícího kroku.
RUN je také příkladem jednoho z mála příkazů, který nepatří ani do DATA ani
PROC kroku.“[12]

Jazyk také povoluje definici maker pomocí příkazu %MACRO a definici uži-
vatelských funkcí příkazem PROC FCMP. Makra i funkce mohou být definovány
rekurzivně.

2.1.1 Data step

Datový krok začíná vždy klíčovým slovem DATA. Pomocí tohoto příkazu lze
vytvořit SAS data set. Data pro tento data set mohou být zadána přímo
v těle tohoto příkazu, čtena z různých typů souborů, databází nebo jiných
SAS tabulek. Za klíčovým slovem DATA následuje název pro data set nebo pro
pohled na data (view). Existuje několik vyhrazených speciálních jmen, která
se používají s příkazem DATA:

• Klíčové slovo _NULL_ použité jako jméno způsobí, že SAS nevytvoří data
set při provedení příkazu DATA.

• Pokud je použito klíčové slovo _LAST_, je při vykonávání příkazu DATA
doplněn název posledního vytvořeného data setu.

• Prázdný název. Pokud je použit příkaz DATA bez argumentů, SAS při-
řadí nově vytvořenému data setu jméno DATAn, kde n je automaticky
inkrementované celé číslo začínající jedničkou.[13]

Data set v SASu má podobu tabulky. Jednotlivé sloupce tabulky jsou
nazývány ”proměnné“ (variables) a záznamy v data setu ”pozorování“ (ob-
servations).

Tělo příkazu DATA může obsahovat podmíněné příkazy, využívat vestavě-
ných funkcí nebo kombinovat data z více data setů dohromady.[12]
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Zdrojový kód 2.1: Použití příkazu DATA[14]
1 libname mydblib db2 s s i d=db2 ;
2
3 data highwage ;
4 s e t mydblib . p ay r o l l ( drop=sex b i r th h i r ed ) ;
5 i f sa la ry >60000 then
6 CATEGORY=”High” ;
7 e l s e i f sa la ry <30000 then
8 CATEGORY=”Low” ;
9 e l s e

10 CATEGORY=”Avg” ;
11 run ;

Na ukázce zdrojového kódu 2.1 je vidět použití příkazu DATA (řádek 3)
pro vytvoření data setu s názvem ”highwage“. Data jsou čtena ze vzdálené
databáze (řádek 1) a je použito podmínek pro roztřídění platů do různých
kategorií.

2.1.2 Proc step
Procedurální krok, podobně jako datový, začíná vždy klíčovým slovem PROC,
které je následováno názvem procedury, například PRINT, SORT nebo MEANS.
Pro většinu těchto kroků v SASu existuje pouze několik příkazů, které mo-
hou obsahovat. Pomocí SAS procedur lze provádět všechny úkony od řazení
a vypisování po analýzy rozptylu či vykreslování grafů ve 3D.[12]

Většina PROC kroků pracuje přímo s data sety. Jméno data setu, se kterým
má procedura pracovat, se zadává pomocí parametru data. Pokud není zadána
hodnota tohoto parametru, vnitřně se použije hodnota _LAST_ a stejně jako
v případě datových kroků procedura pracuje s posledním vytvořeným data
setem.

Zdrojový kód 2.2: Použití příkazu PROC
1 data datase t1 ;
2 input ident number1 number2 ;
3 d a t a l i n e s ;
4 7 8 9
5 1 2 3
6 ;
7 run ;
8
9 proc s o r t ;

10 by ident ;
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11
12 proc p r in t data=datase t1 ;
13 t i t l e ”Numbers” ;
14 var ident number2 ;
15 run ;

Ukázka zdrojového kódu 2.2 zobrazuje použití procedury pro řazení (řádek
9), kde není specifikován název data setu, který má být setříděn. Díky použití
hodnoty _LAST_ je setříděn data set vytvořený na řádku 1, a to podle sloupce
ident. Také je na ukázce použita procedura PROC PRINT pro výpis data setu,
u které je jméno data setu vyplněno. Výsledek těchto dvou operací je vidět na
obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Výsledek vykonání zdrojového kódu 2.2

Důležitým procedurálním krokem v SASu je SQL. PROC SQL kombinuje
možnosti příkazů DATA a PROC do jediného kroku. S jeho pomocí lze řadit
data, vytvářet data sety, provádět mezi nimi množinové operace atd.[15]

Proc SQL

Krok PROC SQL umožňuje v SASu používat příkazy dotazovacího jazyka SQL.
Pomocí PROC SQL lze provádět následující úkony:[16]

• generování reportů,

• souhrnné statistiky,

• čtení dat z tabulek nebo pohledů,

• spojování dat z tabulek nebo pohledů,

• vytváření tabulek, pohledů a indexů,

• aktualizace hodnot v tabulkách,

• zápis a čtení dat z jiných databázových systémů,

• modifikace tabulek.
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V tomto kroku lze pracovat s kterýmkoli SAS data setem, a to díky na-
mapování SAS objektů na objekty SQL. Tabulka v SQL odpovídá SAS data
setu, sloupce (columns) jsou proměnné a řádky (rows) jsou pozorování.

Zdrojový kód 2.3: Použití příkazu PROC SQL
1 data c i t i e s ;
2 input Country $ 1-9 Tours 11-12 USGate $ 14-26
3 DepartureGates $ 28-48 ;
4 d a t a l i n e s ;
5 Italy 8 New York Rome, Naples
6 Australia 12 Honolulu Sydney, Brisbane
7 Venezuela 4 Miami Caracas, Maracaibo
8 ;
9 proc s q l ;

10 t i t l e ” F l i gh t s ” ;
11 s e l e c t Country , USGate , DepartureGates As DGate
12 from c i t i e s where Tours > 4 ;

Na ukázce zdrojového kódu 2.3 je vidět použití PROC SQL se SAS data
setem vytvořeným na řádku 1. Také je zde vidět (příkaz title na řádku 10),
že SQL krok není omezený pouze na příkazy v jazyce SQL. Výsledek provedení
tohoto kódu je na obrázku 2.2.

Obrázek 2.2: Výsledek vykonání zdrojového kódu 2.3

PROC SQL umí také pracovat se vzdálenými databázemi. Připojení k data-
bázi se provede buď přímo v těle kroku, jak je vidět v ukázce 2.4, anebo po-
mocí již vytvořeného spojení příkazem libname (více v kapitole SAS knihovny
2.2.1), viz ukázka 2.5.

Zdrojový kód 2.4: Připojení vzdálené DB v PROC SQL
1 proc s q l ;
2 connect to o r a c l e ( user=usr password=pwd path=pth ) ;
3 s e l e c t ∗ from connect ion to o r a c l e
4 ( s e l e c t ∗ from Employees where jobcode =204);
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Zdrojový kód 2.5: Připojení vzdálené DB pomocí libname
1 libname mydb o r a c l e user=usr password=pwd path=pth ;
2 proc s q l ;
3 s e l e c t ∗ from mydb . Employees where jobcode=204;

Připojení pomocí libname mohou využívat stejně tak datové kroky, viz
ukázka použití příkazu DATA ze začátku kapitoly 2.1.

Dotazy a příkazy specifické pro vzdálenou databázi lze odesílat v PROC
SQL kroku pomocí příkazu execute.

2.1.3 Logické a matematické výrazy

SAS umožňuje použití velkého množství operátorů. Výrazy, kde se operátory
používají, se rozdělují do tří kontextů. Výrazy je možné použít:

• ve WHERE výrazech[17],

• v SQL výrazech[18],

• v ostatním SASovém kódu[19].

”WHERE výraz je typ SASového výrazu, který definuje podmínku pro výběr
pozorování. WHERE výraz může být pouze jméno proměnné nebo konstanta. ...
Také může mít podobu sekvence operandů a operátorů.“[17, překlad vlastní]

Výraz v SQL je zapsaný v těle PROC SQL kroku. WHERE klauzule používaná
v SQL neodpovídá z pohledu operátorů SASovému WHERE výrazu.

Mimo WHERE a SQL se výrazy v SASu používají například při vytváření
nové proměnné (sloupce) data setu v datovém kroku. Zde se použije poslední
skupina operátorů.

Výčet operátorů je vidět v tabulce 2.1. Sloupec P označuje prioritu skupiny
operátorů. Dále jsou jednotlivé operátory označeny podle kontextu, ve kterém
mohou být použity, S pro SAS, Q pro SQL a W pro WHERE.

Je možné si všimnout dvojí priority operátoru Logický zápor, skupina s pri-
oritou 2 a 8. Zatímco SAS a WHERE řadí tento operátor mezi unární, SQL ho
řadí až před ostatní logické operace (AND a OR). SAS používá operátory ma-
ximum (<>) a minimum (><), maximum ale koliduje s operátorem nerov-
nost (<>) v SQL a WHERE, proto se zde tyto SASové operátory nedají použít.

”Symbol => (respektive <=, pozn. aut.) je akceptován z důvodu kompatibility
s předchozími verzemi SAS. Symbol není podporován ve WHERE klauzuli ani
v PROC SQL.“
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Tabulka 2.1: Operátory v SASu a jejich pořadí
P S Q W Operátor Definice
0 s q w () Závorky, přednost vykonání
1 q CASE Výběr jedné z možností
2 s q w ∗∗ Mocnění

s q w + Kladný unární prefix
s q w − Záporný unární prefix
s w ˆ ¬ ~ NOT Logický zápor
s q w MIN Minimum
s ><
s q w MAX Maximum
s <>

3 s q w ∗ Násobení
s q w / Dělení

4 s q w + Sčítání
s q w − Odčítání

5 s q w || ¦¦ !! Spojení znakových řetězců
6 q w BETWEEN-AND Nachází se mezi hodnotami

q w ? CONTAINS Retězec obsahuje
q EXISTS Existuje v poddotaze
q w IS MISSING Chybějící hodnota
q w IS NULL Chybějící hodnota
q w LIKE Porovnání řetězců
q w =* Zní jako, porovnání dle výslovnosti

w SAME-AND Doplnění předchozího where
7 s q w < LT Menší

s q w <= LE Menší rovno
s =<
s q w = EQ Rovná se
s q w ¬= ˆ= ~= Nerovná se

q w <>
s q w >= GE Větší rovno
s =>
s q w > GT Větší
s q w IN Nachází se v seznamu

q EQT Rovná se zkrácenému řetězci
q GTT Větší než zkrácený řetězec
q LTT Menší než zkrácený retězec
q GET Větší rovno zkrácenému řetězci

Pokračuje na další straně
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Tabulka 2.1 – Pokračování operátorů v SASu z předchozí strany
P S Q W Operátor Definice

q LET Menší rovno zkrácenému řetězci
q NET Nerovná se zkrácenému řetězci

8 q ˆ ¬ ~ NOT Logický zápor
9 s q w & AND Logický součet (disjunkce)
10 s q w | ¦ ! OR Logický součin (konjunkce)

Operátor SAME-AND lze použít pouze ve WHERE výrazu. Tento operátor
při vykonání nahradí klíčové slovo same podmínkou z předcházejícího WHERE
výrazu. Zdrojový kód 2.6 ukazuje použití tohoto operátoru SAME-AND.

Zdrojový kód 2.6: Použití operátoru SAME-AND[17]
1 proc gp lo t data=years ;
2 p l o t un i t ∗quar=year ;
3 run ;
4 where year > ’ 01 jan1991 ’d ;
5 run ;
6 where same and year < ’ 01 jan1996 ’d ;
7 run ;

Na ukázce 2.7 je kód podmínky ekvivalentní řádku 6 z předchozí ukázky
2.6.

Zdrojový kód 2.7: Podmínka ekvivalentní SAME-AND[17]
1 where year > ’ 01 jan1991 ’d and year < ’ 01 jan1996 ’d ;

CONTAINS a LIKE jsou dva operátory pro porovnávání znakových ře-
tězců. CONTAINS vyhledává daný podřetězec, který se může nacházet kde-
koli v prohledávaném řetězci. LIKE operátor vyhledává shodu s jednoduchým
výrazem. U porovnávání v případě obou operátorů záleží na velikosti písmen
(jsou case-sensitive).

”Operátor sounds-like (zní-jako, pozn. aut.) vybírá pozorování, která ob-
sahují variaci daného slova nebo slov podle jejich výslovnosti. ... Algoritmus,
který operátor využívá, je postavený na anglickém jazyce, tedy je méně použi-
telný pro ostatní jazyky.“[17, překlad vlastní]
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Ve skupině s prioritou 7 jsou operátory pro porovnání se zkrácenými ře-
tězci (truncated string comparison operators). Jedná se o operátory porovnání
končící znakem T jako je EQT, GTT, LTT atd. ”Při porovnání zkrácených
řetězců je samotné porovnání provedeno poté, co jsou oba řetězce převedeny na
stejnou délku, a to zkrácením delšího řetězce na délku kratšího. Například výraz
'TWOSTORY' eqt 'TWO' je vyhodnocen jako pravdivý, protože ’TWOSTORY’
je před porovnáním zkráceno na ’TWO’.“[18, překlad vlastní]

Zdrojový kód 2.8: Implicitní AND operátor
1 i f 16<=age and age<=65;
2 i f 16<=age<=65;

Na ukázce 2.8 jsou vidět dvě použití operátoru AND. ”Dvě porovnání pro-
měnných, která jsou spojená pomocí AND, mohou být zjednodušena pomocí
implicitního AND.“[19, překlad vlastní] Řádky 1 a 2 jsou díky tomuto ekvi-
valentní.

2.2 SAS studio
SAS studio je webové rozhraní pro SAS programátory. Studio nabízí editor
SAS programů se zvýrazněním syntaxe, možnost ukládání uživatelských pro-
gramů a datových souborů. Ve Studiu lze pomocí grafických průvodců ge-
nerovat části SAS kódů (”úlohy“ - tasks) pro různé typy grafů, statistiky,
předpovědi apod. Dále je možné ukládat krátké znovupoužitelné uživatelské
kódy (snippets) nebo použít některé z předpřipravené kolekce nejčastěji pou-
žívaných operací. SAS studio ukládá dočasné i trvalé data sety a třídí je do
knihoven.

”SAS studio se připojuje k SAS serveru, kde se zpracují příkazy SASu. Ser-
ver může běžet v cloudovém prostředí jako server v lokální infrastruktuře nebo
lokálně na počítači.“[20, překlad vlastní] Typicky běží SAS server společně se
SAS studiem.

Další variantou pro práci se SAS programy je například SAS Enterprise
Guide, což je tlustý grafický klient pro operační systém Windows, který se při
práci také připojuje k SAS serveru.[21]

Pro tuto práci byla použita studentská verze studia SAS University Edi-
tion. Tato verze má několik omezení, která budou zmíněna dále v textu.

2.2.1 SAS Knihovny
Datová SAS knihovna je kolekce jednoho nebo více SAS souborů, na které lze
odkazovat. SAS knihovny pomáhají zpřehledňovat práci se soubory. Například
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pokud jeden SAS program pracuje s více soubory, lze je umístit do stejné
knihovny.

Ve většině operačních systémů je SAS datová knihovna skupina SAS sou-
borů uvnitř jednoho adresáře. Adresář může obsahovat i jiné soubory, ale
pouze SAS soubory jsou součástí knihovny.

Ve studentské verzi SAS studia se knihovna asociuje s adresářem ve file-
systému, na kterém SAS studio běží. V náhledu knihoven jsou viditelné pouze
datové SAS soubory, kterými jsou soubory držící data a metadata jednoho
data setu a soubory s popisem pohledu na data set (data set view). Každá
knihovna má jméno, přes které se na ni dá odkazovat.

Vytvoření a použití knihovny ukazuje příklad 2.9. Knihovna je vytvořena
příkazem libname na prvním řádku. Takto vytvořená knihovna je dočasná
a je platná pouze po dobu relace.

Zdrojový kód 2.9: Práce se SAS knihovnou
1 libname mydata ’ / f o l d e r s /myfo lders / ’
2
3 proc p r i n t data=mydata . ds1 ;
4 run ;

V SAS studiu lze nastavit automatické připojení knihovny při vytvoření
relace, a proto není třeba příkaz libname zadávat v každém SAS programu.

Existují čtyři speciální systémové knihovny:

• Knihovna WORK. Tato knihovna se používá pro dočasné datové soubory.
Na začátku každé relace je vytvořena a na konci jsou všechna data z této
knihovny smazána. Pokud není definována knihovna USER, jednoúrov-
ňová jména data setů se vytváří a čtou v této knihovně.

• USER je knihovna, kterou je možné vytvořit pomocí příkazu libname. Po-
kud je definována knihovna USER, všechna jednoúrovňová jména jsou od-
kazována do této knihovny. Narozdíl od knihovny WORK je tato knihovna
asociována s adresářem ve filesystému a soubory v ní uložené zůstávají
i po skončení relace.

• SASHELP obsahuje skupinu katalogových tabulek, ukázkových tabulek
a jiných souborů, které jsou používány pro konfiguraci relace SASu.

• SASUSER je knihovna podobná knihovně SASHELP. Obsahuje další kata-
logové tabulky a soubory s informacemi pro konkrétního uživatele. Tato
knihovna se v různých SASových prostředích chová jinak díky rozdílné
implementaci.[22]

V případě studentské verze SAS studia je knihovna SASUSER prázdná.
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2.2. SAS studio

Zdrojový kód 2.10: Definice USER knihovny
1 data ds1 ;
2 input Text $ 4-33 ;
3 d a t a l i n e s ;
4 Data set DS1 in WORK library.
5 ;
6 proc p r i n t data= WORK. ds1 ;
7 run ;
8
9 libname USER ’ / f o l d e r s /myfo lders /Lib ’ ;

10 data ds1 ;
11 input Text $ 4-33 ;
12 da t a l i n e s ;
13 Data set DS1 in USER library.
14 ;
15 proc p r in t data= USER . ds1 ;
16 run ;

Zdrojový kód 2.10 ukazuje definování a práci s USER knihovnou. Na řádku
1 je definován data set jednoúrovňovým jménem ds1, který je na řádku 6 vy-
psán procedurou PRINT z knihovny WORK. Na řádku 9 je zadefinována knihovna
USER. Poté je znovu vytvořen data set pomocí stejného příkazu (liší se zde
pouze data uložená v data setu pro jeho rozlišení po vypsání). Nakonec je
data set znovu vypsán tentokrát z knihovny USER. Na obrázku 2.3 je vidět
výsledek této ukázky.

Obrázek 2.3: Výsledek vykonání zdrojového kódu 2.10

Jako knihovna může být označeno i spojení do jiné databáze. V tomto
případě se s knihovnou pracuje stále stejným způsobem. Ukázka zdrojového
kódu 2.5 z předchozí kapitoly ukazuje vytvoření knihovny pro spojení s da-
tabází Oracle. Knihovna je vytvořena pomocí příkazu libname. Studentská
verze SAS studio neobsahuje potřebné ovladače (engines) pro připojení ke
vzdáleným databázím, kód je proto pouze ilustrační.
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2. Možnosti jazyka SAS

Při práci v PROC SQL kroku odpovídají jednotlivé knihovny databázovým
schématům, jak je vidět na ukázce 2.11

Zdrojový kód 2.11: Práce se SAS knihovnou v PROC SQL
1 libname mylib ’ / f o l d e r s /myfo lders / ’
2
3 proc s q l ;
4 s e l e c t ∗ from mylib . ds1 ;

Extrakce metadat

V případě nutnosti čtení nebo extrakce metadat SAS nabízí katalogové ta-
bulky a pohledy v knihovně SASHELP. Příkladem takového pohledu je SASHELP
.vlibnam, který obsahuje všechny informace o knihovnách používaných uži-
vatelem nebo SASHELP.vtable s informacemi o všech jeho tabulkách. S tě-
mito katalogy lze pracovat klasickými procedurálními kroky, například pomocí
PROC PRINT nebo PROC SQL.

Pro samotnou extrakci metadat je možné využít nejen poskytovaného
JDBC konektoru pro SAS.[23]

Uživatelé

SAS studio ve studentské verzi nenabízí možnost vytvoření, správy nebo práce
více uživatelů. Z tohoto důvodu práce neuvažuje možnou hierarchii mezi in-
stancí SAS studia, uživateli a knihovnami.
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Kapitola 3
Návrh

Nástroj je rozdělen do několika modulů a je navržen s ohledem na spolupráci
s projektem Manta. Nicméně při implementaci jiné datové struktury pro uklá-
dání nalezených objektů (tabulek, pohledů atd.) je možné využít moduly pro
parsování jazyka SAS i v jiném projektu.

3.1 Parsování jazyka SAS
Statickou analýzou a parsováním jazyka SAS se zabývá několik různých pro-
jektů. Mezi projekty, které jsou svým použitím nejbližší této práci, například
patří:

• SAS-Parser (dostupný z [24]) – tento projekt se zabývá parsováním
jazyka SAS za účelem generování dokumentace k SAS programům. Tento
open-source parser je v napsaný v jazyce Perl. Parser ale dostatečně
nepokrývá jazyk a je dlouhodobě neudržovaný, poslední změna proběhla
v roce 2006.

• SASLint (více viz [25]) – nástroj parsuje jazyk SAS za účelem statické
analýzy kódu, odhalování chyb a různých problémů. Projekt je napsaný
v jazyce Java za pomocí nástroje Antlr. Zdrojové kódy k tomuto nástroji
ale nejsou dostupné.

• SASMap (více viz [26]) – tento komerční nástroj se zabývá statickou
analýzou jazyka SAS za účelem zobrazení závislostí mezi uživatelskými
funkcemi a makry, nebo počítání statistik volání jednotlivých funkcí.

Žádný z dostupných projektů, které se zabývají statickou analýzou jazyka
SAS, není možné použít, upravit nebo z nich vycházet tak, aby splňovaly
potřeby projektu Manta.

Při návrhu a implementaci bude tato práce vycházet z již implementova-
ných řešení pro jiné jazyky v projektu Manta.
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3. Návrh

3.2 Požadavky

Parsování jazyka SAS
Nástroj dokáže přečíst a naparsovat jednoduchý program v jazyce SAS. Parser
zná strukturu jazyka a rozpozná jednotlivé příkazy, jejich hierarchii a pomocné
konstrukce.

Sestavení AST
V průběhu parsování je sestaven abstraktní syntaktický strom, který je později
možné za účelem analýzy datových toků procházet.

Sémantická analýza
Průchodem AST se rozpoznají jednotlivé deklarace, těmito daty se naplní
datový slovník a namapují se jména referencí na reprezentanty deklarací.

Hierarchie objektů
Datový slovník zohledňuje hierarchii jednotlivých objektů v jazyce SAS. Na-
příklad tabulky jsou potomkem knihoven (schémat), sloupce jsou potomky
tabulek, atd.

Výběr zdroje SAS programu
Nástroj dokáže analyzovat program v jazyce SAS ze souboru nebo z řetězce
předaného jiným nástrojem.

Reprezentace data flow
Průchodem AST nástroj vytvoří graf s uzly reprezentujícími deklarace a pří-
kazy v jazyce SAS. Mezi těmito uzly vytvoří hrany, které zobrazují jednotlivé
datové toky, a to přímé i nepřímé.

Vizualizace výsledného grafu
Výsledný graf je možné převést do textové podoby například v jazyce DOT
a také do vizuální podoby například pomocí Manta Flow.

Dlouhodobá udržitelnost
Návrh architektury a zdrojové kódy vychází z již existujících řešení pro jiné
jazyky v projektu Manta a s tím také spojený codestyle a dokumentace kódu
v podobě javadoc.

22



3.3. Omezení

3.3 Omezení
Hierarchie objektů a uživatelé
Hierarchie objektů vychází z použitého nástroje SAS University Edition, kde
je možné pracovat pouze s jediným výchozím uživatelem. Díky tomu jsou
v hierarchii uživatelské knihovny přímým potomkem instance SASu.

Rozsah analýzy jazyka SAS
Z důvodu dlouholetého vývoje jazyka SAS, a tedy i jeho velkého rozsahu, je
implementováno následující:

• Parser zná základní strukturu jazyka, dokáže zpracovat jednodušší da-
tové kroky jako je vytvoření data setu a jeho naplnění daty. Umí zpra-
covat několik procedurálních kroků, kterými jsou například PROC PRINT
nebo PROC SQL, a nebo zpracovat matematické a logické výrazy.

• Sémantická analýza se omezí na proceduru SQL. Rozpoznání deklarací
tabulek, výrazů či referencí je prováděno v rámci PROC SQL.

• Datové toky jsou vytvořeny také v rámci procedurálního kroku PROC
SQL. Jmenovitě pro definice tabulek create table, pro příkazy select
a různé množinové operace mezi nimi.

Projekt Manta
Vytvořené moduly jsou závislé na datových strukturách projektu Manta. Pře-
devším modul pro vytvoření grafu zobrazujícího datové toky.

AST v projektu Manta
Ve vytvořeném AST budou uchovány všechny (i pomocné) tokeny vytvořené
ze vstupního zdrojového programu SAS, aby bylo možné z AST vygenerovat
zpět původní zdrojový kód.

Verze použitých technologií
Verze použitých nástrojů jsou voleny, aby co nejlépe pracovaly s aktuální verzí
projektu Manta.

3.4 Použité technologie
Prototyp je implementován v programovacím jazyce Java. Použit je framework
Spring a nástroj Antlr. Správu modulů a závislostí mezi nimi má na starost
nástroj Maven a pro testy je použit framework JUnit.
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3. Návrh

3.4.1 Java, Spring a Maven
Nástroje Manta jsou implementovány v jazyce Java. Jednotlivé moduly pro-
jektu se nacházejí v Maven repozitáři. S ohledem na integraci s projektem
Manta je tedy vybrán programovací jazyk Java a nástroj Maven.

Konfigurace jednotlivých tříd, jejich závislostí a konfigurace testů jsou
spravovány frameworkem Spring, stejně jako tomu je v ostatních modulech
projektu Manta.

3.4.2 Antlr
Pro vytvoření parseru je použit Antlr. Tento nástroj vygeneruje z definovaných
pravidel zdrojový kód pro parser (syntaktický analyzátor) i lexer (lexikální
analyzátor). Zároveň pomocí těchto pravidel definuje strukturu AST, je tedy
vhodný i pro použití v této práci. Díky možnosti vkládání vlastního kódu
do pravidel, například jako výrazy predikátů, které musí být před použitím
pravidla splněny, je vhodný i pro případné složitější situace. Takovým použitím
může být pro ilustraci rozhodnutí o prioritě operátoru na základě kontextu.

Antlr je používaný v projektu Manta ve starší verzi Antlr3. Stejná verze
tohoto nástroje je použita v této práci.

3.4.3 JUnit Framework
Výběr frameworku JUnit pro testování je vhodný pro jeho velice dobrou pod-
poru Maven a nástroji pro průběžnou integraci (continuous integration). Tyto
nástroje spouští automatické testy například při změně zdrojového kódu mo-
dulu nebo automaticky každý den. JUnit je také dobře konfigurovatelný po-
mocí frameworku Spring.

3.5 Další návrhová rozhodnutí
Implementace uzlů AST bude podporovat návrhový vzor visitor. Modul pro
generování grafu projde AST s pomocí visitoru a vytvoří výsledný graf s da-
tovými toky.

Návrhový vzor visitor může být později použit pro rozšíření funkcionality
bez nutnosti zásahu do existujícího kódu.
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Kapitola 4
Architektura

Po vzoru ostatních nástrojů pro statickou analýzu zdrojového kódu používa-
ných v projektu Manta je prototyp rozdělen do 5 modulů, o které se stará ná-
stroj Maven. Nejdůležitějšími moduly jsou manta-dataflow-generator-sas
a manta-connector-sas-resolver.

4.1 Moduly nástroje

Moduly implementované v této práci jsou:

• manta-connector-sas-resolver – tento modul se stará o lexikální,
syntaktickou a sémantickou analýzu zdrojových kódů v jazyce SAS. Po-
skytuje službu ParserService, která je rozhraním pro parsování SAS
programů. Dále obsahuje konkrétní implementace uzlů AST a soubory
s pravidly pro nástroj Antlr.

• manta-connector-sas-model – modul poskytuje rozhraní, na kterých
jsou závislé ostatní moduly, jako jsou například rozhraní pro jednotlivé
uzly AST nebo datový slovník.

• manta-connector-sas-dictionary – poskytuje implementaci datového
slovníku, do kterého jsou ukládány reprezentace nalezených deklarací
a pravidla pro hierarchii těchto objektů.

• manta-connector-sas-testutils – je modulem s implementací tříd,
které jsou společné pro testování v ostatních modulech.

• manta-dataflow-generator-sas – je modul s implementací starající se
o vytvoření grafu, tj. jednotlivých uzlů i výsledného data flow.
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4. Architektura

4.2 Závislosti mezi moduly

Na obrázku 4.1 je zobrazena závislosti mezi jednotlivými moduly. Moduly jsou
závislé pouze na rozhraních poskytovaných v manta-connector-sas-model.
Také jsou na diagramu vidět moduly manta-connector-sas-aggregation
a manta-dataflow-generator-sas-aggregation, které tvoří rodičovské mo-
duly v hierarchii využívané nástrojem Maven. V diagramu nejsou znázorněny
závislosti na jiných modulech v projektu Manta a testovací modul manta-
connector-sas-testutils, na kterém mají závislosti pouze testy.

manta-connector-sas-aggregation

manta-connector-sas-resolvermanta-connector-sas-dictionary manta-connector-sas-model

manta-dataflow-generator-sas-aggregation

manta-dataflow-generator-sas

Obrázek 4.1: Diagram závislostí modulů

4.3 Logický pohled

Tato práce implementuje logiku pouze v byznysové vrstvě projektu Manta.
Jednotlivé moduly se zapojí do dávkového zpracování programů v jazyce SAS
nástrojem Manta. Obrázek 4.2 ukazuje typické zapojení nových modulů. Mo-
duly implementované v této práci jsou vyznačené červenou barvou.

Jednotlivé SAS programy a dodatečná metadata jsou extrahována ze SAS
serveru resp. SAS studia pomocí modulu Extraktor. Tento modul v současné
době neexistuje a možnosti extrakce nebyly v této práci zkoumány. Jednot-
livé programy jsou uloženy ve filesystému, kde je čte modul manta-connector-
sas-resolver. Odtud jsou data v podobě AST předána modulu manta-
dataflow-generator-sas pro vytvoření grafu. Vytvořený graf je předán mo-
dulu manta-dataflow-repository-merger, implementovanému v projektu
Manta, pro další zpracování a uložení výsledných grafů do Manta repozitáře.
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4.4. Implementační pohled

Extractor

SAS programs manta-connector-
sas-resolver

manta-dataflow-
generator-sas

manta-dataflow-
repository-merger

SAS Manta
repositoryserver

Obrázek 4.2: Dataflow diagram zpracování SAS programů

4.4 Implementační pohled
Parser
Implementační pohled na obrázku 4.3 zachycuje hlavní komponenty parseru
jazyka SAS. Důležitou komponentou je rozhraní ParserService, pomocí kte-
rého s parserem komunikují ostatní moduly. ParserService nabízí metody
pro parsování souboru nebo řetězce. Červeně označené třídy SasMain a SasLe-
xer jsou třídy vygenerované nástrojem Antlr. SasMain staví AST pomocí tříd
v balíčku resolver.ast.impl. Všechny tyto třídy jsou potomky SasAstNode,
který je tedy předek všech uzlů AST. Třídy AbstractSasLexer a Abstract-
SasParser poskytují vygenerovaným třídám pomocné metody, které v pravi-
dlech, ze kterých jsou třídy vygenerované, lze použít. Jakmile je soubor nebo
řetězec zpracovaný, ParserService vrátí kořen AST.
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4. Architektura

ParserServiceImpl

«interface»
ParserService

+ ParseFileScript(String, SasResolverEntitiesFactory, ParserServiceParams, String): ISasAstNode
+ ParseStringScript(String, SasResolverEntitiesFactory, ParserServiceParams, String): ISasAstNode

«abstract»
AbstractSasParser

«abstract»
AbstractSasLexer

+ dataBody(): Token

SasMain SasLexer

SasAstNode

resolver.ast.impl model.ast

«interface»
ISasAstNode

+ accept(ISasAstVisitor): Object
+ getChildren(): List<? extends ISasAstNode>
+ getParent(): ISasAstNode

AstAlias

AstOperation

«interface»
IAstAlias

«interface»
IAstOperation

... ...

...

. . .

Obrázek 4.3: Implementační pohled na parser Jazyka SAS

Data flow
Na obrázku 4.4 je vidět implementační pohled na modul manta-dataflow-
generator-sas implementující návrhový vzor visitor. Rozhraní ISasAstVi-
sitor je rozhraní visitoru a každý uzel AST implementuje metodu accept,
která má jako parametr toto rozhraní.

Třída FlowVisitor je implementace visitoru, která vytváří graf s datovými
toky, a SasAstVisitorAdapter poskytuje výchozí implementaci všech metod.
FlowVisitor na začátku dostane kořen AST a postupně ho celý projde. Ob-
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4.4. Implementační pohled

rázek ukazuje závislost na balíčku model.ast, kde jsou všechna rozhraní pro
jednotlivé uzly AST.

Pro vytvoření samotného grafu využívá FlowVisitor třídy SasGraph-
Helper. Tato třída je potomkem AstGraphHelper, což je pomocná třída pro
sestavování grafu v projektu Manta. Pro vytvoření grafu se používají mimo
jiné třídy v balíčku manta.dataflow.model, které jsou rovněž implemento-
vány v projektu Manta.

«interface»
ISasAstVisitor

+ process(IAstTable): Object
+ process(IAstSelect): Object
+ process(ISasAstNode): Object

SasAstVisitorAdapterFlowVisitor

SasGraphHelper

+ addDirectFlow(Node, Node): void
+ buildNode(IResEntity): Node

connector.sas.model.ast

«interface»
IAstAlias

«interface»
IAstOperation...

manta.dataflow.model

«interface»
Graph

«interface»
Node

«interface»
Edge

impl«interface»
ISasAstNode

+ accept(ISasAstVisitor): Object

...

...

...

...

Obrázek 4.4: Implementační pohled na modul data flow
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4. Architektura

4.5 Nasazení
Obrázek 4.5 ukazuje diagram typického nasazení. Na zařízení Server je spuš-
těný aplikační server APS, na kterém je nasazen nástroj Manta společně s mo-
duly implementovanými v této práci. Manta spolupracuje s moduly pomocí
definovaných rozhraní.

«device»
Server

«executionEnvironment»
APS

Manta

manta-connector-
sas-resolver

manta-connector-
sas-model

manta-connector-
sas-dictionary

manta-dataflow-
generator-sas

ParserService SasDataflowTask

Obrázek 4.5: Diagram nasazení
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Kapitola 5
Realizace

V kapitole jsou popsány jednotlivé třídy aplikace, jejich rozhraní a zodpo-
vědnosti. Kapitola se věnuje detailněji částem implementace, které se liší od
standardní implementace jiných jazyků v projektu Manta. V kapitole nejsou
popsány všechny obecné konstrukce používané projektem Manta.

5.1 Parser
Základem parseru jsou třídy SasLexer a SasMain, které jsou nástrojem Antlr
vygenerovány ze stejnojmenných souborů s pravidly. Třída SasLexer, respek-
tive SasMain má abstraktního předka AbstractSasLexer, resp. Abstract-
SasParser. Tento předek poskytuje svému potomkovi metody, které lze použít
v pravidlech pro nástroj Antlr.

Rozhraní ParserService vystavuje metody pro parsování SAS programů.
Jedním z možných parametrů těchto metod je doResolving, který říká, jestli
má být nad vytvořeným stromem AST provedena i sémantická analýza (re-
solving).

Jako vstup pro parser práce předpokládá validní SAS program.

5.1.1 SasLexer
Soubor s pravidly SasLexer pro nástroj Antlr obsahuje pravidla pro lexikální
analýzu.

Pravidla v souboru SasLexer popisují vyhrazená a nevyhrazená klíčová
slova. V dokumentaci SAS se nepodařilo najít seznam vyhrazených klíčových
slov, proto jsou klíčová slova přiřazena do těchto skupin dle jejich chování.
Nevyhrazená klíčová slova jsou označena prefixem KW_.

V souboru lze dále najít operátory a speciální znaky, například <, >, znak
pro nový řádek atd., pravidla pro jednotlivé literály a konstanty.

Jazyk také nabízí možnost použít dva typy komentářů:
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5. Realizace

• Víceřádkový komentář uzavřený mezi značkami /* */.

• Víceřádkový komentář začínající hvězdičkou a končící středníkem (* ;).

Druhý typ komentáře (* ;) je z pohledu lexeru problémový. Kód 5.1 uka-
zuje použití komentářů v jazyce SAS. Kód na řádce 9 není druhý typ komen-
táře, ale patří k vytvoření nové proměnné mult, a to vynásobením proměnné
ident.

Zdrojový kód 5.1: Komentáře v jazyce SAS
1 /∗ mu l t i l i n e
2 comment ∗/
3
4 data data1 ;
5 input ident n1 n2 ;
6 * second multiline
7 comment ;
8 mult = 3
9 ∗ ident ;

Pro tyto případy, kdy je potřeba rozlišit komentář od jiného výrazu, je
v pravidlech lexeru metoda isOutOfStatement, která se použije v predikátu
pro druhý typ komentáře. Tento predikát zajistí, že není nalezen komentář
například uprostřed matematického výrazu.

5.1.2 SasMain
Soubor SasMain popisuje pravidla v jazyce Antlr pro parser jazyka SAS. Pro-
tože vstupem do parseru se předpokládá validní SAS program, některá pra-
vidla v Antlr dovolují více možností než vývojové prostředí, tj. SAS studio.
Tento přístup je volen s ohledem na zjednodušení a přehlednost pravidel v ja-
zyce Antlr.

Například pravidlo data_set_definiton povoluje zadat speciální jméno
data setu _NULL_ s parametry (data set options) nebo lze zadat více parametrů
u definic data setů, kde je povolený pouze parametr NOLIST.

Struktura jazyka

Vstupním pravidlem je pravidlo sas_program. Toto pravidlo využívá služba
ParserService při parsování SAS programů. Poté následují pravidla, která
popisují strukturu jazyka.

První úroveň popisuje pravidlo statement. Na této úrovni jsou vyjme-
novaná pravidla pro všechny příkazy, které se mohou samostatně objevovat
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v programu v jazyce SAS, jako jsou například datové kroky (data_statement),
procedurální kroky (proc_statement), příkaz libname (libname_statement),
příkaz run (run_statement) atd.

Příkazy typu ”krok“ poté obsahují další úroveň step_statement. Příkazy
v pravidle step_statement jsou součástí kroku. Kód 5.2 ukazuje strukturu
pravidla data_statement a jeho data_step_statement.

Zdrojový kód 5.2: Struktura data_statement

1 data_statement
2 : dd=data_de f in i t i on dss+=data_step_statement∗
3 −> ^(AST_DATA_STATEMENT $dd
4 ^(AST_STEP_STATEMENTS $dss ∗ )? ) ;
5
6 data_step_statement
7 : input_statement
8 | ass ign_statement
9 | where_statement

10 | data l ines_statement
11 | data l ines4_statement
12 | descr ibe_statement
13 | execute_statement
14 | red i r ec t_statement
15 | by_statement
16 ;

Příkaz první úrovně končí tam, kde začíná další příkaz z první úrovně nebo
koncem souboru.

Identifikátory

V SASovém kódu lze použít pro název proměnné nebo data setu téměř jakékoli
klíčové slovo. Většina klíčových slov není v jazyce SAS vyhrazená.

Bohužel toto není pravda v nadstavbě SQL používané v PROC SQL. Zde se
některá klíčová slova chovají jako vyhrazená.

Například klíčové slovo case použité jako název proměnné v data setu při
použití příkazu DATA je v SASovém programu validní. Toto ale neplatí při
použití PROC SQL. Tento příklad ukazuje zdrojový kód 5.3, kde na řádku 2 je
vytvořena proměnná s názvem case. Na řádku 9 ale nelze tuto proměnnou
vybrat pomocí příkazu select.
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Zdrojový kód 5.3: Klíčová slova v SQL
1 data data1 ;
2 input case a b ;
3 da t a l i n e s ;
4 7 8 9
5 1 2 3
6 ;
7 run ;
8
9 proc s q l ; s e l e c t case from data1 ;

Identifikátory byly z tohoto důvodu rozděleny na dva typy sas_identifi-
er a sql_identifier. Pravidlo sql_identifier povoluje použít jako identi-
fikátor jakékoli nevyhrazené klíčové slovo. Pravidlo sas_identifier povoluje
všechny identifikátory v sql_identifier a k tomu i všechna vyhrazená klí-
čová slova v SQL.

Jako vyhrazená klíčová slova pro SQL byla použita typická vyhrazená
klíčová slova z jiných jazyků implementovaných v projektu Manta. Seznam
těchto slov nemusí odpovídat přesnému seznamu vyhrazených klíčových slov
v jazyce SAS.

Výrazy

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1.3 Logické a matematické výrazy, existuje
několik kontextů, ve kterých mají operátory ve výrazech jiné pořadí nebo
význam.

Z tohoto důvodu byly v pravidlech Antlr vytvořeny dva rámce (scope).
Scope dokáže rozlišit, zda se při zpracování vstupního programu parser nachází
například v PROC SQL kroku.

V souboru s pravidly byly vytvořeny SQL_SCOPE a WHERE_SCOPE. Pomocí
SQL_SCOPE je označeno pravidlo pro vstup do kroku PROC_SQL a WHERE_SCOPE
označuje where výraz. Pro zjištění, zda se při zpracování nachází výpočet
v některém z těchto rámců, existují metody inSqlScope a inWhereScope.
Tyto metody lze použít v pravidlech, a to pomocí predikátů. Zdrojový kód
5.4 ukazuje označení pravidla proc_sql_statement rámcem SQL_SCOPE. Na
ukázce 5.5 je vidět použití rámce pomocí predikátu.

Zdrojový kód 5.4: Scope označení pravidla PROC SQL
1 proc_sql_statement
2 scope SQL_SCOPE;
3 : KW_PROC KW_SQL op+=proc_sql_option ∗ SEMICOLON
4 pss+=proc_sql_step_statement ∗
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5 −> ^(AST_PROC_SQL_STATEMENT KW_PROC
6 KW_SQL ^(AST_OPTION $op )∗ SEMICOLON
7 ^(AST_STEP_STATEMENTS $pss ∗ )? )
8 ;

Zdrojový kód 5.5: Použití scope v pravidle
1 i d e n t i f i e r
2 : { inSqlScope ( ) }? => s q l i = s q l_ i d e n t i f i e r
3 −> $ s q l i
4 | { ! inSq lScope ( ) }? => s a s i = s a s_ i d e n t i f i e r
5 −> $ s a s i
6 ;

Metody inSqlScope a inWhereScope jsou použity pro rozlišení operátorů
nerovná se a maximum (<>), priority operátoru NOT a identifikátorů.

Data

V jazyce SAS lze zadávat data v datovém kroku pomocí příkazů datalines,
cards a dalších. Také lze v PROC SQL kroku použít příkaz execute nebo
connection to a s jejich pomocí se dotazovat do vzdálených databází.

Příkazy s daty jako například datalines mají významné bílé znaky, které
nelze přeskočit, a v příkazech jako je například execute lze použít jiné dia-
lekty SQL. V těchto případech je proto nutné číst obsah těchto příkazů jako
data. Z tohoto důvodu vznikly ve třídě AbstractSasLexer metody jako re-
cogniseDatalinesBodyStart nebo recogniseRemoteQueryDataBodyStart,
které přepnou režim lexeru pro správné získání dat.

Jakmile je přepnutý lexer do režimu rozpoznání dat, v pravidle parseru
se zavolá metoda createDataTokenAsTree, která vytvoří nový token repre-
zentující data a přidá ho do aktuálního AST jako podstrom. Kód 5.6 ukazuje
použití pravidla, které vytvoří uzel AST s daty.

Zdrojový kód 5.6: Rozpoznání datalines
1 data l ines_data
2 : {
3 getLexer ( ) . r e cogn i s eData l ine sBodyStar t ( ) ;
4 createDataTokenAsTree ( root_0 ) ;
5 }
6 ;
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Množinové operace

Na rozdíl od jiných dialektů SQL, které jsou v projektu Manta zjednodu-
šeny a jako výsledek množinové operace se použije definice první množiny,
je nutné množinové operace v PROC SQL implementovat jako binární operace
mezi dvěma množinami. Množinou se myslí výsledek příkazu select nebo jiné
množinové operace. Důvodem je několik druhů množinových operací, které
mají zcela rozdílný výsledek.

Pravidlo select_query_expression odráží tuto skutečnost a pomocí to-
hoto pravidla se množinové operace parsují jako binární operace. Pro správnou
reprezentaci v AST a následnou sémantickou analýzu těchto operací vznikl
nový typ AST uzlu, a to AstSetOperation (více k této třídě viz 5.1.11 Ast-
SetOperation).

Možnosti data set options

Při použití příkazu select v PROC SQL kroku a selekce z tabulky ve from
klauzuli lze použít data set options. Tato konstrukce se v SASu používá při
definici nebo použití data setu. V proceduře PROC SQL může být použita na-
příklad k projekci, tj. výběru jednotlivých sloupců tabulky. Data set options se
uzavírají do kulatých závorek, jejich použití je vidět na ukázce 5.7. Na řádku
1 použití s datovým krokem, na řádku 3 v procedurálním kroku a na poslední
řádce použití s tabulkou v SQL.

Zdrojový kód 5.7: Použití data set options
1 data s c o r e s ( keep=team game1 game2 game3 ) ;
2
3 proc p r i n t data=new( drop=year ) ;
4
5 proc s q l ; s e l e c t ∗ from t1 ( keep=a b rename=(b=d ) ) ;

Pro použití data set options bylo rozšířeno pravidlo table_spec a vznikl
nový typ uzlu AstDataSetOptions (více k této třídě viz 5.1.8 AstDataSetOp-
tions).

5.1.3 AbstractSasLexer
AbstractSasLexer je abstraktním předkem třídy generované nástrojem Antlr
SasLexer. Tato třída obsahuje metody, které mohou být použity z pravidel
gramatiky.

Třída přepisuje metodu nextToken rodičovské třídy MantaAbstractLexer.
Díky této metodě lze přepínat lexer mezi klasickým režimem a rozpoznává-
ním dat popsaném v předchozí části 5.1.2 Data. Způsob získávání tokenu je
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řízen atributem recogniseDataBody. Změna hodnoty tohoto atributu probíhá
v jedné z metod:

• recogniseDatalinesBodyStart,

• recogniseDatalines4BodyStart,

• recogniseRemoteQueryDataBodyStart,

• recogniseDataBodyEnd.

Každá z metod recognise*BodyStart změní režim na rozpoznání dat
a také nastaví atribut dataConsumer. Rozhraní IDataConsumer předepisuje je-
dinou metodu consume, která dokáže rozpoznat celý vstup dat. Například me-
toda recogniseDatalinesBodyStart pro příkaz datového kroku datalines,
nastaví jedinou metodu objektu dataConsumer tak, že rozpozná celý vstup do
prvního středníku nebo konce souboru.

Použití metody recogniseDatalinesBodyStart je vidět na ukázce kódu
5.6 z předchozí části.

5.1.4 ParserService

ParserService je standardním rozhraním parseru v projektu Manta. Roz-
hraní definuje metody jak pro parsování souborů, tak i parsování znakových ře-
tězců. Implementací tohoto rozhraní je třída ParserServiceImpl. Tato třída
implementuje metodu processScript, která nakonec zpracuje předaný řetě-
zec nebo soubor.

Z důvodu rozpoznávání datových řetězců pomocí lexeru, tj. modifikace
proudu tokenů z lexeru (token stream), jsou v implementaci služby Parser-
ServiceImpl použity pro vstup třídy:

• ANTLRIgnoreCaseResetFileStream pro čtení ze souboru,

• ANTLRIgnoreCaseResetMemoryStream pro čtení řetězce.

Díky těmto třídám pro čtení vstupu lze použít MantaResetTokenStream
a jeho metodu resetBackToToken, která se použije v metodě createData-
TokenAsTree třídy SasMain a je potřebná pro správné vytvoření tokenu s daty.

Jedním z parametrů pro parsování souboru nebo řetězce je ParserService-
Params. Pomocí této třídy mohou být službě předány dodatečné parametry.
Jedním z těchto parametrů je doResolving, který značí, jestli má být prove-
den resolving výsledného AST.
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5.1.5 SasAstNode
Výsledkem parsování vstupního SAS programu je AST. SasAstNode je předek
každého uzlu v AST. Jeho rozhranní ISasAstNode předepisuje tedy každému
uzlu metody getParent, getChildren a metodu accept pro návrhový vzor
visitor.

5.1.6 Ast*
Jednotlivé uzly AST drží informaci o struktuře vstupního programu a tokeny
vytvořené v lexeru. V případě, že má uzel AST speciální význam, je vytvořen
pomocí některého z potomků SasAstNode. Příkladem takového uzlu může být
AstSelect. Tento uzel reprezentuje jeden příkaz select v rámci vstupního
programu.

Reprezentuje-li uzel tabulkovou strukturu, jako je tomu například u Ast-
Select, potom je potomkem abstraktní třídy AstResultSet. Uzly, které jsou
potomky AstResultSet, mají schopnost odkazovat na objekty do slovníku
(tabulky symbolů). Stejně tak je tomu u sloupců a třídy AstResultSetColumn.

Vazby mezi AST a slovníkem se vytvoří ve chvíli provedení resolvingu.
Ten se provede volitelně po vytvoření AST, a to tak, že je na kořenu AST
zavolána metoda resolve. Samotný resolving je řízený metodami resolve
a resolveInternal jednotlivých uzlů AST.

Tabulkové struktury vytvořené ve slovníku a odkazované z uzlů AST jsou
nazývány ResultSet, respektive ResultSetColumn pro sloupce.

5.1.7 AstTable
Uzel AstTable je vytvořen v AST při definici tabulky ve from klauzuli příkazu
select. V případě, že jsou definovány data set options, tj. existuje potomek,
který je uzel AST_DATA_SET_OPTIONS, tak AstTable zavolá na tomto uzlu,
tj. instanci AstDataSetOptions, resolving a výsledný ResultSet použije jako
odkazovaný objekt. Více o AstDataSetOptions viz 5.1.8.

5.1.8 AstDataSetOptions
Data set options mohou být použity jak v případě datových kroků, procedu-
rálních kroků, tak i v PROC SQL. Příkazů, které je možné použít v rámci data
set options, je několik desítek. AstDataSetOptions je třídou reprezentující
data set options v AST.

Při zavolání resolve nebo resolveInternal na instanci této třídy je nej-
prve zjištěna tabulka, ke které se data set options vztahují. Z této tabulky se
získají všechny její sloupce. Z možností, které lze v data set options použít,
jsou implementovány tři, které pracují s výslednými sloupci a jsou vyhodno-
cované ve stejném pořadí, ve kterém je vyhodnocuje SAS:
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1. KEEP – Sloupce vyjmenované za klíčovým slovem KEEP jsou sloupce, které
zůstanou ve výsledném ResultSetu. V případě, že není seznam KEEP
definován, jsou použity všechny sloupce z původní tabulky.

2. DROP – Definuje seznam sloupců, které budou vypuštěny z výsledného
ResultSetu. Pokud je použit příkaz KEEP, sloupce v seznamu DROP jsou
odebírány ze sloupců vyjmenovaných v KEEP.

3. RENAME – Přejmenuje sloupec, který zůstal ve výsledném ResultSetu.

Jednotlivé příkazy mohou být zadány ve zdrojovém programu v libovolném
pořadí a mohou se opakovat. Pořadí jejich vyhodnocení na tomto nezáleží.

Výsledkem volání metody resolve na AstDataSetOptions je ResultSet
se sloupci v podobě popsané data set options a v pořadí, které měly v původní
tabulce.

Zdrojový kód 5.8: Vyhodnocení data set options
1 proc s q l ;
2 s e l e c t ∗ from
3 t1 ( rename=(a=f ) drop=b keep=b c d a drop=c ) ;

Zdrojový kód 5.8 ukazuje použití data set options pro tabulku t1 se sloupci
a – e. Nejprve jsou pomocí KEEP zachovány sloupce a – d, poté pomocí DROP
vyhozeny sloupce b a c a nakonec přejmenován sloupec a na f. Výsledný
ResultSet má tedy sloupce f, d.

5.1.9 AstSelect
AstSelect je uzel, který v AST reprezentuje jeden příkaz select. V rámci
tohoto uzlu je řešen resolving seznamu sloupců, from a where klauzule nebo
join operací. Naopak množinové operace nebo order by klauzule nejsou sou-
částí AstSelect, tj. uzly reprezentující tyto operace nejsou potomky uzlu
AstSelect. Výsledkem resolvingu AstSelect je ResultSet.

5.1.10 AstMasterSelect
AstMasterSelect je uzlem, který reprezentuje příkaz select i s množinovými
operacemi a klauzulí order by. Potomkem uzlu AstMasterSelect je jeden
nebo více uzlů typu AstSelect.

Na rozdíl od jiných dialektů SQL implementovaných v projektu Manta,
jsou v SAS množinové operace řešeny jako binární operace mezi dvěma pří-
kazy select. Pro reprezentaci množinové operace v AST vznikl nový typ uzlu
AstSetOperation, více viz 5.1.11.

Při resolvingu AstMasterSelect se pracuje pouze s jediným uzlem Ast
Select, pokud na vstupu není množinová operace, nebo s množinovou operací
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AstSetOperation. Výsledkem tohoto resolvingu je opět ResultSet, kde se
výsledné sloupce berou buď z jediného selectu nebo z výsledku množinových
operací, tj. z kořene typu AstSetOperation.

5.1.11 AstSetOperation

AstSetOperation reprezentuje binární množinovou operaci. Operandy této
operace jsou select nebo výsledek podstromu množinových operací. V PROC
SQL lze použít čtyři množinové operátory:

• UNION,

• INTERSECT,

• EXCEPT,

• OUTER UNION.

V případě operátorů UNION, INTERSECT a EXCEPT se jako výsledek vezmou
sloupce levého operandu. Pokud má pravý operand více sloupců než levý, je
výsledek rozšířen o tyto sloupce. Při použití přepínače CORRESPONDING jsou
do výsledku přidány pouze sloupce, které jsou v obou operandech, seřazené
v pořadí levého.

U operátoru OUTER UNION jsou do výsledku nejprve přidány sloupce z le-
vého operandu a poté sloupce z pravého operandu. Pokud je použit přepínač
CORRESPONDING, jsou sjednoceny sloupce se stejným názvem.

Výsledkem resolvingu množinové operace je ResultSet.

5.2 Data flow
Graf s datovými toky sestaví třída FlowVisitor. Třída je implementací ná-
vrhového vzoru visitor, který navštíví uzly v AST. Rozhraním pro použití
FlowVisitoru je SasDataFlowTask a vstupem je AST po provedení resol-
vingu.

FlowVisitor je potomkem SasAstVisitorAdaptor, který poskytuje vý-
chozí implementaci tohoto návrhového vzoru.

5.2.1 SasAstVisitorAdaptor

Výchozí implementace návrhového vzoru visitor pro každý typ uzlu zavolá
metodu processNode. Tato metoda pouze navštíví pomocí visitoru každého
potomka daného uzlu v AST.
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5.2.2 FlowVisitor
FlowVisitor pro každý typ uzlu implementuje metodu process, která zpra-
cuje daný uzel AST a případně vytvoří uzel nebo datový tok ve výsledném
grafu. Pro vytváření výsledného grafu se používá třída SasGraphHelper, která
poskytuje metody pro vytváření uzlů i datových toků (hran). Více viz 5.2.3
SasGraphHelper.

Průchod AST je řízen jednotlivými metodami process.

Zpracování AstSelect

Metoda process pro uzel AstSelect je rozšířena o zpracovaní data set op-
tions. Jakmile jsou zpracovány všechny tabulky a odvozené tabulky příkazu
select, vyhledají se všichni potomci AST_DATA_SET_OPTIONS a je jim předán
visitor pro jejich zpracování.

Zpracování AstDataSetOptions

FlowVisitor je rozšířen o metodu pro zpracování AstDataSetOptions. Při
zpracování data set options je nejprve vyhledána tabulka, ze které vychází.
Poté se do grafu pomocí SasGraphHelper přidají všechny sloupce výsledku
i zdrojové uzly tabulky, které se pravděpodobně již v grafu nachází (duplicity
mezi uzly grafu jsou řešeny na jiné úrovni). Nakonec jsou mezi zdrojové a cílové
uzly přidány datové hrany s přímým tokem (direct flow).

Z důvodu komplikovaného zjištění zdrojových sloupců, ze kterých vznikl
ResultSet pro data set options, si resolvovaný uzel AstDataSetOptions tyto
sloupce pamatuje a lze jejich seznam získat pomocí metody getSourceCols.

Zpracování AstMasterSelect

Zpracování uzlu AstMasterSelect se díky rozdílnému zpracování množino-
vých operací zjednodušilo. Nejprve je nalezen kořen množinových operací nebo
jediný AstSelect. Sloupce tohoto ResultSetu jsou přidány do výsledného
grafu. Nakonec jsou mezi těmito zdrojovými sloupci a sloupci ResultSetu
AstMasterSelectu, které jsou vytvořeny na začátku jeho zpracování, přidány
hrany s přímým tokem.

Zpracování AstSetOperation

Na začátku zpracování AstSetOperation jsou nejprve přidány sloupce jeho
ResultSetu do výsledného grafu. Poté se vyhledají operandy množinové ope-
race. Jedná se o AstSelect nebo další AstSetOperation. Tyto operandy jsou
zpracovány jedním ze tří způsobů:

• Pokud byl ve zdrojovém kódu SAS použit přepínač CORRESPONDING,
to lze zjistit pomocí metody isCorrespondingColumns, je nejprve vy-
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tvořena mapa jmen sloupců a jejich odpovídajícího indexu výsledného
ResultSetu. Poté je iterováno přes oba operandy, které jsou nejprve
přidány do grafu, a pomocí dříve vytvořené mapy jmen jsou nakonec
přidány sloupce s odpovídajícím jménem a přímé hrany mezi uzly těchto
sloupců a uzly sloupců výsledného ResultSetu.

• V případě, že je použit operátor OUTER UNION, jsou sloupce přidávány
do grafu postupně pomocí iterace, nejprve z levého a poté pravého ope-
randu. Protože u OUTER UNION operace jsou do výsledku nejprve přidány
sloupce z levého a poté pravého operandu, při iteraci přes jednotlivé
sloupce operandů se do proměnné ukládá celkový index, který odpovídá
pozici sloupce ve výsledném ResultSetu. Pomocí tohoto indexu je opět
přidána datová hrana mezi zdrojovým uzlem a cílovým uzlem výsledného
grafu.

• V ostatních případech, se datové hrany do grafu přidají pouze podle
pozice (indexu) sloupců. Není zde potřeba řešit, zda se liší počet sloupců
jednotlivých operandů. Počet sloupců výsledku je vždy totožný s počtem
sloupců operandu, který má více sloupců.

5.2.3 SasGraphHelper
SasGraphHelper je potomkem třídy AstGraphHelper implementované v pro-
jektu Manta. Tato třída je pomocnou třídou pro sestavení výsledného grafu
datových toků.

Jednotlivé uzly v grafu se rozlišují pouze na základě jejich jména. O správné
přidělování jmen uzlům se stará metoda buildNode. Uzlům vzniklým jako vý-
sledek nějaké operace, tj. ResultSet, je přiřazen název ResultSet nebo Mas-
terResultSet. Protože samotné toto jméno neidentifikuje uzel jednoznačně, jsou
před tato jména standardně přidány identifikátory v podobě pozice ve zdro-
jovém kódu, na které tento ResultSet vznikl.

Z důvodu změny vyhodnocení množinových operací jako binární operace se
začaly překrývat názvy uzlů množinových operací. Zdrojový kód 5.9 ukazuje
takový případ. Výsledkem množinové operace na řádcích 1-3 je ResultSet
s identifikátorem <1,1> (první řádek, první znak). Výsledkem druhé množi-
nové operace je ResultSet, kde levým operandem je výsledek první množinové
operace a select na řádku 5. Identifikátorem této operace je opět <1,1>.

Zdrojový kód 5.9: SQL množinová operace
1 s e l e c t ∗ from t1
2 union a l l
3 s e l e c t ∗ from t2
4 union
5 s e l e c t ∗ from t3 ;
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5.2. Data flow

Pro jednoznačné rozlišení těchto ResultSetů, a tím i odlišení uzlů v grafu,
které z nich vzniknou, je v případě množinové operace identifikátor upraven
a bere pozici, na které je ve zdrojovém kódu umístěn operátor dané operace.

V případě zdrojového kódu 5.9 se identifikátor první operace změní na
<2,1> a druhý se změní na <4,1>, kde je operátor druhé operace.
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Kapitola 6
Ukázky zpracování

V kapitole je zobrazeno několik jednoduchých programů v jazyce SAS s výsled-
ným grafem datových toků. Ukázky se zaměřují na data set options a množi-
nové operace. V jednotlivých grafech jsou zachyceny pouze nejdůležitější uzly
a hrany.

6.1 Data set options
První příklad zdrojového kódu 6.1 ukazuje použití data set options. Nejprve
je v PROC SQL vytvořena nová tabulka t1. Poté je proveden select z této
tabulky s použitím data set options.

Zdrojový kód 6.1: Příkaz select s použitím data set options
1 proc s q l ;
2 c r e a t e t ab l e t1 (
3 a int ,
4 b int ,
5 c i n t
6 ) ;
7
8 s e l e c t ∗ from t1 ( keep=a b rename=(b=d ) ) ;

Na obrázku 6.1 je vidět výsledný graf pro zdrojový kód 6.1. V grafu je uzel
pro tabulku T1, která je vytvořená na řádku 2, a její sloupce A, B a C. Dále
jsou na grafu vidět 3 uzly vzniklé z dotazu select a odpovídající jednotlivým
ResultSetům.

• Uzel <8,17>T1 – pro výsledek vyhodnocení data set options.
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6. Ukázky zpracování

• Uzel <8,1>ResultSet – výsledek příkazu select, zde jako jediné mno-
žiny.

• Uzel <8,1>MasterResultSet – celkový výsledek příkazu select po vy-
hodnocení množinových operací a dalších konstrukcí.

Od sloupců A a B vede přímá datová hrana ke sloupcům výsledku data set
options. Sloupec C není v seznamu KEEP, a tedy z něj nevede žádná hrana.
Sloupec B je přejmenovaný na sloupec D. Odtud dále už jdou pouze datové
hrany až do sloupců MasterResultSetu.

Obrázek 6.1: Výsledný graf pro ukázku zdrojového kódu 6.1

6.2 Množinové operace
Druhý příklad ukazuje selecty s množinovými operacemi. Na ukázce zdrojo-
vého kódu 6.2 jsou nejprve vytvořeny tři tabulky T1, T2 a T3. Na konci jsou
zavolány dvě množinové operace mezi těmito tabulkami union all a union.

Zdrojový kód 6.2: Množinové operace
1 proc s q l ;
2 c r e a t e t ab l e t1 (
3 a int ,
4 b i n t
5 ) ;
6 c r e a t e t ab l e t2 (
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6.2. Množinové operace

7 x int ,
8 y int ,
9 c i n t

10 ) ;
11 c r e a t e t ab l e t3 (
12 a3 int ,
13 b3 i n t
14 ) ;
15
16 s e l e c t ∗ from t1
17 union a l l
18 s e l e c t ∗ from t2
19 union
20 s e l e c t ∗ from t3 ;

Na obrázku 6.2 jsou vidět výsledné datové toky mezi jednotlivými sloupci
tabulek, mezivýsledků a konečného výsledku.

Sloupec A tabulky T1 a sloupec X tabulky T2 mají nejprve každý přímý
datový tok do výsledků jednotlivých select příkazů, tj. <16,1>ResultSet
a <18,1>ResultSet. To samé platí pro sloupce B tabulky T1 a Y tabulky T2.

Data z těchto dvou sloupců A a X respektive B a Y jdou poté do sloupců me-
zivýsledku první množinové operace <17,1>ResultSet. Data ze sloupců me-
zivýsledku první množinové operace jdou přímou datovou hranou do sloupců
mezivýsledku druhé množinové operace <19,1>ResultSet společně s daty ze
sloupců tabulky T3 ze třetího příkazu select. Data z druhé množinové ope-
race, která je při vyhodnocení kořenem těchto binárních operací, jdou poté
přímo do celkového výsledku <16,1>MasterResultSet.

V tomto případě má tabulka T2 více sloupců než tabulka T1, proto je výsle-
dek první množinové operace rozšířen na tři sloupce. Třetí tabulka T3 má opět
pouze dva sloupce, a proto do sloupce C celkového výsledku <16,1>Master-
ResultSet jdou přes všechny mezivýsledky data pouze ze sloupce C tabulky
T2.
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Obrázek 6.2: Výsledný graf pro ukázku zdrojového kódu 6.2
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Kapitola 7
Testování

Implementaci pokrývají standardní testy používané v projektu Manta. Pro
testování je využit framework JUnit, pomocí kterého mohou být tyto testy
spuštěny.

manta-connector-sas-resolver
Tento modul využívá AnnotatedFilesResolverTest. Vstupem pro test jsou
speciálně anotované soubory se zdrojovým kódem jazyka SAS. Anotace v těch-
to souborech popisují očekávaný výsledek po provedení resolvingu kódu. Vstup-
ní soubory jsou v adresáři SimpleTests. Testy jsou rozděleny do čtyř souborů
podle příkazů, které se testují:

• AlterTable – testuje parsování příkazů pro úpravu tabulky, přidání
nebo změny sloupců a omezení (constraints).

• CreateTable – testuje parsování příkazu pro vytvoření tabulky se sloupci
a omezeními, dále parsování a resolving příkazu pro vytvoření tabulky
se sloupci, také create table like a create table as.

• SelectStatement – otestuje parsování a resolving příkazu select, všech
typů operací join, (join, natural join, full join a cross join,
union join), aliasy tabulek, case, where, order by klauzuli a data
set options.

• SetOperators – otestuje parsování i resolving množinových operací uni-
on, except, intersect a outer union. Také otestuje množinové ope-
race, u kterých je zadaný corresponding a order by.

Parsování a resolving lze otestovat také pomocí AstResolverTest. Tento
test se používá převážně pro ladění kódu. Vstupem pro test je připravený
soubor test.
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manta-dataflow-generator-sas
Modul je testován pomocí AstFilesFlowTest. Test ověřuje správné vygene-
rování grafu datových toků na základě programu v jazyce SAS. Vstupem pro
tento test jsou soubory s příponou .sas v adresáři flow. Název souboru po-
pisuje testovaný zdrojový kód. V tomto adresáři se také pro každý testovaný
program nachází soubor popisující očekávaný výsledný graf, tento soubor je
označený koncovkou _expected.
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Kapitola 8
Uživatelská příručka

Upozornění: Moduly a zdrojové kódy této práce mají závistlost na zdrojových
kódech projektu Manta. Pro použití v projektu bez těchto závislostí je nutné
provést velké množství úprav. V případě takového použití je minimálně nutné
pro modul manta-connector-sas-resolver implementovat vlastní metada-
tový slovník. Modul manta-dataflow-generator-sas potom lze použít jako
vzor pro implementaci vlastního visitoru AST.

Přidání nástroje do existujícího projektu, který využívá framework Spring,
probíhá v několika krocích:

1. (Volitelně) Implementovat vlastní datovou stukturu pro ukládání meta-
dat tabulek, pohledů, sloupců atd.

2. (Volitelně) Implementovat vlastní třídu visitoru, který bude procházet
AST.

3. Přidat do projektu závislosti na potřebných modulech nástroje.

4. Použít v projektu rozhraní ParserService a zavolat některou z metod
pro parsování, případně pomocí parametrů přidat i resolving.

5. V případě použití modulu manta-dataflow-generator-sas použít roz-
hraní SasDataFlowTask a zavolat metodu doExecute pro vytvoření grafu
datových toků.
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Závěr

Cílem práce bylo nastudovat možnosti nástroje SAS studio, syntaxi a séman-
tiku jazyka SAS code a seznámit se s projektem Manta a tím, jak rezprezentuje
datové toky. Mezi další cíle patřila analýza a návrh způsobu, jak reprezentovat
zdrojové kódy jazyka SAS code a popis toho, jaké mohou obsahovat deklarace
a příkazy. Dále také návrh způsobu, jak analýzou zdrojových kódů jazyka
SAS code detekovat datové toky mezi datovými strukturami nástroje SAS.
Posledním cílem byla realizace a otestování prototypu nástroje, který ze sady
souborů v jazyce SAS extrahuje datové toky do systému Manta.

V práci se podařilo dosáhnout všech cílů. Byl nalezen způsob analýzy a re-
prezentace zdrojových kódů v jazyce SAS a také způsob detekce datových
toků. Dále se podařilo navrhnout, implementovat a otestovat nástroj pro ana-
lýzu vybrané části jazyka SAS. Nejdůležitější části implementované funkcio-
nality nástroje jsou pokryté testy.

Nástroj bude do budoucna rozšiřován tak, aby analýza jazyka SAS pokrý-
vala co největší část jazyka SAS a bylo možné ji použít v komerčním prostředí.
Také se do budoucna očekává integrace tohoto nástroje do projektu Manta
a jeho dlouhodobá údržba.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

SAS Statistical Analysis System

FS Souborový systém (File System)

DWH Datový sklad (Data Warehouse)

DMS Systém pro správu dokumentů (Document Management System)

CRM Systém pro správu a řízení vztahů se zákazníkem (Customer Relation-
ship Management)

SCM Systém pro správu dodavatelského řetězce (Suppy Chain Management)

AST Abstraktní syntaktický strom (Abstract Syntax Tree)

BI Business Inteligence

HTML Značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek (Hypertext
Markup Language)

PDF Přenosný formát pro ukládání dokumentů (Portable Document Format)

RTF Formát souborů pro ukládání textových dokumentů (Rich Text Format)

SQL Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language)

JDBC Java Database Connectivity

59





Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt.................................... stručný popis obsahu CD
impl...................zdrojové kódy jednotlivých modulů implementace

manta-connector-sas-aggregation
manta-connector-sas
manta-connector-sas-dictionary
manta-connector-sas-model
manta-connector-sas-resolver
manta-connector-sas-testutils

manta-dataflow-generator-sas-aggregation
manta-dataflow-generator-sas

text..........................................................text práce
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