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gtl generator
popis nástroje
gtl generator verze 2.1. je nástrojem pro efektivní a rychlou implementaci informatica powercenter objektů.
gtl generator umožňuje generovat:
∎ zdrojové a cílové objekty pro transformovaná data (informatica powercenter sources and targets);
∎ mapování s transformacemi podle uživatelem definovaných šablon. lze vytvářet šablony s použitím
standardních transformací, které jsou k dispozici v aplikaci informatica powercenter mapping designer.
v šablonách lze používat i externí komponenty, které spouštějí specifické algoritmy naprogramované
v jazyce c nebo java.
∎ sessions a workflows pro vygenerovaná mapování;
∎ pomocné soubory pro mapování – parametrické soubory a definiční plány pro externí komponenty;
∎ sql kód (bteq skript, uložená procedura) na základě šablony a vstupu z modelu.

princip generování zdrojových a cílových objektů
gtl generator umožňuje generovat zdrojové a cílové objekty (informatica sources and targets) pro
import do informatica repository. zdrojové a cílové objekty jsou metadatové struktury, které popisují
datovou strukturu tabulek nebo datových souborů v informatica powercenter repository a bez těchto
objektů nelze generovat etl transformace. gtl generator čerpá informace o používaných datových
strukturách z uživatelem definovaného databázového modelu (seznam tabulek, sloupců, datových typů,
omezení atp.). vstup dat je realizován přes textové soubory ve formátu csv.
gtl generator umožňuje z definic datových struktur odvozovat následující informatica objekty:
∎ zdroje a cíle typu database table;
∎ zdroje a cíle typu flatfile;
∎ odkazy (shortcuts) v produkčních adresářích na sdílené definice zdrojů a cílů.
při odvozování objektů je možné k datovým strukturám přidávat nebo ubírat technické sloupce dle
uživatelem zadaných pravidel. výsledkem generování jsou informatica powercenter objekty uložené ve
formátu xml, které je možné importovat přímo do informatica powercenter repository. gtl generator
umožňuje identifikovat rozdíly a generovat rozdílové verze zdrojů a cílů mezi libovolnými verzemi
použitého databázového modelu.
generování zdrojů a cílů.
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princip generování objektů typu mapping, session
a workflow
gtl generator využívá nástroje informatica mapping architect for visio (součást klientských nástrojů
informatica powerCenter), který umožňuje na základě funkčního prototypu mapování definovat šablonu
s parametry a následně vytvořit příslušný počet “klonů” s nahrazením parametrů za příslušná metadata.
gtl generator je nadstavbou nástroje informatica mapping architect for visio, která umožňuje uživateli
připravovat šablony pro generování mapování (mapping) a generovat mapování (nástroj informatica
mapping architect for visio podporuje pouze objekty typu mapping, nikoliv objekty typu session a
workflow). gtl generator spouští aplikaci informatica mapping architect for visio, odkud pak přebírá
uživatelem vytvořenou šablonu mapování. aplikace gtl generator rozšiřuje možnosti práce s externími
komponentami, jejichž použití v nástroji informatica mapping architect for visio bez aplikace gtl
generator je značně omezené.
šablona mapování v mapping architect for visio.

šablonu, vytvořenou v nástroji informatica mapping architect for visio, přebírá aplikace gtl generator a
další správa parametrů a hodnot pro generování již probíhá v aplikaci gtl generator.
šablona v aplikaci gtl generator.
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podobný princip, založený na vytváření šablon a nahrazování parametrů, se používá i při vytváření
session a workflow s tím rozdílem, že tato funkcionalita již není nijak podporována nástroji
informatica, ale je unikátní vlastností aplikace gtl generator. gtl generator tak rozšiřuje spektrum
objektů na komplexní generování transformací a umožňuje generovat funkční workflow, která jsou
skutečně spustitelná v etl nástroji informatica powercenter.
prototypy session a workflow vytváří uživatel v nástroji informatica workflow manager. připravené
prototypy workflows se vyexportují do xml souboru, odkud je načítá gtl generator, kde umožní uživateli z
načteného prototypu vytvořit šablonu. gtl generator při vytváření šablony umožňuji uživateli označit,
které hodnoty budou při generování nahrazovány konkrétními hodnotami pro konkrétní generovanou
session a workflow, a které hodnoty budou dosazovány jako konstanty.
nastavení parametrů.

gtl generator následně generuje hotové session a workflow a provádí dosazování hodnot do šablony
na základě pravidel definovaných uživatelem. výsledné session a workflow jsou vygenerovány do xml
souborů, které jsou následně importovány do informatica powercenter repository.
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generování objektů.

princip generování pomocných souborů
pomocnými soubory jsou parametrické soubory pro jednotlivé transformace a definiční plány (seznam
sloupců pro danou tabulku s nastavením parametrů/akcí pro tyto sloupce) pro externí komponenty.
parametrické soubory jsou definovány statickou šablonou, ve které může uživatel označit parametry,
které se budou měnit pro použití v konkrétním mapování. gtl generator následně dosazuje za označené
parametry hodnoty na základě uživatelem připravených pravidel.
šablona parametrického souboru.

obdobně jsou ze statických šablon pomocí dosazování hodnot za označené parametry generovány
definiční plány externí komponenty. gtl generator umožňuje definovat do statických textů proměnné, za
které jsou pak při generování dosazovány výsledky sql dotazů do metadatových tabulek. tento princip lze
využít i pro generování sql skriptů a db procedur.
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architektura nástroje
sw nástroj gtl generator tvoří tři základní komponenty:
∎ vlastní aplikace gtl generator (v jazyce java) instalovaná na pracovní stanici;
∎ mapping architect for visio (součást instalace informatica powercenter);
∎ gtl generator repository v databázi oracle pro uložení vstupních metadat, konfigurace aplikace a
generované objekty (informatica powercenter objekty, sql objekty,…).
požadavky na software
∎ ms windows vista a vyšší;
∎ java jre 6.0 a vyšší;
∎ informatica powercenter 9+ (včetně klienta);
∎ ms visio enterprise architect (verze 32-bit nebo 64-bit vždy shodně s informatica powercenter);
∎ databáze pro uložení gtl generator repository (oracle 10 a vyšší).
požadavky na hardware - diskový prostor:
∎ aplikace – 100 mb;
∎ databáze pro uložení metadat – cca 500 mb (dle počtu objektů a velikosti historie metadat).
metadata pro sw nástroj gtl generator mohou být uložená na některém stávajícím databázovém serveru, není
potřeba mít vyhrazený speciální databázový server.

klíčové vlastnosti nástroje
k hlavním vlastnostem aplikace gtl generator patří:
∎ vytváření uživatelských šablon pro objekty informatica powercenter typu mapping (využívá se
funkcionalita informatica mapping architect for visio);
∎ vytváření uživatelských šablon pro objekty typu session;
∎ vytváření uživatelských šablon pro objekty typu workflow;
∎ vytváření uživatelských šablon pro objekty typu sql;
∎ rozšíření funkcionality nástroje informatica mapping architect for visio o možnost variabilních
expressions na úrovni jednotlivých polí v expression transformation;
∎ rozšíření funkcionality nástroje informatica mapping architect for visio o moduly nutné pro
generování externích komponent společnosti globtech (komponenty gtl external checker, gtl
consolidation a další);
∎ generování mapování z uživatelských šablon na základě metadat;
∎ generování sessions z uživatelských šablon na základě metadat;
∎ generování workflows z uživatelských šablon na základě metadat;
∎ generování sql (bteq, uložená procedura) z uživatelských šablon na základě metadat.

přínosy aplikace gtl generator
mezi hlavní výhody aplikace gtl generator patří:
∎ zefektivnění vývoje etl skriptů v nástroji informatica powercenter;
∎ možnost generování velkého počtu standardizovaných/šablonovitých transformací bez dalších úprav
vývojářem (včetně všech pomocných souborů a objektů);
∎ možnost opakovaného generování již hotových etl transformací v případě změny db modelu;
∎ možnost hromadného generování neunifikovaných transformací určených pro další vývoj;
∎ doplnění nástroje mapping architect for visio (součást informatica powercenter) o generování session
a workflow ;
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∎ možnost efektivní dopadové analýzy v případě změn datových struktur a implementace změn do
produkčního řešení;
∎ možnost výběru generovat všechny nebo jen změněné objekty;
∎ možnost napojení na datový model např. v sap powerdesigner přes jednoduché rozhraní (csv soubory);
∎ možnost generování sql kódu na základě šablony a metadat (definice tabulek).

standardní součásti dodávky
kromě poskytnutí licence nabízí společnost globtech v rámci dodávky realizaci služeb spojených se
zprovozněním sw nástroje gtl generator a s jeho zavedením do běžného fungování.
tyto služby zahrnují:
∎ instalaci a zprovoznění sw nástroje na počítačových stanicích odběratele;
∎ zajištění / zprovoznění napojení na stávající zdroje metadat;
∎ dodávku šablon pro standardní použití externích komponent nabízených společností globtech (gtl
external checker, gtl consolidation, atd.) a vzorových šablon použití základních transformací;
∎ zaškolení pracovníků odběratele pro obsluhu nástroje;
∎ předání kompletní dokumentace k sw nástroji a k provedenému nastavení.

vylepšení proti předchozí verzi:
∎ sjednocené gui;
∎ rozšíření možností uživatelsky definovaných metadat;
∎ možnost generování sql.
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