IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Versão 8 Release 7

Guia do Cliente Designer



S517-0002-00

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Versão 8 Release 7

Guia do Cliente Designer



S517-0002-00

Nota
Antes de utilizar essas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos e Marcas Registradas”
na página 269.

© Copyright IBM Corporation 1997, 2011.

Índice
Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa . . . . . 1
Configurando o Exercício . . . . . . . . .
Iniciando o Cliente do Designer . . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . . .
Configurando seu Projeto . . . . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . . .
Criando uma Nova Tarefa . . . . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . . .
Incluindo Estágios e Links em sua Tarefa . . . .
Incluindo Estágios . . . . . . . . . .
Incluindo Links . . . . . . . . . . .
Renomeando Estágios e Links . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . .
Configurando a Tarefa . . . . . . . . . .
Configurando o Estágio de Origem de Dados .
Configurando o Estágio Transformer . . . .
Configurando o Estágio do Arquivo de Destino
ponto de verificação da lição . . . . . .
Compilando a Tarefa . . . . . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . .
Executando sua Tarefa e Visualizando Resultados
Executando a Tarefa . . . . . . . . .
Visualizando Resultados . . . . . . . .
ponto de verificação da lição . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
4
7
7
8
8
9
9
9
11
11
12
12
13
14
16
17
17
17
17
17
19
20

Capítulo 2. Esboçando os Designs de
Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . 21
Introdução às Tarefas . . . . . .
Criando uma Tarefa . . . . .
Abrindo uma Tarefa Existente . .
Salvando uma Tarefa . . . . .
Nomeando uma Tarefa . . . .
Estágios . . . . . . . . . .
Estágios Tarefa Paralela . . . .
Estágios Server Job . . . . . .
Estágios Tarefa do Mainframe . .
Nomeando Estágios e Contêineres
Compartilhados . . . . . . .
Links . . . . . . . . . . .
Vinculando Tarefas Paralelas. . .
Vinculando Estágios do Servidor .
Vinculando Estágios do Mainframe
Ordenação de Links . . . . .
Nomeando Links . . . . . .
Desenvolvendo o Design da Tarefa .
Incluindo Estágios . . . . . .
Movendo Estágios . . . . . .
Renomeando Estágios . . . . .
Excluindo Estágios . . . . . .
Vinculando Estágios . . . . .
Movendo Links . . . . . . .
Editando Estágios . . . . . .
Recortando ou Copiando e Colando
Estágios Pré-configurados . . .
Anotações . . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Estágios
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

21
21
22
22
23
23
23
24
24

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

25
25
25
27
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
33
38
39
39

Utilizando o Navegador de Dados. . . . .
Usando o Monitor de Desempenho . . . .
Executando Tarefas do Servidor e Tarefas
Paralelas . . . . . . . . . . . . .
A Caixa de Diálogo Opções de Execução da Tarefa
Página Parâmetros . . . . . . . . . .
Página Limites . . . . . . . . . . .
Página Geral . . . . . . . . . . . .
Criando Tarefas Utilizando Assistentes . . . .

. 40
. 42
. 42
42
. 43
. 43
. 43
. 44

Capítulo 3. Configurando as Conexões
de Dados. . . . . . . . . . . . . . 45
Criando um Objeto de Conexão de Dados . . .
Criando um Objeto de Conexão de Dados
Manualmente. . . . . . . . . . . .
Criando um Objeto de Conexão de Dados a
partir de uma Importação de Metadados . .
Criando um Objeto de Conexão de Dados a
partir de um Estágio . . . . . . . . .
Usando um Objeto de Conexão de Dados . . .
Usando um Objeto de Conexão de Dados com
um Estágio . . . . . . . . . . . .
Criando um Objeto de Conexão de Dados a
partir de uma Importação de Metadados . .

. 45
. 45
. 47
. 49
. 50
. 50
. 51

Capítulo 4. Definindo Dados . . . . . 53
Janela Definição de Tabela . . . . . . . .
Página Geral . . . . . . . . . . . .
Página Colunas . . . . . . . . . . .
página Formato . . . . . . . . . . .
página NLS . . . . . . . . . . . .
Página Relacionamentos . . . . . . . .
Página Paralela . . . . . . . . . . .
Página Layout . . . . . . . . . . .
Página Localizador . . . . . . . . . .
Página Informações Analíticas . . . . . .
Importando uma Definição de Tabela . . . . .
Utilizando o Navegador de Dados. . . . .
Compartilhando Metadados entre Projetos . . .
Metadados Compartilhados . . . . . . .
Importando Metadados para o Repositório
Compartilhado . . . . . . . . . . .
Criando uma Definição de Tabela a partir dos
Metadados Compartilhados . . . . . . .
Criando uma Tabela a partir de uma Definição
de Tabela . . . . . . . . . . . . .
Criando uma Tabela a partir de uma Definição
de Tabela . . . . . . . . . . . . .
Sincronizando Metadados . . . . . . .
Gerenciando Metadados Compartilhados . .
Inserindo uma Definição de Tabela Manualmente.
Criando uma Definição de Tabela . . . . .
Visualizando ou Modificando uma Definição de
Tabela . . . . . . . . . . . . . . .
Editando Definições de Coluna . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

53
53
54
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61

. 62
. 63
. 64
.
.
.
.
.

65
67
67
69
69

. 86
. 87

iii

Excluindo Definições de Coluna . . . .
Localizando Definições de Colunas . . .
Propagando Valores . . . . . . . .
Definições de Procedimento Armazenado . .
Importando uma Definição de Procedimento
Armazenado . . . . . . . . . . .
Caixa de Diálogo Definição de Tabela para
Procedimentos Armazenados . . . . .
Inserindo uma Definição de Procedimento
Armazenado Manualmente . . . . . .
Visualizando ou Modificando uma Definição
Procedimento Armazenado . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

87
87
87
88

.

. 88

.

. 89

. . 90
de
. . 92

Capítulo 5. Tornando suas Tarefas
Adaptáveis . . . . . . . . . . . . . 93
Especificando um Parâmetro da Tarefa para Tarefas
Paralelas . . . . . . . . . . . . . . . 93
Utilizando Parâmetros da Tarefa em Tarefas
Paralelas . . . . . . . . . . . . . . 95
Variáveis de Ambiente. . . . . . . . . . 95
Especificando um Parâmetro da Tarefa para Tarefas
do Servidor . . . . . . . . . . . . . . 95
Utilizando Parâmetros da Tarefa em Tarefas do
Servidor . . . . . . . . . . . . . . 97
Variáveis de Ambiente. . . . . . . . . . 98
Criando um Conjunto de Parâmetros . . . . . . 98
Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros Página Geral . . . . . . . . . . . . . 99
Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros Página Parâmetros . . . . . . . . . . . 99
Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros Página Valores . . . . . . . . . . . . 101
Utilizando Conjuntos de Parâmetros nos Designs
de Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . 101
Incluindo um Conjunto de Parâmetros em um
Design de Tarefa . . . . . . . . . . . 102
Visualizando um Conjunto de Parâmetros . . . 102
Utilizando um Parâmetro a partir de um
Conjunto de Parâmetros em uma Tarefa . . . 102
Utilizando Conjuntos de Parâmetros em
Contêineres Compartilhados . . . . . . . 103
Especificando Valores de Parâmetros no Tempo de
Execução . . . . . . . . . . . . . . . 103
Executando uma Tarefa a partir dos Clientes
Designer ou Director . . . . . . . . . . 103
Executando uma Tarefa a partir da Linha de
Comandos . . . . . . . . . . . . . 104
Executando uma Tarefa em uma Sequência de
Tarefas . . . . . . . . . . . . . . 105

Capítulo 6. Tornando Partes do
Design da Tarefa Reutilizáveis . . . . 107
Contêineres Locais . . . . . . . . .
Criando um Contêiner Local . . . . .
Visualizando ou Modificando um Contêiner
Local . . . . . . . . . . . . .
Utilizando Estágios de Entrada e Saída . .
Desconstruindo um Contêiner Local . . .
Contêineres Compartilhados . . . . . .
Criando um Contêiner Compartilhado . .

iv

Guia do Cliente Designer

.
.

. 107
. 107

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

108
108
109
109
110

Nomeando Contêineres Compartilhados . . .
Visualizando ou Modificando uma Definição de
Contêiner Compartilhado . . . . . . . .
Editando Propriedades de Definições do
Contêiner Compartilhado . . . . . . . .
Utilizando um Contêiner Compartilhado em
uma Tarefa . . . . . . . . . . . . .
Componentes Pré-configurados . . . . . .
Convertendo Contêineres . . . . . . . . .

111
111
111
112
115
115

Capítulo 7. Definindo Componentes
Especiais . . . . . . . . . . . . . 117
Componentes Especiais para Tarefas Paralelas . .
Rotinas Paralelas . . . . . . . . . . .
Estágios Customizados para Tarefas Paralelas
Componentes Especiais para Tarefas do Servidor
Rotinas do Servidor . . . . . . . . . .
Transformações Customizadas . . . . . . .
Elementos de Dados . . . . . . . . . .
Componentes Especiais para Tarefas do Mainframe
Rotinas do Mainframe . . . . . . . . .
Perfis de Máquina . . . . . . . . . . .
Bancos de Dados IMS e Conjuntos de
Visualização IMS . . . . . . . . . . .

117
117
120
135
136
141
144
148
148
153
154

Capítulo 8. Configurando os Designs

157

Configurando Tarefas Paralelas . . . . . .
Especificando Opções Gerais . . . . . .
Ativando a Propagação de Colunas de Tempo
de Execução . . . . . . . . . . . .
página NLS . . . . . . . . . . . .
Configurando Opções de Tempo de Execução
para a Tarefa . . . . . . . . . . .
Especificando Formatos de Hora e Data Padrão
Selecionando um Manipulador de Mensagem
Local . . . . . . . . . . . . . .
Configurando Tarefas do Servidor . . . . .
Especificando Opções Gerais . . . . . .
Configurando Propriedades do Suporte ao
Idioma Nacional (NLS) . . . . . . . .
Otimizando o Desempenho da Tarefa . . .
Configurando Tarefas do Mainframe . . . .
Especificando Opções Gerais . . . . . .
Especificando um Parâmetro da Tarefa em uma
Tarefa do Mainframe . . . . . . . . .
Controlando a Geração de Códigos . . . .
Fornecendo Valores de Variáveis de Extensão
Configurando Metadados Operacionais. . .

. 157
. 157
. 159
. 159
. 160
160
. 160
. 161
. 161
.
.
.
.

163
163
164
165

. 166
. 167
168
. 168

Capítulo 9. Comparando Objetos . . . 169
Comparando Objetos no Mesmo Projeto . .
Comparando Objetos em Projetos Diferentes .
Ferramenta de Linha de Comandos de
Comparação . . . . . . . . . . . .

.
.

. 171
. 171

.

. 171

Capítulo 10. Procura e Análise de
Impacto . . . . . . . . . . . . . . 175
Recursos de Localização .
Localização Rápida .
Localização Avançada

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. 175
. 175
. 176

Análise de Impacto

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 180

Capítulo 11. Compartilhando e
Movendo seus Designs . . . . . . . 193
Importando Objetos . . . . . . . . . .
Importando Objetos Exportados Anteriormente
Importando Definições de Funções Externas .
Importando Definições de Funções do Serviço
da Web . . . . . . . . . . . . .
Importando Metadados por meio de Pontes .
Importação de Definições de IMS. . . . .
Exportando Objetos . . . . . . . . . .
Exportando Componentes do IBM InfoSphere
DataStage . . . . . . . . . . . .
Exportando a partir do Menu Exportar . . .
Especificando Dependências de Tarefas . . .
Utilizando a Exportação a partir da Linha de
Comandos . . . . . . . . . . . .
Comando dsexport . . . . . . . . .

. 193
193
. 197
.
.
.
.

198
199
200
202

. 202
. 204
. 205
. 206
. 207

Capítulo 12. Documentando os
Designs . . . . . . . . . . . . . . 209
Gerando um Relatório de Tarefa . . . . .
Solicitando um Relatório de Tarefa a partir da
Linha de Comandos . . . . . . . . .

.

. 210

.

. 211

Capítulo 13. Deixando as Tarefas
Prontas para Execução . . . . . . . 213
Compilando Tarefas do Servidor e Tarefas Paralelas
Verificações de Compilação - Tarefas do
Servidor . . . . . . . . . . . . . .
Compilação com Êxito . . . . . . . . .
Compilando a partir da Linha de Comandos do
Cliente . . . . . . . . . . . . . .
Visualizando Código OSH Gerado . . . . .
Gerando Código para Tarefas do Mainframe . . .
Validação de Tarefas . . . . . . . . . .
Geração de Códigos . . . . . . . . . .
Upload da Tarefa . . . . . . . . . . .
modelos JCL . . . . . . . . . . . .
Customização de Código . . . . . . . .
Compilando Várias Tarefas . . . . . . . . .

213
213
214
214
215
215
215
215
216
216
217
217

Capítulo 14. Construindo Sequências
de Tarefas . . . . . . . . . . . . . 219
Criando uma Sequência de Tarefas . .
Nomeando Sequências de Tarefas. .
Estágios de Atividade . . . . . .
Acionadores . . . . . . . . . .
Digitando Expressões. . . . . . .
Propriedades da Sequência de Tarefas .
Página Geral . . . . . . . .
Página Parâmetros. . . . . . .
Página Controle de Tarefa . . . .
página Dependências . . . . . .
Propriedades da Atividade . . . . .
Propriedades da Atividade de Tarefa
Propriedades da Atividade de Rotina

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

220
221
221
222
223
224
224
226
227
227
228
229
230

Propriedades da Atividade de Notificação de
E-mail . . . . . . . . . . . . . . .
Propriedades da Atividade Aguardar por
Arquivo . . . . . . . . . . . . . .
Propriedades da Atividade ExecCommand . .
Propriedades da Atividade de Exceção . . . .
Propriedades da Atividade de Condição
Aninhada . . . . . . . . . . . . .
Propriedades da Atividade Sequencer . . . .
Propriedades da Atividade Terminator . . . .
Propriedades da Atividade Start Loop . . . .
Propriedades da Atividade End Loop . . . .
Propriedades da Atividade Variáveis do Usuário
Compilando a Sequência de Tarefas . . . . . .
Reiniciando Sequências de Tarefas . . . . . .

231
232
233
233
234
235
237
238
241
241
243
244

Capítulo 15. Rotina de Controle de
Tarefa. . . . . . . . . . . . . . . 245
Capítulo 16. Ferramentas para
Gerenciar e Administrar Tarefas . . . 247
Assistentes Inteligentes . . . . . . . . .
Criando um Modelo de uma Tarefa . . . .
Criando uma Tarefa a partir de um Modelo .
Utilizando o Assistente de Migração de Dados
Gerenciando Conjuntos de Dados . . . . .
Estrutura de Conjuntos de Dados . . . .
Iniciando o Data Set Manager . . . . . .
Data Set Viewer . . . . . . . . . .
Criando e Editando Arquivos de Configuração .
Message Handler Manager . . . . . . . .
Utilizando o Message Handler Manager . .
Formato de Arquivo de Manipulador de
Mensagem . . . . . . . . . . . .
modelos JCL . . . . . . . . . . . .

. 247
. 247
. 248
248
. 250
. 250
. 251
. 251
. 253
. 253
. 254
. 256
. 256

Capítulo 17. Criando Objetos da
Árvore do Repositório . . . . . . . 259
Árvore do Repositório .
Criando Novos Objetos .
Criar um Novo Objeto
Criar um Novo Objeto
Repositório . . . .
Criar um Novo Objeto
Principal . . . . .
Criar um Novo Objeto
Ferramentas . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
na Inicialização . . .
a partir da Árvore do
. . . . . . . .
a partir do Menu
. . . . . . . .
a partir da Barra de
. . . . . . . .

. 259
. 260
. 260
. 260
. 261
. 261

Acessibilidade do Produto. . . . . . 263
Acessando a Documentação do
Produto . . . . . . . . . . . . . . 265
Links para Web Sites Não IBM . . . . 267
Avisos e Marcas Registradas . . . . 269
Entrando em Contato com a IBM . . . 273
Índice

v

Índice Remissivo . . . . . . . . . . 275

vi

Guia do Cliente Designer

Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa
Este exercício o conduz pela criação de uma tarefa simples.
O objetivo do exercício é familiarizar-se com o cliente Designer, para que você se
sinta seguro para projetar tarefas mais complexas. Também existe um tutorial
dedicado a tarefas paralelas, que se aprofunda sobre como projetar tarefas
paralelas.
Neste exercício, você projeta e executa uma tarefa paralela simples que lê dados de
um arquivo de texto, altera o formato das datas que o arquivo contém e grava os
dados transformados novamente em um outro arquivo de texto.
O arquivo de texto de origem contém dados de um atacadista que comercializa
peças de carro. Ele contém detalhes das rodas em estoque. Os dados são
organizados em uma tabela que contém aproximadamente 255 linhas de dados e
quatro colunas. As colunas são as seguintes:
CÓDIGO
O código do produto para cada tipo de roda.
DATA A data que as novas rodas chegaram ao estoque (fornecida como ano, mês
e dia).
PRODUTO
Uma descrição de texto de cada tipo de roda.
QTD

O número de rodas em estoque.

A tarefa a ser criada desempenhará as seguintes tarefas:
1. Extrair os dados do arquivo.
2. Converter (transformar) os dados na coluna DATA de uma data completa
(AAAA-MM-DD) para um ano e mês (AAAA, MM) armazenados como duas
colunas.
3. Gravar os dados transformados em um novo arquivo de texto que é criado ao
executar a tarefa.
A tabela a seguir exibe uma amostra dos dados de origem que são lidos pela
tarefa.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Figura 1. Dados de Origem para o Exercício

A tabela a seguir mostra os mesmos dados depois que eles foram transformados
pela tarefa.
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Figura 2. Dados Após a Transformação pela Tarefa

Objetivos do Aprendizado
Ao trabalhar no exercício, você aprenderá a executar as seguintes tarefas:
v
v
v
v
v

Configurar o projeto.
Criar uma nova tarefa.
Desenvolver a tarefa, incluindo estágios e links e editando-os.
Compilar a tarefa.
Executar a tarefa.

Tempo Necessário
Este exercício leva aproximadamente 60 minutos para ser concluído. Se forem
explorados outros conceitos relacionados a este exercício, poderá demorar mais
tempo para ser concluído.
Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa
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Público
Novo Usuário do IBM® Information Server.

Requisitos do Sistema
O exercício requer o seguinte hardware e software:
v Clientes do IBM InfoSphere DataStage instalados em uma plataforma Windows
XP.
v Conexão a uma camada de mecanismo em uma plataforma Windows ou UNIX
(servidores Windows podem estar no mesmo computador como os clientes).

Pré-requisitos
Conclua as seguintes tarefas antes de iniciar o exercício:
v Obtenha privilégios de desenvolvedor do DataStage a partir do InfoSphere
DataStage Administrator.
v Descubra o nome do projeto que o administrador criou para você trabalhar.
v Configure os dados do exercício conforme descrito na primeira lição.

Configurando o Exercício
Antes de começar o exercício, é necessário copiar os dados que você utilizará para
uma pasta.
Para configurar o exercício:
1. Insira o CD de Instalação na unidade de CD ou unidade de DVD do
computador cliente.
2. Crie uma nova pasta no computador cliente e nomeie-a como exercise.
3. Copie o arquivo no CD nomeado \TutorialData\DataStage\Example1.txt para
a pasta criada no computador cliente.
Agora você está pronto para iniciar o exercício.

Iniciando o Cliente do Designer
A primeira etapa é iniciar o cliente do Designer.
O cliente Designer é a ferramenta utilizada para configurar um projeto e para criar
e projetar uma tarefa. O cliente Designer fornece as ferramentas para criar tarefas
que extraiam, transformem, carreguem e verifiquem a qualidade dos dados. O
cliente do Designer é como um ambiente de trabalho ou um canvas em branco
utilizado para construir tarefas. A paleta do cliente Designer contém as ferramentas
que formam os blocos de construção básica de uma tarefa:
v Estágios conectam-se a origens de dados para ler ou gravar arquivos e para
processar dados.
v Links conectam os estágios ao longo dos quais os dados fluem.
O cliente Designer utiliza um repositório no qual é possível armazenar os objetos
criados durante o processo de design. Esses objetos podem ser reutilizados por
outros designers de tarefa.
Para iniciar o cliente Designer:

4
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1. Selecione Iniciar > Programas > IBM InfoSphere Information Server > IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Na janela “Conectar”, digite seu nome de usuário e senha.
3. Selecione o projeto na lista Projeto e, em seguida, clique em OK.
4. Clique em Cancelar para fechar a janela “Novo”. (A tarefa será criada
posteriormente neste exercício.)
O cliente Designer está agora pronto para você iniciar o trabalho.
A figura a seguir mostra o cliente Designer.

Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa
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Figura 3. Cliente Designer
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ponto de verificação da lição
Nesta lição, o cliente Designer foi iniciado.
As seguintes tarefas foram aprendidas:
v Como inserir seu nome de usuário e senha na janela “Conectar”.
v Como selecionar o projeto para abri-lo.

Configurando seu Projeto
A próxima etapa é configurar seu projeto definindo os dados que serão utilizados.
Antes de criar uma tarefa, você deve configurar o projeto inserindo informações
sobre seus dados. Estas informações incluem o nome e o local de tabelas ou
arquivos que contêm os dados, além de uma definição das colunas que as tabelas
ou os arquivos contêm. As informações, também chamadas de metadados, são
armazenadas nas definições de tabela no repositório. A forma mais fácil de inserir
uma definição de tabela é importá-la diretamente dos dados de origem. Neste
exercício, você definirá a definição de tabela, importando detalhes sobre os dados
diretamente do arquivo de dados.
Para definir a definição de tabela:
1. No cliente Designer, selecione Importar > Definições de Tabela > Definições
de Arquivo Sequencial.
2. Na janela “Importar Metadados (Sequencial)”, execute as seguintes etapas:
a. No campo Diretório, digite ou procure pelo nome do diretório do exercício.
b. Clique na seção Arquivos.
c. Na seção Arquivos, selecione Example1.txt.
d. Clique em Importar.
3. Na janela “Definir Metadados Sequenciais”, execute as seguintes tarefas:
a. Na página “Formato”, selecione a opção A primeira linha contém nomes
de colunas.
b. Clique na guia Definir.
c. Na página “Definir”, examine as definições de coluna. Estes são os
metadados que preencherão sua definição de tabela.
d. Clique em OK.
4. Na janela “Importar Metadados (Sequencial)”, clique em Fechar.
5. Na árvore do repositório, abra a pasta Definições de Tabela\Sequencial\Raiz.
6. Dê um clique duplo no objeto de definição de tabela nomeado Example1.txt
para abri-lo.
7. Na janela “Definição de Tabela”, clique na guia Colunas.
8. Examine as definições de coluna na página “Colunas”. Observe que estas são as
mesmas definições de coluna que foram examinadas na janela “Definir
Metadados Sequenciais”.
A figura a seguir mostra as definições de coluna. Compare-as com as colunas
mostradas na figura Figura 1 na página 2.
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Figura 4. A Definição de Coluna para os Dados de Origem

9. Clique em OK para fechar a janela Definição de Tabela.

ponto de verificação da lição
Nesta lição, você definiu uma definição de tabela.
As seguintes tarefas foram aprendidas:
v Como importar metadados de um arquivo de dados para criar um objeto de
definição de tabela no repositório.
v Como abrir a definição de tabela criada e examiná-la.

Criando uma Nova Tarefa
A primeira etapa no design de uma tarefa é criar uma tarefa vazia e salvá-la em
uma pasta no repositório.
Quando um novo projeto é instalado, ele está vazio e você deve criar as tarefas
necessárias. Cada tarefa pode ler, transformar e carregar dados, ou limpar dados. O
número de tarefas que você possui em um projeto depende de suas origens de
dados e com que frequência deseja manipular os dados.
Nesta lição, você cria uma tarefa paralela nomeada Exercise e salva-a em uma
nova pasta, na pasta Tarefas, da árvore do repositório.
Para criar uma nova tarefa:
1. No cliente Designer, selecione Arquivo > Novo.
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2. Na janela “Novo”, selecione a pasta Tarefas na área de janela esquerda e, em
seguida, selecione o ícone da tarefa paralela na área de janela direita.
3. Clique em OK para abrir uma nova janela de design de tarefa vazia na área de
design.
4. Selecione Arquivo > Salvar.
5. Na janela “Salvar Tarefa Paralela como”, clique com o botão direito do mouse
na pasta Tarefas e selecione Novo > Pasta no menu.
6. Digite um nome para a pasta, por exemplo, Minha Pasta e, em seguida, mova o
cursor para o campo Nome do Item.
7. Digite o nome da tarefa no campo Nome do Item. Nomeie a tarefa como
Exercise.
8. Confirme se o campo Caminho da Pasta contém o caminho \Jobs\My Jobs e,
em seguida, clique em Salvar.
Uma nova tarefa paralela nomeada Exercise foi criada e salva na pasta Jobs\My
Jobs no repositório.

ponto de verificação da lição
Nesta lição, uma tarefa foi criada e salva em um local especificado no repositório.
As seguintes tarefas foram aprendidas:
v Como criar uma tarefa no cliente Designer.
v Como nomear a tarefa e salvá-la em uma pasta na árvore do repositório.

Incluindo Estágios e Links em sua Tarefa
Estágios e links serão incluídos na tarefa criada. Os estágios e os links são os
blocos de construção que determinam o que a tarefa faz quando é executada.
Assegure-se de que a tarefa nomeada Exercise criada na lição anterior esteja aberta
e ativa na área de design da tarefa. Uma tarefa está ativa quando a barra de título
está azul escura (se estiver utilizando as cores padrão do Windows). Uma tarefa
consiste em estágios vinculados que descrevem o fluxo de dados a partir de uma
origem de dados para um destino de dados. Um estágio é uma representação
gráfica dos próprios dados ou de uma transformação que será desempenhada
sobre esses dados. A tarefa que você está projetando possui um estágio para ler os
dados, um estágio para transformar os dados e um estágio para gravar os dados.

Incluindo Estágios
Este procedimento descreve como incluir estágios em sua tarefa.
1. Na área de paleta do cliente do Designer, clique na barra Arquivo para abrir a
seção do arquivo da paleta.
2. Na seção de arquivo da paleta, selecione o ícone do estágio Sequential File e
arraste o estágio para a tarefa aberta. Posicione o estágio no lado direito da
janela da tarefa.
A figura mostra a seção de arquivo da paleta.
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Figura 5. Seção de Arquivo da Paleta

3. Na seção de arquivo da paleta, selecione um outro ícone do estágio Sequential
File e arraste o estágio para a tarefa aberta. Posicione o estágio no lado
esquerdo da janela da tarefa.
4. Na área de paleta do cliente do Designer, clique na barra Processamento para
abrir a seção Processamento da paleta.
5. Na seção de processamento da paleta, selecione o ícone do estágio Transformer
e arraste o estágio para a tarefa aberta. Posicione o estágio entre os dois
estágios Sequential File.
A figura mostra a seção Processamento da paleta.
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Figura 6. Seção de Processamento da Paleta

6. Selecione Arquivo > Salvar para salvar a tarefa.

Incluindo Links
Este procedimento descreve como incluir links em sua tarefa.
1. Clique com o botão direito do mouse no estágio Sequential File à esquerda da
tarefa e mantenha pressionado o botão direito. Um destino é exibido próximo
ao ponteiro do mouse para indicar que você está incluindo um link.
2. Arraste o destino para o estágio Transformer e libere o botão do mouse. Uma
linha preta, que representa o link, junta os dois estágios.
Nota: Se o link for exibido como uma linha vermelha, isso significa que ele não
está conectado ao estágio Transformer. Selecione a extremidade do link e
arraste-o para o estágio Transformer e libere o link quando ele tornar a ficar
preto.
3. Repita as etapas 1 e 2 para conectar o estágio Transformer ao segundo estágio
Sequential File.
4. Selecione Arquivo > Salvar para salvar a tarefa.

Renomeando Estágios e Links
É uma boa prática de design fornecer nomes aos links e estágios em vez de aceitar
os nomes padrão. A especificação de nomes torna mais fácil a documentação e
manutenção da tarefa.
Renomeie os estágios e links com os nomes sugeridos na tabela. Este procedimento
descreve como nomear seus estágios e links.
Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa
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1. Selecione cada estágio ou link.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Renomear.
3. Digite o novo nome:
Estágio

Nome Sugerido

Estágio Sequential File à Esquerda

Data_source

Estágio Transformer

Transformação

Estágio Sequential File à Direita

Data_target

Link à Esquerda

data_in

Link à Direita

data_out

A tarefa deve ser semelhante à do seguinte diagrama:

Figura 7. Tarefa de Exemplo com Estágios e Links Renomeados

ponto de verificação da lição
Você projetou agora sua primeira tarefa.
Você aprendeu a realizar asseguintes tarefas:
v Como Incluir Estágios em sua Tarefa.
v Como Vincular os Estágios Juntos.
v Como Fornecer Nomes Significativos para Estágios e Links.

Configurando a Tarefa
A próxima etapa é configurar a tarefa e definir quais tarefas ela desempenhará.
Configure a tarefa abrindo os editores de estágio para cada um dos estágios
incluídos na lição anterior e incluindo detalhes neles. As seguintes informações são
especificadas:
v O nome e o local do arquivo de texto que contém os dados de origem.
v O formato dos dados que serão lidos pela tarefa.
v Detalhes de como os dados serão transformados.
v Um nome e local para o arquivo no qual a tarefa grava os dados transformados.
O estágio Sequential File será configurado para que ele leia os dados do arquivo
de dados e transmita-os para o estágio Transformer.
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Configurando o Estágio de Origem de Dados
Certifique-se de que a tarefa esteja aberta no cliente do Designer.
É possível configurar o estágio Sequential File nomeado Data_source.
1. Dê um clique duplo no estágio Sequential File nomeado Data_source para
abrir o editor de estágio.
2. Na guia “Propriedades” da página “Saída”, selecione a propriedade nomeada
Arquivo na categoria Origem.
3. No campo Arquivo à direita do campo “Propriedades”, digite
C:\Exercise\Example1.txt e pressione Enter.
4. Selecione a propriedade Primeira Linha Contém Nomes de Colunas na pasta
Opções.
5. No campo Primeira Linha Contém Nomes de Colunas à direita da guia
Propriedades, selecione Verdadeiro.
6. Clique na guia Colunas.
7. Na guia “Colunas”, clique em Carregar.
8. Na janela “Definições de Tabela”, procure a árvore para abrir a pasta
Definições de Tabela/Sequencial/Raiz e selecione a definição de tabela
Example1.txt.
9. Clique em OK.
10. Na janela “Selecionar Colunas”, verifique se todas as quatro definições de
coluna são exibidas na lista Colunas Selecionadas e clique em OK.
11. Clique em Visualizar Dados na parte superior direita do editor de estágio.
12. Na janela “Navegador de Dados”, clique em OK. O Navegador de Dados
mostra os dados contidos no arquivo de origem. Uma boa idéia é visualizar os
dados depois de configurar um estágio de origem, pois se você puder
visualizar os dados a partir do estágio, saberá que o estágio poderá ler os
dados quando a tarefa for executada.
A figura mostra os dados que são exibidos no Navegador de Dados.

Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa

13

Figura 8. Os Dados Antes da Transformação

13. Clique em Fechar para fechar o Navegador de Dados e OK para fechar o
editor de estágio.

Configurando o Estágio Transformer
É possível configurar o estágio Transformer.
1. Dê um clique duplo no estágio Transformer para abrir o editor de estágio
Transformer.
2. Na área de janela superior esquerda do editor do transformador, clique na
coluna CODE e mantenha o botão do mouse pressionado.
3. Arraste a coluna CODE para a tabela na área de janela direita que representa o
link data_out.
4. Libere o botão do mouse. Uma coluna CÓDIGO aparece no link data_out.
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5. Repita estas etapas para copiar as colunas PRODUTO e QTD do link data_in
para o link data_out.
6. Na área de janela inferior esquerda do editor de estágio Transformer, inclua
uma nova coluna no link data_out executando as seguintes tarefas:
a. Dê um clique duplo no campo Nome da Coluna abaixo da coluna QTD
para incluir uma nova coluna.
b.
c.
d.
e.

No campo Nome da Coluna vazio, digite ANO.
No campo Tipo de SQL, selecione Inteiro na lista.
No campo Comprimento, digite 10.
Repita estas etapas para incluir uma outra nova coluna nomeada MÊS,
também com um Tipo de SQL como Inteiro e um Comprimento como 10.

As duas novas colunas nomeadas ANO e MÊS são exibidas em vermelho no
link data_out na área de janela superior direita. Elas estão em vermelho porque
você ainda não definiu de onde os dados a serem gravados nelas se originarão.
7. Para definir os dados de origem para a coluna ANO, execute as seguintes
tarefas:
a. Dê um clique duplo no campo Derivação à esquerda do ANO no link
data_out para abrir o editor de expressão.
b. No editor de expressão, digite YearFromDate(data_in.DATE).
c. Clique fora do editor de expressão para fechá-lo.
Você especificou que a coluna ANO é preenchida obtendo os dados da coluna
DATA e utilizando a função predefinida YearFromDate para tirar o ano a partir
dela. A coluna ANO está agora em preto para indicar que possui uma
derivação válida.
8. Para definir os dados de origem para a coluna MÊS, execute as seguintes
tarefas:
a. Dê um clique duplo no campo Derivação à esquerda do MÊS no link
data_out para abrir o editor de expressão.
b. No editor de expressão, digite MonthFromDate(data_in.DATE).
c. Clique fora do editor de expressão para fechá-lo.
Você especificou que a coluna MÊS é preenchida obtendo os dados da coluna
DATA e utilizando a função predefinida MonthFromDate para tirar o mês a
partir dela. A coluna MÊS está agora em preto para indicar que possui uma
derivação válida.
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Figura 9. Editor de Estágio Transformer

9. Clique em OK para fechar o editor de estágio Transformer.
Você configurou o estágio Transformer para ler os dados transmitidos a ele a partir
do estágio Sequential File e transformar os dados para dividi-los em campos de
mês e ano separados e, em seguida, transmitir a data para o estágio Sequential File
de destino.

Configurando o Estágio do Arquivo de Destino
É possível configurar o estágio Sequential File nomeado Data_target.
1. Dê um clique duplo no estágio Sequential File nomeado Data_target para abrir
o editor de estágio.
2. Na guia “Propriedades” da página “Entrada”, selecione a propriedade nomeada
Arquivo na pasta Destino.
3. No campo Arquivo à direita da guia “Propriedades”, digite
C:\Exercise\data_out.txt e pressione Enter.
4. Selecione a propriedade Primeira Linha Contém Nomes de Colunas na pasta
Opções.
5. No campo Primeira Linha Contém Nomes de Colunas à direita da guia
“Propriedades”, selecione Verdadeiro.
6. Ao clicar na guia Colunas, é possível ver que ela foi preenchida com os
metadados definidos no estágio Transformer. O cliente Designer propaga as
definições de coluna automaticamente de um estágio para outro ao longo dos
links de conexão.
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7. Clique em OK para fechar o editor de estágio.
8. Selecione Arquivo > Salvar para salvar a tarefa.
Você configurou o estágio Sequential File para gravar os dados transmitidos a ele a
partir do estágio Transformer em um novo arquivo de texto.

ponto de verificação da lição
Nesta lição, você configurou a tarefa.
Você aprendeu a realizar asseguintes tarefas:
v Como editar um estágio Sequential File.
v Como importar metadados para um estágio.
v Como editar um estágio Transformer.

Compilando a Tarefa
A tarefa será compilada para prepará-la para execução no sistema.
Assegure-se de que a tarefa nomeada Exercise criada na lição anterior esteja aberta
e ativa na área de design da tarefa.
Para compilar a tarefa:
1. Selecione Arquivo > Compilar.A janela “Compilar Tarefa” é aberta. À medida
que a tarefa for compilada, a janela será atualizada com mensagens do
compilador.
2. Quando a janela “Compilar Tarefa” exibir uma mensagem informando que a
tarefa foi compilada, clique em OK.
A tarefa está agora compilada e pronta para execução.

ponto de verificação da lição
Nesta lição, a tarefa foi compilada.

Executando sua Tarefa e Visualizando Resultados
Nesta lição, o cliente Director é utilizado para executar a tarefa e visualizar o log
que a tarefa produz à medida que é executada. O cliente Designer também é
utilizado para examinar os dados gravados pela tarefa de amostra.
A tarefa é executada a partir do cliente Director. O cliente do Director é o console
operacional. O cliente Director é utilizado para executar e resolver problemas de
tarefas desenvolvidas no cliente do Designer. O cliente Director também é utilizado
para executar tarefas totalmente desenvolvidas no ambiente de produção.
O log de tarefas é utilizado para ajudar a depurar quaisquer erros recebidos ao
executar a tarefa.

Executando a Tarefa
Use este procedimento para executar uma tarefa.
1. No cliente do Designer, selecione Ferramentas > Executar Director. Como foi
efetuado login no projeto do tutorial por meio do cliente Designer, não será
necessário iniciar o Director a partir do menu Iniciar e efetuar logon no projeto.
No cliente Director, a tarefa tem um status de Compilado, o que significa que a
Capítulo 1. Sua Primeira Tarefa
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tarefa está pronta para execução.

Figura 10. Director Client

2. Selecione a tarefa na área de janela direita do cliente Director e selecione Tarefa
> Executar Agora
3. Na janela “Opções de Execução da Tarefa”, clique em Executar.
4. Quando o status da tarefa for alterado para Concluído, selecione Visualizar >
Log.
5. Examine o log da tarefa para consultar o tipo de informação que o cliente
Director relata à medida que executa uma tarefa. As mensagens exibidas são do
tipo controle ou informação. As tarefas também podem ter mensagens Fatal e
de Aviso. A figura a seguir mostra a visualização de log da tarefa.

Figura 11. Log de Tarefa

18

Guia do Cliente Designer

6. Selecione Arquivo > Sair para fechar o cliente Director.

Visualizando Resultados
É possível visualizar os resultados de sua tarefa.
1. Na tarefa do cliente Designer, dê um clique duplo no estágio Sequential File
nomeado Data_target para abrir o editor de estágio.
2. No editor de estágio, clique em Visualizar Dados.
3. Clique em OK na janela “Navegador de Dados” para aceitar as configurações
padrão. Será aberta uma janela que mostra até 100 linhas dos dados gravados
no conjunto de dados (para visualizar mais de 100 linhas em um navegador de
dados, altere as configurações padrão antes de clicar em OK).
4. Examine os dados e observe que existem agora cinco colunas nos dados,
nomeadas CÓDIGO, PRODUTO, QTD, MÊS e ANO.

Figura 12. Os Dados Transformados
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5. Clique em Fechar para fechar a janela “Navegador de Dados”.
6. Clique em OK para fechar o estágio Sequential File.

ponto de verificação da lição
Nesta lição, a tarefa foi executada e os resultados foram examinados.
Você aprendeu a realizar asseguintes tarefas:
v Como iniciar o cliente Director a partir do cliente Designer.
v Como executar uma tarefa e examinar o arquivo de log.
v Como visualizar os dados gravados pela tarefa.
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Capítulo 2. Esboçando os Designs de Tarefa
Inicie seus designs de tarefa esboçando o fluxo de dados. Os detalhes podem ser
preenchidos posteriormente.
Um design de tarefa contém:
v Estágios para representar as etapas de processamento necessárias
v Links entre os estágios para representar o fluxo de dados
Há três tipos diferentes de tarefa no InfoSphere DataStage, dependendo de qual
edição ou edições estiverem instaladas:
v Tarefas Paralelas. São executadas em servidores do InfoSphere DataStage que são
sistemas SMP, MPP ou de cluster.
v Tarefas do Servidor. São executadas no InfoSphere DataStage Server, em conexão
com outras origens de dados, conforme necessário.
v Tarefas do Mainframe. As tarefas do mainframe são transferidas por upload para
um mainframe, onde são compiladas e executadas.
Existem duas outras entidades que são semelhantes a tarefas na maneira em que
aparecem no Designer e que são manipuladas por ele. Eles são:
v Contêineres Compartilhados. Eles são elementos de tarefa reutilizáveis.
Normalmente são compostos de vários estágios e links. Cópias de contêineres
compartilhados podem ser utilizadas em qualquer número de tarefas do
servidor e tarefas paralelas, sendo editadas conforme necessário. Os contêineres
compartilhados são descritos em “Contêineres Compartilhados” na página 109.
v Sequências de Tarefas. Uma sequência de tarefas permite especificar uma
sequência de tarefas paralelas ou do servidor do InfoSphere DataStage a serem
executadas, além de ações a serem executadas, dependendo dos resultados. As
sequências de tarefas são descritas em Capítulo 14, “Construindo Sequências de
Tarefas”, na página 219.

Introdução às Tarefas
Antes de começar a projetar tarefas, é necessário aprender a criar novas tarefas ou
abrir tarefas existentes.

Criando uma Tarefa
Crie tarefas no cliente do Designer.

Procedimento
1. Clique em Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
2. Escolha a pasta Tarefas na área de janela à esquerda.
3. Selecione um dos ícones, dependendo do tipo de tarefa ou contêiner
compartilhado que deseja criar.
4. Clique em OK.
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Resultados
A janela Diagrama é exibida na área de janela à direita do Designer, juntamente
com a paleta do tipo de tarefa escolhido. Agora será possível salvar a tarefa e dar
um nome a ela.

Abrindo uma Tarefa Existente
Se a tarefa que deseja abrir já foi utilizada anteriormente, então é possível
selecioná-la na lista de tarefas utilizadas mais recentemente no menu Arquivo na
janela do Designer.

Sobre Esta Tarefa
Caso contrário, para abrir uma tarefa, siga um dos procedimentos a seguir:
v Escolha Arquivo > Abrir... .
v Clique no botão Abrir na barra de ferramentas.
A caixa de diálogo Abrir é exibida. Isso permite abrir uma tarefa (ou qualquer
outro objeto) atualmente armazenado no repositório.

Procedimento
1. Selecione a pasta contendo a tarefa (essa pode ser a pasta Tarefa, mas é possível
armazenar uma tarefa em qualquer pasta desejada).
2. Selecione a tarefa na árvore.
3. Clique em OK.

Resultados
Também é possível localizar a tarefa na árvore do Repositório e clicá-la com um
clique duplo ou selecioná-la e escolher Editar no menu de atalho, ou arrastá-la
para o segundo plano para abri-la.
A janela Designer atualizada exibe a tarefa escolhida em uma janela Diagrama.

Salvando uma Tarefa
Procedimento
1. Escolha Arquivo > Salvar. A caixa de diálogo Salvar Tarefa Como será exibida:
2. Digite o nome da tarefa no campo Nome do Item.
3. Selecione a pasta na qual armazenar a tarefa na estrutura de árvore clicando-a.
Ela aparece na caixa Caminho da Pasta. Por padrão, as tarefas são salvas na
pasta de tarefas pré-configuradas, mas é possível armazená-la em qualquer
pasta escolhida.
4. Clique em OK. Se o nome da tarefa for exclusivo, a tarefa será criada e salva
no Repository. Se o nome da tarefa não for exclusivo, será exibida uma caixa de
mensagem. É necessário confirmar essa mensagem antes de digitar um nome
alternativo (um nome de tarefa deve ser exclusivo em todo o repositório, não
apenas a pasta selecionada).

Resultados
Para salvar uma tarefa existente com um nome diferente, escolha Arquivo  Salvar
Como... e preencha a caixa de diálogo Salvar Tarefa Como, especificando o novo
nome e a pasta na qual a tarefa deve ser salva.
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Organizar suas tarefas em pastas fornece uma operação mais rápida do IBM
InfoSphere DataStage Director ao exibir o status da tarefa.

Nomeando uma Tarefa
As regras a seguir se aplicam aos nomes que podem ser dados a tarefas do IBM
InfoSphere DataStage.

Procedimento
v Os nomes de tarefas podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos e sublinhados.

Resultados
Os nomes de pastas de tarefas podem ter qualquer comprimento e consistir em
quaisquer caracteres, incluindo espaços.

Estágios
Uma tarefa consiste em estágios vinculados que descrevem o fluxo de dados a
partir de uma origem de dados para um destino de dados (por exemplo, um
armazém de dados final).
Normalmente, um estágio tem pelo menos uma entrada de dados ou uma saída de
dados. Entretanto, alguns estágios podem aceitar mais de uma entrada de dados e
ter saída para mais de um estágio.
Os diferentes tipos de tarefas têm diferentes tipos de estágio. Os estágios
disponíveis no Designer dependem do tipo da tarefa que está atualmente aberta no
Designer.

Estágios Tarefa Paralela
O IBM InfoSphere DataStage tem diversos tipos de estágios integrados a serem
utilizados em tarefas paralelas. Esses estágios são utilizados para representar
origens de dados, destinos de dados ou estágios de transformação.
Os estágios paralelos são organizados em diferentes grupos na paleta:
v Geral
v Qualidade de Dados
v
v
v
v
v

Banco de Dados
Desenvolvimento/Depuração
Arquivo
Processamento
Tempo Real

v Reestruturação
Os estágios e links podem ser agrupados em um contêiner compartilhado. As
instâncias do contêiner compartilhado poderão então ser reutilizadas em diferentes
tarefas paralelas. Também é possível definir um contêiner local dentro de uma
tarefa; isso agrupa estágios e links em uma única unidade, mas poderá ser
utilizado apenas dentro da tarefa na qual ele está definido.
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Cada tipo de estágio tem um conjunto de propriedades editáveis e predefinidas.
Essas propriedades são visualizadas ou editadas utilizando editores de estágio.
Existe um editor de estágio para cada tipo de estágio.

Estágios Server Job
O IBM InfoSphere DataStage tem diversos tipos de estágios integrados a serem
utilizados em tarefas do servidor. Esses estágios são utilizados para representar
origens de dados, destinos de dados ou estágios de conversão.
Esses estágios são passivos ou ativos. Um estágio passivo controla o acesso a
bancos de dados para extração ou gravação de dados. Os estágios ativos modelam
o fluxo de dados e fornecem mecanismos para combinar fluxos de dados, agregar
dados e converter dados de um tipo para outro.
A Paleta organiza os tipos de estágios em grupos diferentes, de acordo com a
função:
v Geral
v Banco de Dados
v Arquivo
v Processamento
v Tempo Real
Os estágios e links podem ser agrupados em um contêiner compartilhado. As
instâncias do contêiner compartilhado poderão, então, ser reutilizadas em
diferentes tarefas de servidor (tais contêineres compartilhados também podem ser
utilizados em tarefas paralelas como uma forma de melhorar a funcionalidade de
tarefa do servidor). Também é possível definir um contêiner local em uma tarefa;
isso agrupa estágios e links em uma única unidade, mas poderá ser utilizado
somente na tarefa em que ele está definido.
Cada tipo de estágio tem um conjunto de propriedades editáveis e predefinidas.
Essas propriedades são visualizadas ou editadas utilizando editores de estágio.
Existe um editor de estágio para cada tipo de estágio.

Estágios Tarefa do Mainframe
O InfoSphere DataStage oferece diversos tipos de estágios integrados a serem
utilizados em tarefas de mainframe. Esses tipos de estágios são utilizados para
representar origens de dados, destinos de dados ou estágios de conversão.
A Paleta organiza os tipos de estágios em grupos diferentes, de acordo com a
função:
v
v
v
v

Geral
Banco de Dados
Arquivo
Processamento

Cada tipo de estágio tem um conjunto de propriedades editáveis e predefinidas.
Alguns estágios podem ser utilizados como origens de dados e alguns como
destinos de dados. Alguns podem ser utilizados como ambos. Os estágios de
processamento lêem dados a partir de uma origem, processam os dados e os
gravam em um destino de dados. Essas propriedades são visualizadas ou editadas
utilizando editores de estágio. Existe um editor de estágio para cada tipo de
estágio.

24

Guia do Cliente Designer

Nomeando Estágios e Contêineres Compartilhados
As regras a seguir são aplicadas aos nomes que podem ser fornecidos a contêineres
compartilhados e estágios do IBM InfoSphere DataStage:
v Os nomes podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos e sublinhados.

Links
Os links unem os diversos estágios em uma tarefa e são utilizados para especificar
como os dados fluem quando a tarefa é executada.

Vinculando Tarefas Paralelas
Os estágios de arquivo e de banco de dados em tarefas paralelas (por exemplo,
estágios Data Set, estágios Sequential File e estágios DB2 Enterprise) são utilizados
para leitura ou gravação de dados a partir de uma origem de dados.
O link de leitura/gravação para a origem de dados é representado pelo próprio
estágio e os detalhes de conexão são fornecidos nas propriedades do estágio.
Os links de entrada conectados ao estágio geralmente transportam dados a serem
gravados no destino de dados subjacente. Os links de saída transportam dados
lidos a partir da origem de dados subjacente. As definições de colunas em um link
de entrada definem os dados que serão gravados em um destino de dados. As
definições de colunas em um link de saída definem os dados a serem lidos a partir
de uma origem de dados.
Os estágios de processamento geralmente possuem um link de entrada que
transporta dados a serem processados e um link de saída que transmite os dados
processados.
Um ponto importante a ser observado sobre o vinculo de estágios em tarefas
paralelas é que as definições de colunas, na realidade, acompanham e pertencem
aos links, ao contrário dos estágios. Ao estabelecer definições de colunas para um
link de saída do estágio, essas mesmas definições de colunas aparecerão na outra
extremidade do link onde é a entrada para um outro estágio. Se a extremidade de
um link for movida para um outro estágio, as definições de colunas aparecerão no
novo estágio. Se os detalhes de uma definição de coluna forem alterados na
extremidade de um link, essas alterações aparecerão nas definições de colunas na
outra extremidade do link.
Há regras que abrangem como os links são utilizados, dependendo do fato de o
link ser de entrada ou de saída e de quais tipos de estágios estão sendo
vinculados.
As tarefas do servidor IBM InfoSphere DataStage suportam três tipos de links:
v Fluxo. Um link representando o fluxo dos dados. Esse é o principal tipo de link
e é utilizado por todos os tipos de estágios.
v Referência. Um link representando uma consulta de tabelas. Os links de
referência podem ser a entrada somente para os estágios Lookup, e podem ser a
saída somente de determinados tipos de estágios.
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v Rejeitar. Alguns estágios de tarefas paralelas permitem gerar registros que foram
rejeitados por algum motivo em um link de saída. Observe que os links de
rejeição derivam seus metadados a partir do link de saída associado e isso não
pode ser editado.
Geralmente, é possível possuir somente um link de fluxo de entrada ou um link de
fluxo de saída em um estágio File ou Database, não sendo possível possuir ambos
juntos. Os três tipos de links são exibidos de formas diferentes na janela Diagrama
do Designer: os links de fluxo são representados por linhas sólidas, os links de
referência por linhas pontilhadas e os links de rejeição por linhas tracejadas.

Marcação de Links
Para tarefas paralelas, os metadados são associados a um link e não a um estágio.
Se a marcação de link estiver ativada, um pequeno ícone será anexado ao link para
indicar se metadados estão atualmente associados a ele.
A marcação de link também mostra como os dados são particionados ou coletados
entre os estágios, e se os dados estão classificados. O diagrama a seguir mostra os
diferentes tipos de marcação de links. Ao efetuar um clique duplo em um
marcador de particionamento/coleta, o editor de estágios para o estágio para o
qual o link é entrada é aberto na guia Particionamento.

Marcador de partição
automática

Marcador de
reparticionamento

Marcador de partição
específica

Marcador de mesma
partição

Marcador de coleta
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A marcação de link está ativada por padrão. Para desativá-la, clique no ícone de
marca de link na barra de ferramentas do Designer ou cancele sua seleção no
menu Diagrama ou no menu de atalho Diagrama.

Links Desconectados
É possível incluir links que estejam conectados apenas a um estágio em uma
extremidade, embora eles precisarão ser conectados a um segundo estágio antes
que a tarefa possa ser compilada e executada com êxito.
Os links desconectados mostrados em uma cor especial (vermelho, por padrão mas é possível alterar isso utilizando o diálogo Opções).
Por padrão, ao excluir um estágio, quaisquer links conectados e seus metadados
serão deixados para trás, com o link mostrado em vermelho. É possível escolher
Excluir incluindo links a partir dos menus de atalho ou Editar a fim de excluir um
estágio selecionado, juntamente com seus links conectados.

Vinculando Estágios do Servidor
Os estágios passivos nas tarefas do servidor (por exemplo, estágios ODBC, estágios
Sequential File e estágios UniVerse) são utilizados para ler ou gravar dados a partir
de uma origem de dados.
O link de leitura/gravação para a origem de dados é representado pelo próprio
estágio e os detalhes da conexão são fornecidos nas guias gerais do Estágio.
Os links de entrada conectados ao estágio geralmente transportam dados a serem
gravados no destino de dados subjacente. Os links de saída transportam dados
lidos a partir da origem de dados subjacente. As definições de colunas em um link
de entrada definem os dados que serão gravados em um destino de dados. As
definições de colunas em um link de saída definem os dados a serem lidos a partir
de uma origem de dados.
Um ponto importante a ser observado sobre o vinculo de estágios em tarefas do
servidor é que as definições de colunas, na realidade, acompanham e pertencem
aos links, ao contrário dos estágios. Ao estabelecer definições de colunas para um
link de saída do estágio, essas mesmas definições de colunas aparecerão na outra
extremidade do link onde é a entrada para um outro estágio. Se a extremidade de
um link for movida para um outro estágio, as definições de colunas aparecerão no
novo estágio. Se os detalhes de uma definição de coluna forem alterados na
extremidade de um link, essas alterações aparecerão nas definições de colunas na
outra extremidade do link.
Há regras que abrangem como os links são utilizados, dependendo do fato de o
link ser de entrada ou de saída e de quais tipos de estágios estão sendo
vinculados.
As tarefas do servidor IBM InfoSphere DataStage suportam dois tipos de links de
entrada:
v Fluxo. Um link representando o fluxo dos dados. Esse é o principal tipo de link
e é utilizado por ambos os estágios ativo e passivo.
v Referência. Um link representando uma consulta de tabelas. Os links de
referência são utilizados somente por estágios ativos. Eles são utilizados para
fornecer informações que podem afetar a forma pela qual os dados são
alterados, mas não fornecem os dados a serem alterados.
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Os dois tipos de links são exibidos de formas diferentes na janela Diagrama do
Designer: os links de fluxo são representados por linhas sólidas e os links de
referência por linhas pontilhadas.
Existe apenas um tipo de link de saída, embora alguns estágios permitam que um
link de saída seja utilizado como uma entrada de referência para o próximo estágio
e outros não.

Marcação de Links
Para tarefas do servidor, os metadados são associados a um link, não a um estágio.
Se a marcação de link estiver ativada, um pequeno ícone será anexado ao link para
indicar se metadados estão atualmente associados a ele.
A marcação de link está ativada por padrão. Para desativá-la, clique no ícone de
marca de link na barra de ferramentas do Designer ou cancele sua seleção no
menu Diagrama ou no menu de atalho Diagrama.

Links Desconectados
É possível incluir links que estejam conectados apenas a um estágio em uma
extremidade, embora eles precisarão ser conectados a um segundo estágio antes
que a tarefa possa ser compilada e executada com êxito.
Os links desconectados mostrados em uma cor especial (vermelho, por padrão mas é possível alterar isso utilizando o diálogo Opções).
Por padrão, ao excluir um estágio, quaisquer links conectados e seus metadados
serão deixados para trás, com o link mostrado em vermelho. É possível escolher
Excluir incluindo links a partir dos menus de atalho ou Editar a fim de excluir um
estágio selecionado, juntamente com seus links conectados.

Vinculando Estágios do Mainframe
Os estágios de destino em tarefas do Mainframe são utilizados para gravar dados
em um destino de dados. Os estágios de origem são utilizados para ler dados de
uma origem de dados. Alguns estágios podem agir como uma origem ou um
destino. O link de leitura/gravação para a origem de dados é representado pelo
próprio estágio e os detalhes da conexão são fornecidos nas guias gerais do
Estágio.
Os links para estágios de origem e destino e a partir deles são utilizados para
transportar dados para um estágio de processamento ou pós-processamento ou a
partir dele.
Para os tipos de estágio de origem e de destino, as definições de coluna são
associadas a estágios, em vez de a links. Você decide o que aparece no link de
saída de um estágio selecionando definições de coluna na página Seleção. É
possível configurar a Opção de Envio de Coluna para especificar que as definições
de coluna do estágio sejam mapeadas automaticamente para colunas de saída (isso
ocorrerá se você configurar a opção, definir as colunas do estágio e, em seguida,
clicar em OK para deixar o estágio sem visitar a página Seleção).
Há regras que abrangem como os links são utilizados, dependendo do fato de o
link ser de entrada ou de saída e de quais tipos de estágios estão sendo
vinculados.
Os estágios do mainframe têm apenas um tipo de link, que é mostrado como uma
linha sólida. (Uma função de consulta de tabela é fornecida pelo estágio Lookup e
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os links de entrada para ela, que agem como uma referência, são mostrados com
linhas pontilhadas para ilustrar sua função.)

Marcação de Links
Para tarefas do mainframe, os metadados são associados ao estágio e fluem para os
links. Se a marcação de link estiver ativada, um pequeno ícone será anexado ao
link para indicar se metadados estão atualmente associados a ele.
A marcação de link está ativada por padrão. Para desativá-la, clique no ícone de
marca de link na barra de ferramentas do Designer ou cancele sua seleção no
menu Diagrama ou no menu de atalho Diagrama.

Links Desconectados
Diferentemente das tarefas paralelas e de servidor, não é possível possuir links
desconectados em uma tarefa de mainframe; ambas as extremidades de um link
devem estar conectadas a um estágio.
Se um estágio for excluído, os links conectados também são excluídos
automaticamente.

Ordenação de Links
O estágio Transformer em tarefas do servidor e diversos estágios de processamento
em tarefas paralelas permitem especificar a ordem de execução de links que
entram no estágio ou que saem dele.
Ao examinar o design de uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage, há duas
maneiras de examinar a ordem de execução de links:
v Coloque o ponteiro do mouse sobre um link que tenha uma entrada para um
estágio Transformer ou uma saída dele. Uma Dica de Ferramenta aparece,
exibindo a mensagem:
Ordem de execução da entrada = n

para links de entrada e:
Ordem de execução da saída = n

para links de saída. Em ambos os casos, n fornece o local do link na ordem de
execução. Se um link de entrada for no. 1, ele será o link primário.
Quando um link for uma saída do estágio Transformer e uma entrada para
outro estágio Transformer, as informações do link de saída serão mostradas
quando o ponteiro do mouse for posicionado sobre ele.
v Selecione um estágio e clique com o botão direito do mouse para exibir o menu
de atalho. Escolha Links de Entrada ou Links de Saída para listar todos os links
de entrada e saída para esse estágio Transformer e sua ordem de execução.

Nomeando Links
As regras a seguir são aplicadas aos nomes que podem ser fornecidos a links do
IBM InfoSphere DataStage:
v Os nomes de links podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos e sublinhados.

Desenvolvendo o Design da Tarefa
As tarefas são projetadas e desenvolvidas na janela Diagrama.
Capítulo 2. Esboçando os Designs de Tarefa
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Os estágios são incluídos e vinculados utilizando a paleta. Os estágios que
aparecem na paleta dependem da existência de uma tarefa de servidor, paralela ou
de mainframe, ou uma sequência de tarefas aberta, e se a paleta foi customizada.
É possível incluir, mover, renomear, excluir, vincular ou editar estágios em um
design de tarefa.

Incluindo Estágios
Não existe nenhum limite para o número de estágios que podem ser incluídos em
uma tarefa.
Recomendamos que os estágios sejam posicionados conforme mostra a janela
Diagrama a seguir:
v Tarefas Paralelas
– Origens de dados à esquerda
– Destinos de dados à direita
– Estágios de processamento no meio do diagrama
v Tarefas do Servidor
– Origens de dados à esquerda
– Destinos de dados à direita
– Estágios Transformer ou Aggregator no meio do diagrama
v Tarefas do Mainframe
– Estágios de origem à esquerda
– Estágios de processamento no meio
– Estágios de destino à direita
Existem diversas formas para incluir um estágio:
v Clique no ícone do estágio na paleta de ferramenta. Clique na janela Diagrama
em que deseja posicionar o estágio. O estágio aparece na janela Diagrama.
v Clique no ícone do estágio na paleta de ferramenta. Arraste-o para a janela
Diagrama.
v Selecione o tipo de estágio desejado na árvore do repositório e arraste-o para a
janela Diagrama.
Ao inserir um estágio ao clicar (em vez de arrastar), é possível arrastar um
retângulo clicando na janela Diagrama para especificar o tamanho e formato do
estágio que está sendo inserido, assim como sua localização.
Cada estágio recebe um nome padrão, que pode ser alterado se necessário.
Se desejar incluir mais de um estágio de um determinado tipo, pressione Shift
depois de clicar no botão da paleta de ferramenta e antes de clicar na janela
Diagrama. É possível continuar a clicar na janela Diagrama sem a necessidade de
selecionar novamente o botão. Solte a tecla Shift ao incluir os estágios necessários;
pressione Esc se mudar de idéia.

Movendo Estágios
Depois de posicionados, os estágios podem ser movidos clicando neles e
arrastando-os para um novo local na janela Diagrama.
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Sobre Esta Tarefa
Se a opção Encaixar na Grade estiver ativada, o estágio será anexado na posição
de grade mais próxima quando você liberar o botão do mouse. Se os estágios
estiverem vinculados, o link será mantido quando o estágio for movido.

Renomeando Estágios
Sobre Esta Tarefa
Existem diversas formas para renomear um estágio:
v É possível alterar seu nome no seu editor de estágios.
v É possível selecionar o estágio na janela Diagrama, pressione Ctrl-R, escolher
Renomear no menu de atalho ou escolher Editar  Renomear no menu principal
e digitar um novo nome na caixa de texto que aparece embaixo do estágio.
v Selecione o estágio na janela do diagrama e inicie a digitação.
v É possível selecionar o estágio na janela Diagrama e, em seguida, editar o nome
no Navegador de Propriedades (se estiver exibindo-o).

Excluindo Estágios
Os estágios podem ser excluídos a partir da janela Diagrama.

Sobre Esta Tarefa
Escolha um ou mais estágios e siga um destes procedimentos:
v Pressione a tecla Excluir.
v Escolha Editar > Excluir.
v Escolha Excluir no menu de atalho.
Uma caixa de mensagem será exibida. Clique em Sim para excluir o estágio ou os
estágios e removê-los da janela Diagrama. (Esse prompt de confirmação poderá ser
desligado, se necessário.)
Ao excluir estágios em tarefas do mainframe, os links conectados também serão
excluídos. Ao excluir estágios de tarefas paralelas ou do servidor, os links serão
deixados para trás, a menos que você escolha Excluir incluindo links no menu de
atalho ou de edição.

Vinculando Estágios
Sobre Esta Tarefa
É possível vincular estágios de três maneiras:
v Utilizando o botão Link. Escolha o botão Link na paleta de ferramenta. Clique
no primeiro estágio e arraste o link para o segundo estágio. O link será feito
quando você liberar o botão do mouse.
v Utilizando o mouse. Selecione o primeiro estágio. Posicione o cursor do mouse
na borda de um estágio, até que o cursor do mouse seja alterado para um
círculo. Clique e arraste o mouse para o outro estágio. O link será feito quando
você liberar o botão do mouse.
v Utilizando o mouse. Aponte para o primeiro estágio, clique com o botão direito
do mouse e, em seguida, arraste o link para o segundo estágio e solte-o.
Cada link receberá um nome padrão que pode ser alterado.
Capítulo 2. Esboçando os Designs de Tarefa
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Movendo Links
Assim que posicionado, um link pode ser movido para uma nova localização na
janela Diagrama.

Sobre Esta Tarefa
É possível escolher uma nova origem ou destino para o link, mas não ambos.

Procedimento
1. Clique no link para mover na janela Diagrama. O link será destacado.
2. Clique na caixa na extremidade que deseja mover e arraste-a para sua nova
localização.

Resultados
Nas tarefas de servidor e paralelas é possível mover uma extremidade de um link
sem reconectá-lo a um outro estágio. Nas tarefas de mainframe, ambas as
extremidades devem ser conectadas a um estágio.

Excluindo Links
Os links podem ser excluídos a partir da janela Diagrama.

Sobre Esta Tarefa
Escolha o link e siga um destes procedimentos:
v Pressione a tecla Excluir.
v Escolha Editar > Excluir.
v Escolha Excluir no menu de atalho.
Uma caixa de mensagem será exibida. Clique em Sim para excluir o link. O link
será removido da janela Diagrama.
Nota: Para tarefas do servidor, os metadados são associados a um link, não a um
estágio. Se você excluir um link, os metadados associados também serão excluídos.
Para reter os metadados definidos, não exclua o link; em vez disso, mova-o.

Renomeando Links
É possível renomear um link.

Sobre Esta Tarefa
Existem diversas formas para renomear um link:
v É possível selecioná-lo e iniciar a digitação de um nome na caixa de texto que
será exibida.
v É possível selecionar o link na janela Diagrama e, em seguida, editar o nome no
Navegador de Propriedades.
v É possível selecionar o link na janela Diagrama, pressione Ctrl-R, escolha
Renomear no seu menu de atalho ou escolha Editar > Renomear no menu
principal e digite um novo nome na caixa de texto que aparece em baixo do
link.
v Selecione o link na janela do diagrama e inicie a digitação.
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Lidando com Vários Links
Se houver vários links de um estágio para outro, você poderá redimensionar os
estágios a fim de tornar os links mais nítidos estendendo-os.

Sobre Esta Tarefa
Redimensione os estágios selecionando cada estágio e arrastando uma das alças de
dimensionamento na caixa delimitadora.

Editando Estágios
Após a inclusão dos estágios e links na janela Diagrama, é necessário editar os
estágios para especificar os dados que você deseja utilizar e quaisquer agregações
ou conversões necessárias.

Sobre Esta Tarefa
Os dados chegam em um estágio em um link de saída e são enviados a partir de
um estágio em um link de saída. As propriedades do estágio e os dados em cada
link de entrada e saída são especificados utilizando-se um editor de estágio.
Para editar um estágio, siga um destes procedimentos:
v Dê um clique duplo no estágio na janela Diagrama.
v Selecione o estágio e escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Selecione o estágio e escolha Editar  Propriedades.
Uma caixa de diálogo será exibida. O conteúdo dessa caixa de diálogo depende do
tipo do estágio que está sendo editado. Consulte as descrições de estágios
individuais para obter detalhes.
Os dados em um link são especificados utilizando-se definições de coluna. As
definições de coluna de um link são especificadas editando-se um estágio em uma
das extremidades do link. As definições de coluna são digitadas e editadas de
maneira idêntica para cada tipo de estágio.

Especificando Definições de Coluna
Cada editor de estágio possui uma página para entradas ou saídas de dados
(dependendo do tipo de estágio e quais links estão presentes no estágio). Os dados
fluem juntamente com cada link de entrada ou saída que são especificados
utilizando definições de colunas.

Sobre Esta Tarefa
As definições de colunas são exibidas em uma grade na guia Colunas para cada
link.
A grade Colunas possui uma linha para cada definição de coluna. As colunas
apresentadas dependem do tipo do estágio. Algumas entradas contêm texto (que
podem ser editadas) e outras possuem uma lista drop-down contendo todas as
opções disponíveis para a célula.
É possível editar a grade para incluir novas definições de colunas ou alterar
valores para definições existentes. Quaisquer alterações são salvas ao salvar o
design da tarefa.
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A guia Colunas para cada link também contém os botões a seguir que podem ser
utilizados para editar as definições de colunas:
v Salvar... . Salva definições de colunas como uma definição de tabela no
Repository.
v Carregar... . Carrega (cópias) as definições de colunas a partir de uma definição
de tabela no Repository.
Detalhes de como importar ou inserir manualmente definições de colunas no
Repository são fornecidos em Capítulo 14, “Construindo Sequências de Tarefas”, na
página 219.

Editando Definições de Coluna
Sobre Esta Tarefa
Para editar uma definição de coluna na grade, clique na célula que deseja alterar e,
em seguida, escolha Editar célula... no menu de atalho ou pressione Ctrl-E para
abrir a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna.

Inserindo Definições de Coluna
Para criar uma nova coluna de saída ou gravar em uma tabela que não tenha uma
definição de tabela, é possível inserir manualmente definições de coluna
editando-se a grade Colunas.

Sobre Esta Tarefa
Para incluir uma nova coluna na parte inferior da grade, edite a linha vazia.
Para incluir uma nova coluna entre linhas existentes, posicione o cursor na linha
abaixo da posição desejada e pressione a tecla Insert ou escolha Inserir Linha... no
menu de atalho.
Depois de definir a nova linha, é possível clicar com o botão direito do mouse nela
e arrastá-la para uma nova posição na grade.

Nomeando Colunas
As regras para nomeação de colunas dependem do tipo de tarefa em que a
definição de tabela será utilizada:

Tarefas do Servidor
Os nomes de colunas podem ter qualquer comprimento. Eles devem começar com
um caractere alfabético ou $ e podem conter caracteres alfanuméricos, sublinhado,
ponto e $.

Tarefas Paralelas
Os nomes de colunas podem ter qualquer comprimento. Eles devem começar com
um caractere alfabético ou $ e conter caracteres alfanuméricos, sublinhado e $.

Tarefas do Mainframe
Os nomes de colunas podem ter qualquer comprimento. Eles devem começar com
um caractere alfabético e podem conter caracteres alfanuméricos, sublinhado, #, @
e $.
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Excluindo Definições de Coluna
Se, após importar ou definir uma definição de tabela, você decidir posteriormente
que não deseja ler ou gravar os dados em uma coluna específica, deverá excluir a
definição de coluna correspondente.

Sobre Esta Tarefa
As definições de coluna indesejadas podem ser facilmente removidas da grade
Colunas. Para excluir uma definição de coluna, clique em qualquer célula na linha
que deseja remover e pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu
de atalho. Clique em OK para salvar quaisquer alterações e para fechar a caixa de
diálogo Definição de Tabela.
Para excluir várias definições de coluna de uma só vez, mantenha pressionada a
tecla Ctrl e clique na coluna do seletor de linha para as linhas que deseja remover.
Pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu de atalho para remover
as linhas selecionadas.

Salvando Definições de Coluna
Se você editar definições de coluna ou inserir novas definições, poderá salvá-las
em uma definição de tabela no repositório. Em seguida, será possível carregar as
definições em outros estágios no design da tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Cada definição de tabela tem um identificador que a identifica exclusivamente no
repositório. Esse identificador é derivado de:
v Tipo de Origem de Dados. Descreve o tipo da origem de dados que contém a
tabela real à qual a definição de tabela está relacionada.
v Nome de Origem de Dados. O DSN ou equivalente utilizado ao importar a
definição de tabela (ou fornecido pelo usuário quando a definição de tabela for
inserida manualmente).
v Nome da Definição de Tabela. O nome da definição de tabela.
Nos releases anteriores do IBM InfoSphere DataStage todas as definições de tabela
estavam localizadas na categoria Definições de Tabela da árvore de repositório,
dentro de uma estrutura de subcategoria derivada do identificador com três partes.
Por exemplo, a definição de tabela tutorial.FACTS é importada de uma tabela de
banco de dados UniVerse denominada FACTS para o projeto tutorial utilizando a
conexão localuv. Ela estaria localizada na categoria Definições de
tabela\UniVerse\localuv. Seu identificador completo seria UniVerse\localuv\
tutorial.FACTS.
Com o InfoSphere DataStage Release 8.0, a definição de tabela pode estar
localizada em qualquer lugar escolhido no repositório. Por exemplo, você poderia
desejar uma pasta de nível superior denominada Tutorial que contivesse todas as
tarefas e definições de tabela relacionadas ao tutorial da tarefa do servidor.

Procedimento
1. Clique em Salvar... A caixa de diálogo Salvar Definição de Tabela será exibida.
2. Digite um nome de pasta ou caminho no campo Tipo de Origem de Dados. O
nome digitado aqui determina como a definição será armazenada no
repositório. Por padrão, esse campo contém Salvo.
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3. Digite um nome no campo Nome da Origem de Dados. Isso forma a segunda
parte do identificador da definição de tabela e é o nome da ramificação criada
sob a ramificação de tipo de origem de dados. Por padrão, esse campo contém
o nome do estágio que está sendo editado.
4. Digite um nome no campo Nome do Arquivo/Tabela. Essa é a última parte do
identificador da definição de tabela e é o nome da folha criada sob a
ramificação do nome da origem de dados. Por padrão, Esse campo contém o
nome do link que está editando.
5. Opcionalmente, digite uma breve descrição da definição de tabela no campo
Descrição Breve. Por padrão, esse campo contém a data e a hora em que você
clicou em Salvar... O formato da data e hora depende da configuração do
Windows.
6. Opcionalmente, digite uma descrição mais detalhada da definição de tabela no
campo Descrição Longa.
7. Clique em OK. As definições de coluna serão salvas nas ramificações
especificadas no Repository.

Nomeando Definições de Tabela
Ao salvar suas definições de colunas como uma definição de tabela, as seguintes
regras de nomenclatura são aplicadas:
v Os nomes de tabelas podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos, ponto e sublinhado.

Carregando Definições de Coluna
É possível carregar definições de colunas a partir de uma definição de tabela no
Repository.

Sobre Esta Tarefa
Para obter uma descrição de como criar ou importar definições de tabela, consulte
Capítulo 4, “Definindo Dados”, na página 53.
A maioria dos estágios permite carregar colunas de forma seletiva, ou seja,
especifique as colunas exatas que deseja carregar.

Procedimento
1. Clique em Carregar.... A caixa de diálogo Definições de Tabelas será exibida.
Essa janela exibe a árvore do repositório para permitir a procura pela definição
de tabela necessária.
2. Dê um clique duplo na pasta apropriada.
3. Continue a expandir as pastas até ver a definição de tabela desejada.
4. Selecione a definição de tabela desejada.
Nota: É possível utilizar a Localização Rápida para digitar o nome da definição
de tabela desejada. A definição de tabela é selecionada na árvore ao clicar em
OK.
5. Clique em OK. Uma das duas coisas acontece, dependendo do tipo do estágio
que está sendo editado:
v Se o tipo de estágio não suportar o carregamento seletivo de metadados,
todas as definições de colunas da definição de tabela escolhida são copiadas
para a grade Colunas.
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v Se o tipo do estágio suportar o carregamento seletivo de metadados, a caixa
de diálogo Selecionar Colunas será exibida, permitindo especificar quais
definições de colunas deseja carregar.
Utilize as teclas de setas para mover as colunas de um lado para outro entre
a lista Colunas Disponíveis e a lista Colunas Selecionadas. Os botões de seta
simples movem colunas realçadas e os botões de seta dupla movem todos os
itens. Por padrão, todas as colunas são selecionadas para carregamento.
Clique em Localizar... para abrir uma caixa de diálogo que permite procurar
por uma coluna específica. O menu de atalho também fornece acesso a
Localizar... e Localizar Próximo. Clique em OK quando estiver satisfeito com
sua seleção. Isso fecha a caixa de diálogo Selecionar Colunas e carrega as
colunas selecionadas no estágio.
Para estágios de mainframe e determinados estágios paralelos nos quais as
definições de colunas derivam de um arquivo CFD, a caixa de diálogo
Selecionar Colunas também pode conter uma caixa de opção Criar
Preenchedor. Isso ocorre quando a definição de tabela a partir da qual as
colunas estão sendo carregadas representa uma tabela com largura fixa.
Selecione isso para fazer com que sequências de colunas não-selecionadas
sejam reduzidas em itens de preenchedor. As colunas do preenchedor são
dimensionadas apropriadamente, seu tipo de dados configurado como
caractere e o nome configurado como FILLER_XX_YY, em que XX é o
deslocamento inicial e YY é o deslocamento final. A utilização de
preenchedores resulta em um conjunto de colunas menor, economizando
espaço e tempo de processamento e facilitando a compreensão do conjunto
de colunas.
Se estiver importando definições de colunas derivadas de um arquivo CFD
para estágios de tarefas paralelas ou do servidor, um aviso será emitido se
alguma das colunas selecionadas redefinir outras colunas selecionadas. É
possível optar por executar o carregamento ou voltar e selecionar novamente
colunas.
6. Clique em OK para prosseguir. Se o estágio que está sendo carregado já possuir
definições de colunas com o mesmo nome, será solicitada a confirmação de que
deseja sobrescrevê-las. A caixa de diálogo Mesclar Metadados de Colunas é
selecionada por padrão e especifica que, se confirmada a sobrescrição, a
Derivação, Descrição, Exibir Tamanho e Posição do Campo da definição
existente serão preservados (contêm informações que não são necessariamente
parte da definição de tabela e que possivelmente foram incluídas
manualmente). Observe que o comportamento da mesclagem é afetado pelas
configurações das opções de Metadados na caixa de diálogo Opções do
Designer.
7. Clique em Sim ou Sim para Todos para confirmar o carregamento. As
alterações são salvas ao salvar o design da tarefa.

Importando ou Inserindo Definições de Coluna
Se as definições de coluna que você deseja designar a um link não estiverem no
repositório, é possível importá-las de uma origem de dados para o repositório e,
em seguida, carregá-las.
É possível importar definições a partir de várias origens de dados diferentes. Como
alternativa, é possível definir manualmente as definições de colunas.
É possível importar ou inserir definições de tabelas a partir do Designer. Para
instruções, consulte Capítulo 4, “Definindo Dados”, na página 53.
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Procurando Diretórios do Servidor
Ao editar determinados estágios paralelos ou do servidor (isto é, estágios que
acessam arquivos), pode ser necessário especificar um caminho de diretório no
servidor IBM InfoSphere DataStage onde os arquivos necessários estão localizados.
É possível especificar um caminho de diretório de uma destas três maneiras:
v Digite um parâmetro da tarefa na caixa de entrada de texto respectiva na caixa
de diálogo do estágio.
v Insira o caminho do diretório diretamente na respectiva caixa de entrada de
texto no caixa de diálogo Estágio.
v Use Procurar ou Procurar por arquivo.
Dica: Ao procurar por arquivos em um diretório escolhido no servidor, o
preenchimento dos arquivos pode levar muito tempo se houver muitos arquivos
presentes no computador servidor. Para uma procura mais rápida, é possível
configurar a variável DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE como true no cliente do
Administrador. Por padrão, esse parâmetro é configurado como false.
Se você optar por procurar, a caixa de diálogo Procurar diretórios ou Procurar
arquivos será exibida.
v Procurar em. Exibe o nome do diretório atual (ou pode ser uma unidade, se
estiver navegando em um sistema Windows). Tem uma lista drop-down que
mostra onde, na hierarquia de diretórios, você está localizado atualmente.
v Lista de diretórios/arquivos. Exibe os diretórios e arquivos no diretório
escolhido. Dê um clique duplo no arquivo desejado, ou um clique duplo em um
diretório para movê-lo.
v Nome do arquivo. O nome do arquivo selecionado. É possível utilizar curingas
aqui para procurar por arquivos de um determinado tipo.
v Arquivos do tipo. Selecione um tipo de arquivo para limitar os tipos de arquivo
que serão exibidos.
v Botão Voltar. Move para o diretório visitado anteriormente (é desativado se não
tiver visitado nenhum outro diretório).
v Botão Para Cima. Segue para o pai do diretório atual.
v Botão Visualizar. Oferece opções de formas diferentes de visualização da árvore
de diretórios/arquivos.
v Botão OK. Aceita o arquivo no campo Nome do Arquivo e fecha a caixa de
diálogo Procurar Arquivos.
v Botão Cancelar. Fecha a caixa de diálogo sem especificar um arquivo.
v Botão Ajuda. Chama o sistema de ajuda.

Recortando ou Copiando e Colando Estágios
É possível recortar ou copiar estágios e links de uma tarefa e colá-los em outra.
É possível colá-los em um outro canvas de tarefas do mesmo tipo. Isso pode ser
realizado no mesmo Designer, ou em um outro, e é possível colá-los em diferentes
projetos. Também é possível utilizar Colar Especial para colar estágios e links em
um novo contêiner compartilhado.
Nota: Tome cuidado ao recortar a partir de um contexto e colar em outro. Por
exemplo, se recortar colunas de um link de entrada e colá-las em um link de saída,
elas podem transportar informações incorretas para um link de saída e uma edição
será necessária.
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Para recortar um estágio, selecione-o no canvas e selecione Editar  Recortar (ou
pressione CTRL-X). Para copiar um estágio, selecione-o no canvas e selecione
Editar  Copiar (ou pressione CTRL-C). Para colar o estágio, selecione o canvas de
destino e selecione Editar  Colar (ou pressione CTRL-V). Qualquer link conectado
a um estágio será recortado e colado também, de forma completa com metadados.
Se houver conflitos de nomes com estágios ou links na tarefa na qual está colando,
o IBM InfoSphere DataStage atualizará automaticamente os nomes.

Estágios Pré-configurados
Há um recurso especial que pode ser utilizado para colar componentes em um
contêiner compartilhado e incluir o contêiner compartilhado na paleta.
Esse recurso permite ter estágios pré-configurados prontos para soltar em uma
tarefa.
Para colar um estágio em um novo contêiner compartilhado, selecione Editar 
Colar Especial  Em Novo Contêiner Compartilhado. A caixa de diálogo Colar
Especial em Novo Contêiner Compartilhado será exibida. Isso permite selecionar
uma pasta e um nome para o novo contêiner compartilhado, digitar uma descrição
e, opcionalmente, incluir um atalho na paleta.
Para recortar ou copiar metadados junto com os estágios, selecione os estágios de
origem e destino, o que irá selecionar automaticamente os links e metadados
associados. Eles poderão então ser recortados ou copiados e, finalmente, colados
como um grupo.

Anotações
É possível usar anotações para uma ampla variedade de propósitos por todo o
design da tarefa. Por exemplo, é possível usar anotações para explicar, resumir ou
descrever um design de tarefa ou para ajudar a identificar partes de um design de
tarefa.
Existem dois tipos de anotações que é possível usar em designs de tarefas:
Anotação
Insira esse texto você mesmo, e é possível incluir tantas anotações desse
tipo quantas forem necessárias. Use-a para anotar estágios e links em seu
design de tarefa. Essas anotações podem ser copiadas e coladas em outras
tarefas.
Anotação de Descrição
É possível incluir apenas uma anotação desse tipo para cada design de
tarefa. Ao criar uma anotação de descrição, é possível escolher se a
Anotação de Descrição exibe a descrição completa ou a descrição abreviada
a partir das propriedades da tarefa. Anotações de Descrição não podem ser
copiadas e coladas em outras tarefas. A descrição completa ou abreviada
das propriedades da tarefa permanece sincronizada com o texto digitado
para a Anotação de Descrição. Mudanças feitas na descrição das
propriedades da tarefa são exibidas na Anotação de Descrição, e mudanças
feitas na Anotação de Descrição são exibidas na descrição das propriedades
da tarefa.
As anotações não obstruem a exibição dos estágios, links ou outros componentes
no design de tarefa.
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Anotando Designs de Tarefa
É possível inserir notas no design de tarefa para facilitar a compreensão e a
manutenção do design. É possível incluir essas anotações em todos os tipos de
tarefas, em sequências de tarefas e em contêineres compartilhados.

Antes de Iniciar
Abra uma tarefa para a qual você deseja incluir anotações.

Procedimento
1. Na seção Geral da paleta, clique em Anotação de Descrição ou em Anotação.
2. Clique na área da tela na qual você deseja inserir a anotação. É possível
redimensionar a caixa da anotação conforme necessário.
3. Clique duas vezes na caixa de anotação ou clique com o botão direito do
mouse na caixa de anotação e clique em Propriedades.
4. Na caixa de diálogo Propriedades da Anotação, digite o texto da anotação.
5. Opcional: Use os controles na caixa de diálogo Propriedades da Anotação para
alterar a aparência da anotação. É possível alterar a fonte, a cor, a cor do plano
de fundo e o alinhamento do texto.
6. Clique em OK.

O que Fazer Depois
v É possível usar o botão Alternar anotações na barra de ferramentas para mostrar
ou ocultar anotações na tela.
v Ao criar uma anotação de descrição, é possível escolher se a Anotação de
Descrição exibe a descrição completa ou a descrição abreviada a partir das
propriedades da tarefa.

Utilizando o Navegador de Dados
Utilize o Navegador de Dados para visualizar os dados atuais que fluirão por meio
de uma tarefa do servidor ou estágio paralelo.
É possível navegar pelos dados associados aos links de entrada e saída de
qualquer estágio passivo integrado na tarefa do servidor ou aos links para
determinados estágios de tarefas paralelas
O Navegador de Dados é chamado clicando o botão Visualizar Dados... em uma
página Entradas ou Saídas do estágio, ou escolhendo a opção Visualizar Dados do
Link... no menu de atalho.
Para os estágios de tarefas paralelas uma caixa de diálogo suplementar permite
selecionar um subconjunto de dados para visualização especificando o seguinte:
v Linhas a Serem Exibidas. Especifique o número de linhas de dados que deseja
que o navegador de dados exiba.
v Contagem com Ignorar. Ignora o número especificado de linhas antes de
visualizar dados.
v Período. Exibe cada P-ésimo registro, em que P é o período. É possível iniciar
após os registros serem ignorados, utilizando a propriedade Ignorar. P deve ser
igual ou maior que 1.
Se o administrador ativou a opção OSH Gerado Visível no IBM InfoSphere
DataStage Administrator, a caixa de diálogo suplementar também possui um botão
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Mostrar OSH. Clique nesse botão para abrir uma janela mostrando o OSH que será
executado para gerar a visualização de dados. Ele é destinado para usuários
experientes.
O Navegador de Dados exibe uma grade de linhas em uma janela. Se o campo
contiver um caractere de avanço de linha, o campo será mostrado em negrito e
será possível, se necessário, redimensionar a grade para visualizar todo o campo.
A janela Navegador de Dados é exibida.
O Navegador de Dados utiliza os metadados definidos para esse link. Se houver
dados insuficientes associados a um link para permitir a navegação, o botão
Visualizar Dados... e o comando do menu de atalho utilizados para chamar o
Navegador de Dados serão desativados. Se o Navegador de Dados necessitar a
inserção de alguns parâmetros antes para que ele possa determinar quais dados
exibir, a caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa será exibida e coletará os
parâmetros (consulte "A Caixa de Diálogo Opções de Execução da Tarefa").
Nota: Não é possível especificar $ENV ou $PROJDEF como um valor de variável
de ambiente ao utilizar o navegador de dados.
A grade do Navegador de Dados possui os seguintes controles:
v É possível selecionar qualquer linha ou coluna, ou qualquer célula em uma linha
ou coluna, e pressionar CTRL-C para copiá-la.
v É possível selecionar todo o conteúdo de uma linha extensa selecionando a
primeira célula e, em seguida, pressionando SHIFT+END.
v Se uma célula contiver várias linhas, é possível expandi-la clicando com o botão
esquerdo do mouse enquanto mantém pressionada a tecla SHIFT. Repita esse
procedimento para reduzi-la novamente.
É possível visualizar uma linha contendo um item de dados específico utilizando o
botão Localizar... . A caixa de diálogo Localizar reposicionará a visualização para a
linha contendo os dados nos quais tem interesse. A procura é iniciada a partir da
linha atual.
O botão Exibir... chama a caixa de diálogo Exibição de Colunas. Isso permite
simplificar os dados exibidos pelo Navegador de Dados escolhendo ocultar
algumas das colunas. Para tarefas do servidor, ele também permite normalizar
dados com diversos valores para fornecer uma visualização 1NF no Navegador de
Dados.
Essa caixa de diálogo lista todas as colunas na exibição e, inicialmente, estão todas
selecionadas. Para ocultar uma coluna, cancele sua seleção.
Para tarefas do servidor, a caixa de listagem drop-down Normalizar Em permite
selecionar uma associação ou uma coluna com diversos valores não associada na
qual normalizar os dados. O padrão é Não Normalizado, e escolhendo Não
Normalizado exibirá os dados no formato NF2 com cada linha mostrada em uma
única linha. Como alternativa, é possível selecionar Não Normalizado (formatado),
que exibe linhas com diversos valores divididas em várias linhas.
No exemplo, o Navegador de Dados exibiria todas as colunas, exceto STARTDATE.
A visualização seria normalizada na associação PRICES.
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Usando o Monitor de Desempenho
O Monitor de Desempenho é um auxílio de diagnóstico útil ao projetar tarefas
paralelas e tarefas do servidor do IBM InfoSphere DataStage.

Sobre Esta Tarefa
Ao ativá-lo e compilar uma tarefa, ele exibe informações relacionadas a cada link
na tarefa. Ao executar a tarefa, seja através do cliente InfoSphere DataStage
Director ou Designer, as informações do link serão preenchidas com estatísticas
para mostrar o número de linhas processadas no link e a velocidade na qual elas
foram processadas. A cor dos links é alterada à medida que a tarefa é executada
para mostrar o progresso da tarefa.

Procedimento
1. Com a tarefa aberta e compilada no Designer, escolha Diagrama  Mostrar
Estatísticas de Desempenho. As informações sobre o desempenho em relação
aos links serão exibidas. Se a tarefa ainda não foi executada, os números
estarão vazios.
2. Execute a tarefa (utilizando o Director ou clicando no botão Executar. Observe
a alteração de cor dos links à medida que a tarefa for executada e as estatísticas
forem preenchidas com números de linhas e linhas/segundo.

Resultados
Se algo for alterado no design da tarefa, você perderá as informações estatísticas
até a próxima vez em que compilar a tarefa.
As cores utilizadas pelo monitor de desempenho são configuradas utilizando-se a
caixa de diálogo Opções. Escolha Ferramentas  Opções e selecione Monitor de
Desempenho Gráfico na ramificação Aparência para visualizar as cores padrão e
alterá-las, se necessário. Também é possível configurar o intervalo de atualização
no qual o monitor atualiza as informações enquanto a tarefa está em execução.

Executando Tarefas do Servidor e Tarefas Paralelas
É possível executar tarefas do servidor e tarefas paralelas no Designer clicando-se
no botão Executar da barra de ferramentas.
A tarefa atualmente em foco será executada, desde que ela tenha sido compilada e
salva.

A Caixa de Diálogo Opções de Execução da Tarefa
Antes de executar uma tarefa a partir do cliente Designer, é necessário fornecer
informações na caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa.
A caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa possui três páginas:
v A página Parâmetros coleta quaisquer parâmetros que a tarefa necessita
v A página Limites permite especificar quaisquer limites do tempo de execução.
v A página Geral permite especificar configurações para coleta de metadados
operacionais e configurações de manipulação de mensagens.
Essa caixa de diálogo poderá aparecer quando você estiver:
v executando uma tarefa
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v utilizando o Navegador de Dados
v especificando uma rotina de controle de tarefas
v utilizando o depurador (somente tarefas do servidor)

Página Parâmetros
A página Parâmetros lista quaisquer parâmetros ou conjuntos de parâmetros que
foram definidos para a tarefa.
Se os valores padrão forem especificados, eles também serão exibidos. É possível
digitar um valor na coluna Valor, editar o padrão ou aceitar o padrão conforme
configurado. Clique em Definir como Padrão para configurar um parâmetro como
seu valor padrão ou clique em Todos como Padrão para configurar todos os
parâmetros como seus valores padrão. Clique em Ajuda da Propriedade para exibir
qualquer texto de ajuda que foi definido para o parâmetro selecionado (esse botão
é desativado se nenhuma ajuda for definida). Clique em OK quando estiver
satisfeito com os valores para os parâmetros.
Ao configurar um valor para uma variável de ambiente, é possível especificar um
dos seguintes valores especiais:
v $ENV. Instrui o IBM InfoSphere DataStage a utilizar a configuração atual para a
variável de ambiente.
v $PROJDEF. A configuração atual da variável de ambiente será recuperada e
configurada no ambiente da tarefa (de maneira que o valor seja utilizado em
qualquer lugar na tarefa que a variável de ambiente for utilizada). Se o valor
dessa variável de ambiente for alterado posteriormente no cliente Administrator,
a tarefa obterá o novo valor sem a necessidade de recompilação.
v $UNSET. Instrui o InfoSphere DataStage a desconfigurar explicitamente a
variável de ambiente.
Observe que não é possível utilizar esses valores especiais ao visualizar dados em
tarefas paralelas. Um aviso será emitido se isso for tentado.

Página Limites
A página Limites permite especificar se os estágios na tarefa devem ser limitados
na quantidade de linhas que eles processam e se os avisos de erro do tempo de
execução devem ser ignorados.

Para especificar os limites de uma linha:
Procedimento
1. Clique no botão de opção Parar Estágios Após.
2. Selecione o número de linhas na caixa de listagem drop-down.

Para especificar que a tarefa deve ser interrompida após um
determinado número de avisos:
Procedimento
1. Clique no botão de opção Interromper Tarefa Após.
2. Selecione o número de avisos na caixa de listagem drop-down.

Página Geral
Utilize a página Geral para especificar que a tarefa deve gerar metadados
operacionais.
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Também é possível desativar quaisquer manipuladores de mensagem que foram
especificados para essa execução da tarefa.

Criando Tarefas Utilizando Assistentes
Utilize os Assistentes para ajudar a criar designs de uma tarefa básica.
Utilize os Assistentes para desempenhar as seguintes tarefas:
v Criar um modelo a partir de uma tarefa do servidor, paralela ou do mainframe.
Em seguida, será possível utilizar esse modelo para criar novas tarefas. As novas
tarefas serão cópias da tarefa original.
v Criar uma nova tarefa a partir de um modelo criado anteriormente.
v Criar uma tarefa paralela simples de migração de dados. Isso extrai dados de
uma origem e os grava em um destino.
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Capítulo 3. Configurando as Conexões de Dados
Se a tarefa lerá ou gravará uma origem de dados externos, então será necessário
configurar conexões de dados.
É possível salvar os detalhes destas conexões como objetos de conexão de dados.
Os objetos de conexão de dados armazenam as informações necessárias para
conectar-se a um banco de dados específico em um formulário reutilizável.
Os objetos de conexão de dados são utilizados juntos com estágios de conector
relacionados para definir uma conexão com uma origem de dados em um design
de tarefa. Também é possível utilizar objetos de conexão de dados ao importar
metadados.
Se os detalhes de uma conexão de dados forem alterados ao projetar uma tarefa,
essas alterações serão refletidas no design da tarefa. Quando compilar sua tarefa,
entretanto, os detalhes da conexão de dados serão corrigidos na versão executável
da tarefa. Alterações subsequentes no design da tarefa serão vinculadas novamente
ao objeto de conexão de dados.

Criando um Objeto de Conexão de Dados
Existem três formas de criar um objeto de conexão de dados:
v Criar o objeto manualmente inserindo detalhes diretamente no IBM InfoSphere
DataStage.
v Criar o objeto salvando os detalhes de conexão utilizados ao importar
metadados a partir de uma origem de dados.
v Criar o objeto salvando os detalhes de conexão definidos ao utilizar um estágio
conector em um design de tarefa.

Criando um Objeto de Conexão de Dados Manualmente
É possível criar um objeto de conexão de dados.

Procedimento
1. Escolha Arquivo > Novo para abrir a caixa de diálogo Novo.
2. Abra a pasta Outro, selecione o ícone Conexão de Dados e clique em OK.
3. A caixa de diálogo Conexão de Dados será exibida.
Digite os detalhes necessários em cada uma das páginas conforme detalhado
nas seções a seguir.

Caixa de Diálogo Conexão de Dados - Página Geral
Utilize a página Geral para especificar um nome para o objeto de conexão de
dados e para fornecer descrições a ele.
O Nome da Conexão de Dados deve iniciar com um caractere alfabético e
compreender caracteres alfanuméricos e sublinhado. O comprimento máximo é 255
caracteres.

Caixa de Diálogo Conexão de Dados - Página Parâmetros
Utilize a página Parâmetros para especificar o tipo de objeto de conexão de dados
que está sendo criado.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Sobre Esta Tarefa
Todos os objetos de conexão de dados estão associados a um tipo de estágio
específico. Os parâmetros associados a esse estágio são exibidos e será possível
escolher se deseja fornecer valores para eles como parte do objeto de conexão de
dados. É possível optar por deixar de fora alguns parâmetros; por exemplo, você
pode não querer especificar uma senha como parte do objeto. Nesse caso, será
possível especificar a propriedade ausente ao projetar uma tarefa utilizando esse
objeto.
É possível criar objetos de conexão de dados associados aos seguintes tipos de
estágio:
v Estágios de Conector. É possível criar objetos de conexão de dados associados a
qualquer um dos estágios de conector.
v Estágios de Tarefa Paralela. É possível criar objetos de conexão de dados
associados a qualquer um dos seguintes tipos de estágios de tarefa paralela:
– Estágio DB2/UDB Enterprise
– Estágio Oracle Enterprise
– Estágio Informix Enterprise
– Estágio Teradata Enterprise
v Estágios de Tarefa do Servidor. É possível criar objetos de conexão de dados
associados a qualquer um dos seguintes tipos de estágios de tarefa do servidor:
– Estágio ODBC
– Estágios UniData 6 e UniData
– Estágio Universe
v Estágios Complementares. É possível criar objetos de conexão de dados
associados a qualquer um dos seguintes tipos de estágios complementares:
– Estágio DRS
– Estágio DB2/UDB API
– Estágio Informix CLI
– Estágio MS OLEDB
– Estágio Oracle OCI 9i
– Estágio Sybase OC
– Estágio Teradata API

Procedimento
1. Escolha o tipo de estágio ao qual o objeto está relacionado no campo
Conectar-se Utilizando Tipo de Estágio, clicando no botão Procurar e
selecionando o objeto de tipo de estágio na árvore de repositório. A lista
Parâmetros de Conexão é preenchida com os parâmetros que o estágio do
conector requer a fim de estabelecer uma conexão.
2. Para cada um dos parâmetros, escolha se você irá fornecer um valor como
parte do objeto e, nesse caso, forneça esse valor.

Resultados
Também é possível especificar que os valores dos parâmetros serão fornecidos por
meio de um objeto de conjunto de parâmetros. Para especificar um conjunto de
parâmetros dessa maneira, a etapa 2 é a seguinte:
v Clique no botão de seta ao lado do campo Conjunto de Parâmetros e, em
seguida, escolha Criar no menu. A janela Conjunto de Parâmetros será exibida.
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Para obter mais detalhes sobre objetos do conjunto de parâmetros, consulte
Capítulo 5, “Tornando suas Tarefas Adaptáveis”, na página 93.

Criando um Objeto de Conexão de Dados a partir de uma
Importação de Metadados
Ao importar metadados de uma origem de dados, é possível optar por salvar as
informações de conexão utilizadas para se conectar a essa origem de dados como
um objeto de conexão de dados.
Você pode optar por fazer isso ao desempenhar os seguintes tipos de importação
de metadados:
v Importação através de conectores
v Importação através de estágios complementares (Importar > Definições de
Tabela > Definições de Metadados do Plug-in)
v Importação através de definições de ODBC (Importar > Definições de Tabela >
Definições de Tabela ODBC)
v Importação a partir da tabela UniVerse (Importar > Definições de Tabela >
Definições de Tabela UniVerse)
v Importação a partir da tabela UniData 6 (Importar > Definições de Tabela >
Definições de Tabela UniData 6)
v Importação a partir do Esquema do Orchestrate (Importar > Definições de
Tabela > Definições de Esquema do Orchestrate)
Em alguns desses casos, o IBM InfoSphere DataStage fornece um assistente para
guiá-lo pela importação; em outros, a importação será feita por meio de uma caixa
de diálogo simples. O método para a criação de um objeto de conexão de dados a
partir da importação varia de acordo com o tipo de importação.

Importando por meio de Conectores
Ao importar metadados por meio de um conector, um assistente o guiará pelo
processo. O assistente oferece diferentes propriedades, dependendo de qual
conector for utilizado para a importação. Um objeto de conexão de dados é criado
durante a importação.

Sobre Esta Tarefa
Para compartilhar metadados importados com outros componentes, é necessário
especificar uma conexão de dados. Você pode fazer isto carregando aquele que foi
criado anteriormente ou salvando os detalhes da conexão atual como uma nova
conexão de dados. Se continuar a importação sem ter especificado uma conexão de
dados, os metadados importados poderão não estar visíveis ou disponíveis para
uso fora do IBM InfoSphere DataStage.

Procedimento
1. Na página Conexões do assistente (onde são especificadas informações como
nome de usuário e senha), clique no link Salvar. A caixa de diálogo Conexão
de Dados será exibida com os detalhes da conexão já preenchidos.
2. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o assistente de importação.
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Importando por meio de Estágios Suplementares
Ao importar por meio de um estágio suplementar, um assistente o orienta durante
o processo. O assistente é levemente diferente dependendo de qual estágio
suplementar está utilizando para a importação. Um objeto de conexão de dados é
criado durante a importação.

Procedimento
1. Na página que aparece após a conexão à origem de dados ser realizada, clique
no botão Salvar Conexão de Dados. A caixa de diálogo Conexão de Dados será
exibida com os detalhes da conexão já preenchidos.
2. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o assistente de importação.

Importando por meio de Definições ODBC ou a partir das
Tabelas do UniVerse ou do UniData 6
Importe definições de tabela de Definições de ODBC, UniVerse ouUniData,
preenchendo uma caixa de diálogo. A caixa de diálogo é semelhante em todos os
três casos. Um objeto de conexão de dados é criado durante a importação.

Procedimento
1. Após realizar uma conexão à origem de dados, a caixa de diálogo é expandida
para listar todas as tabelas candidatas à importação. Clique no botão Salvar
Conexão. A caixa de diálogo Conexão de Dados será exibida com os detalhes
da conexão já preenchidos.
2. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com a caixa de diálogo de importação.

Importando por meio de Esquemas do Orchestrate
Ao optar por escolher importar definições de tabela utilizando Importar >
Definições de Tabela > Definições de Esquemas Orchestrate, um assistente
oferece a opção de importação a partir de um arquivo de esquema do Orchestrate
ou utilizando um estágio de tarefa paralela para realizar uma conexão a um dos
seguintes tipos de bancos de dados:

Sobre Esta Tarefa
v DB2
v Informix
v Informix XPS
v Oracle
Se você optar por importar a partir de um banco de dados, poderá salvar os
detalhes da conexão utilizados para um objeto de conexão de dados usando o
seguinte procedimento:

Procedimento
1. Forneça os detalhes necessários da conexão do banco de dados e clique no
botão Salvar Conexão de Dados. A caixa de diálogo Conexão de Dados será
exibida com os detalhes da conexão já preenchidos.
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2. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o assistente de importação.

Criando um Objeto de Conexão de Dados a partir de um
Estágio
Ao utilizar determinados tipos de estágios no design de tarefas, são fornecidos
detalhes de conexão para a conectar-se à origens de dados subjacentes. Na maioria
dos casos, é possível salvar esses detalhes de conexão como um objeto de conexão
de dados.
O método para criar um objeto de conexão de dados a partir de um estágio pode
variar caso esteja criando o objeto a partir de um estágio Connector ou a partir de
qualquer outro estágio suportado.

Criando um Objeto de Conexão de Dados a partir de um Estágio
de Conector
É possível criar um objeto de conexão de dados a partir de qualquer um dos
estágios Conector.

Procedimento
1. Especifique os detalhes de conexão necessários no editor de estágio do conector
(os detalhes necessários variam de acordo como tipo do conector).
2. Clique no botão Salvar. A caixa de diálogo Conexão de Dados será exibida com
os detalhes da conexão já preenchidos.
3. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o design da tarefa.

Criando um Objeto de Conexão de Dados a partir de Qualquer
Outro Estágio
É possível criar um objeto de conexão de dados a partir de qualquer estágio
suportado, que não seja um estágio Conector:

Procedimento
1. Preencha os detalhes necessários da conexão no editor de estágio e, em
seguida, feche-o.
2. Selecione o ícone do estágio no canvas de design da tarefa.
3. Clique com o botão direito do mouse e escolha Salvar Conexão de Dados no
menu de atalho. A caixa de diálogo Conexão de Dados será exibida com os
detalhes da conexão já preenchidos.
4. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o design da tarefa.
ou:
6. Preencha os detalhes necessários da conexão no editor de estágio.
7. Vá para a página Estágio do editor de estágio.
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8. Clique na seta ao lado do campo Conexão de Dados e escolha Salvar. A caixa
de diálogo Conexão de Dados será exibida com os detalhes da conexão já
preenchidos.
9. Preencha os detalhes restantes, como nome, descrição e pasta onde o objeto
será armazenado.
10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão de Dados e continuar
com o design da tarefa.

Usando um Objeto de Conexão de Dados
É possível utilizar objetos de conexão de dados no design da tarefa da seguinte
maneira:
v Para fornecer detalhes da conexão a um estágio no design da tarefa.
v Para fornecer detalhes de conexão a uma importação de metadados.
Onde uma definição de tabela foi importada anteriormente utilizando um objeto
de conexão de dados, é possível utilizar a definição de tabela da seguinte maneira:
v Arraste o objeto de definição de tabela para o canvas para criar um estágio do
tipo associado com detalhes de conexão juntamente preenchidos com o link que
transporta a definição de tabela.
v Arraste a definição de tabela para um link existente no canvas. O cliente do
Designer perguntará se deseja utilizar os detalhes de conexão para o estágio
associado.
Também é possível arrastar um objeto de conexão de dados diretamente para o
canvas. Um estágio do tipo associado será criado.

Usando um Objeto de Conexão de Dados com um Estágio
O método de utilização de um objeto de conexão de dados a partir de um estágio
varia de acordo com o fato de seu uso ser feito em um estágio de Conector ou em
qualquer um dos demais estágios suportados.

Utilizando um Objeto de Conexão de Dados em um Estágio do
Conector
Use um objeto de conexão de dados para fornecer detalhes da conexão em um
estágio conector.

Procedimento
1. No editor de estágios conectores clique em Carregar Conexão.
2. Escolha entre os objetos de conexão de dados que estão definidos atualmente
para esse tipo de estágio do conector.
3. Clique em OK. Os detalhes da conexão de dados são carregados.

Resultados
Se o objeto de conexão de dados somente fornecer algumas das propriedades de
conexão necessárias, será necessário fornecer o restante. Por exemplo, a senha pode
ser, decididamente, deixada fora do objeto de conexão de dados, no caso em que é
possível fornecê-la no design da tarefa ou especificar um parâmetro de tarefa e
especificá-la no tempo de execução.
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Utilizando um Objeto de Conexão de Dados em Qualquer Outro
Estágio
Procedimento
Escolha um dos dois procedimentos a seguir para utilizar um objeto de conexão de
dados para fornecer detalhes da conexão em um estágio que não seja um estágio
do conector:
v Opção 1:
1. Selecione o ícone do estágio no canvas de design da tarefa.
2. Clique com o botão direito do mouse e escolha Carregar Conexão de Dados
no menu de atalho.
3. Escolha entre os objetos de conexão de dados que estão atualmente definidos
para esse tipo de estágio.
4. Clique em OK. Os detalhes da conexão de dados são carregados.
v Opção 2:
1. Abra o editor de estágios.
2. Clique na seta próxima à caixa Conexão de Dados na página Estágio e
escolha Carregar no menu. Uma caixa de diálogo de procura será aberta
mostrando a árvore do repositório.
3. Escolha o objeto de conexão de dados que deseja utilizar e clique em Abrir.
O nome do objeto de conexão de dados aparece no campo Conexão de
Dados e as informações de conexão para o estágio são preenchidas a partir
do objeto.

Resultados
Se o objeto de conexão de dados somente fornecer algumas das propriedades de
conexão necessárias, será necessário fornecer o restante. Por exemplo, a senha pode
ser, decididamente, deixada fora do objeto de conexão de dados, no caso em que é
possível fornecê-la no design da tarefa ou especificar um parâmetro de tarefa e
especificá-la no tempo de execução.

Criando um Objeto de Conexão de Dados a partir de uma
Importação de Metadados
É possível utilizar um objeto de conexão de dados para fornecer detalhes da
conexão para a importação de metadados por meio de conectores.

Sobre Esta Tarefa
Ao importar via um conector, um assistente o guiará pelo processo. O assistente
será levemente diferente, dependendo de qual conector está sendo utilizado para a
importação.
Execute as etapas a seguir para usar um objeto de conexão de dados durante a
importação.

Procedimento
1. Na página Conexões do assistente (onde são especificadas informações como
nome de usuário e senha), clique no link Carregar.
2. Escolha entre os objetos de conexão de dados que estão definidos atualmente
para esse tipo de estágio do conector.
3. Clique em OK para continuar com a importação de metadados.
Capítulo 3. Configurando as Conexões de Dados
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Importando Diretamente de uma Conexão de Dados
Sobre Esta Tarefa
Também é possível importar metadados diretamente de um objeto de conexão de
dados.

Procedimento
1. Selecione o objeto de conexão de dados na árvore de repositório.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Importar Metadados no menu
de atalho.

Resultados
O assistente de importação apropriado será exibido e o guiará pelo processo de
importação de metadados.
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Capítulo 4. Definindo Dados
Ao transformar ou limpar dados, é necessário definir os dados com os quais você
está trabalhando.
É possível definir os dados importando ou definindo as definições de tabela. As
definições de tabela podem ser salvas para serem utilizadas nos designs de tarefa.
As definições de tabela são a chave para o projeto do IBM InfoSphere DataStage e
especificam os dados a serem utilizados em cada estágio de uma tarefa. As
definições de tabela são armazenadas no repositório e compartilhadas por todas as
tarefas em um projeto. No mínimo, são necessárias definições de tabela para cada
origem de dados e uma para cada destino de dados no armazém de dados.
Ao desenvolver uma tarefa, normalmente os estágios são carregados com
definições de colunas a partir de definições de tabela mantidas no repositório. Isso
é feito na guia Colunas relevante do editor de estágio. Se selecionar as opções na
caixa de diálogo Propriedades da Grade a guia Colunas também exibirá dois
campos adicionais: Referência de Definição da Tabela e Referência de Definição
da Coluna. Eles mostram a definição da tabela e colunas individuais das quais as
colunas na guia foram derivadas.
É possível importar, criar ou editar uma definição de tabela utilizando o Designer.

Janela Definição de Tabela
Ao criar, editar ou visualizar uma definição de tabela utilizando o Designer, a
janela Definição da Tabela é exibida.
Essa janela possui até oito páginas:
v Geral
v Colunas
v Formato
v NLS
v
v
v
v
v

Relacionamentos
Paralela
Layout
Localizador
Informações Analíticas

Página Geral
A página Geral contém informações gerais sobre a definição de tabela.
Os campos a seguir estão nessa página:
v Tipo de Origem de Dados. O tipo da origem de dados, por exemplo, UniVerse.
v Nome de Origem de Dados. Se a definição de tabela foi importada, ela contém
uma referência de onde os dados originais estão localizados. Para as origens de
dados UniVerse e ODBC, esse é o nome da origem de dados. Para as origens de
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dados de arquivo com hash, esse é um nome de conta. Para origens de arquivos
sequenciais, esse é o último componente do caminho do diretório no qual o
arquivo sequencial está localizado.
v Definição de Tabela. O nome da definição de tabela.
v Tipo da Plataforma do Mainframe. O tipo de plataforma do mainframe para o
qual a definição de tabela se aplica. Onde a definição de tabela não se aplica a
uma origem de dados do mainframe, é exibido <Não Aplicável>.
v Tipo de Acesso do Mainframe. Onde a definição de tabela foi importada a
partir de um mainframe ou é aplicável a um mainframe, isso especifica o tipo do
banco de dados. Se não for uma definição de tabela do tipo mainframe, o campo
será configurado como <Não Aplicável>.
v Metadados suportam campos com diversos valores. Selecione essa caixa de
opções se os metadados suportam dados com diversos valores. Se a caixa de
opções for selecionada, três colunas extras da grade utilizadas para o suporte de
dados com diversos valores aparecerão na página Colunas. A caixa de opções é
desativada para definições de tabelas ODBC, de mainframe e de procedimento
armazenado.
v Nome Completo da Tabela. Esse campo de leitura mostra o nome completo da
tabela, conforme derivado do localizador (consulte "Página do Localizador").
v Caractere de Citação ODBC. Permite especificar qual caractere uma origem de
dados ODBC utiliza como um caractere aspa. Especifique 000 para omitir o
caractere de citação.
v Descrição Curta. Uma breve descrição dos dados.
v Descrição Longa. Uma descrição completa dos dados.
A combinação do tipo de origem de dados, nome de origem de dados e nome da
tabela ou do arquivo forma um identificador exclusivo para a definição de tabela.
O identificador inteiro é mostrado na parte superior da página Geral. Duas
definições de tabela não podem ter o mesmo identificador.
A definição de tabela pode ser localizada em qualquer lugar no repositório
escolhido. Por exemplo, você poderia desejar uma pasta de nível superior
denominada Tutorial que contivesse todas as tarefas e definições de tabela
relacionadas ao tutorial da tarefa do servidor.

Página Colunas
A página Colunas contém uma grade que exibe as definições de coluna para cada
coluna na definição da tabela.
A grade possui estas colunas:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Alias de Nome. Este campo aparecerá se estiver ativado na janela “Propriedades
da Grade” (não é visível por padrão). Exibe o alias de nome para a coluna, se
algum foi definido. Os aliases de nomes estão disponíveis apenas nas definições
de tabela vinculadas às tabelas n repositório compartilhado.
v Chave. Indica se a coluna é parte da chave primária.
v Tipo de SQL. O tipo de dados SQL.
v Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o comprimento para o dado CHAR
e o comprimento máximo para o dado VARCHAR.
v Escala. O fator de escala de dados.
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v Anulável. Especifica se a coluna pode conter valores nulos. Configurado para
indicar se a coluna está sujeita a uma restrição NOT NULL. Ela própria não
força uma restrição NOT NULL.
v Exibição. O número máximo de caracteres necessários para exibir os dados da
coluna.
v Elemento de dados. O tipo de dados na coluna.
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
A coluna a seguir aparecerá ao selecionar a caixa de opções Metadados suporta
campos com diversos valores na página Geral:
v Associação. O nome da associação (se houver) à qual a coluna pertence.
v Posição. O número do campo.
v Tipo. O tipo de aninhamento, que pode ser S, M, MV ou MS.
A seguinte coluna poderá aparecer se NLS estiver ativado:
v Mapa NLS. Essa propriedade estará visível apenas se NLS estiver ativado e
Permitir mapeamento por coluna tiver sido selecionado na página NLS da caixa
de diálogo Definição da Tabela. Ela permite especificar um mapa de conjunto de
caracteres separado para uma coluna (que sobrepõe o conjunto de mapas do
projeto ou tabela).
As seguintes colunas aparecerão se a definição de tabela for derivada de uma
origem de dados do mainframe de definição de arquivo do COBOL:
v Número do nível. O número do nível do COBOL.
As definições de tabela do mainframe também possuem as seguintes colunas, mas
devido a considerações de espaço, elas não são exibidas na página de colunas. Para
visualizá-las, escolha Editar Linha... no menu de atalho da página Colunas, o
diálogo Editar Metadados de Coluna aparecerá exibindo o seguinte campo na guia
COBOL:
v Occurs. Cláusula OCCURS do COBOL.
v Indicador de sinal. Indica se a coluna pode ter sinal ou não.
v Opção de sinal. Se a coluna tiver sinal, fornece o local do sinal nos dados.
v Indicador de sincronização. Indica se essa é uma cláusula sincronizada do
COBOL ou não.
v Uso. Cláusula USAGE do COBOL.
v Campo redefinido. A cláusula REDEFINED do COBOL.
v Depende de. Uma cláusula OCCURS-DEPENDING-ON do COBOL.
v Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento
em bytes da coluna conforme definido.
v Esboço. A cláusula PICTURE do COBOL.
A página Colunas de cada link também contém um botão Limpar Tudo e
Carregar.... O botão Limpar Tudo exclui todas as definições da coluna. O botão
Carregar... carrega (copia) as definições da coluna de uma definição de tabela em
algum outro lugar do Repositório.
Um menu de atalho disponível em grades permite editar uma célula, excluir ou
incluir uma linha.
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página Formato
A página Formato contém parâmetros de formato de arquivo para arquivos
sequenciais utilizados nas tarefas do servidor.
Esses campos são configurados automaticamente ao importar uma definição de
tabela a partir de um arquivo sequencial.
Existem três caixas de opções nessa página:
v Colunas com Largura Fixa. Especifica se o arquivo sequencial contém campos
de largura fixa. Por padrão, essa caixa de opções é desmarcada, ou seja, o
arquivo não contém campos de largura fixa. Quando essa caixa de opções é
selecionada, o campo Espaços entre colunas é ativado.
v Primeira linha com nomes das colunas. Especifica se a primeira linha no
arquivo contém os nomes de colunas. Essa caixa de opções está desmarcada por
padrão, isto é, a primeira linha do arquivo não contém os nomes de colunas.
v Omitir última linha nova. Especifica se o último caractere de nova linha no
arquivo será ignorado. Por padrão, essa caixa de opções é desmarcada, ou seja,
se houver um caractere de nova linha no arquivo, ele será utilizado.
O restante dessa página contém cinco campos. Os campos disponíveis dependem
das configurações para as caixas de opções.
v Espaços entre Colunas. Especifica o número de espaços utilizados entre as
colunas no arquivo. Esse campo aparece ao selecionar Colunas de Largura Fixa.
v Delimitador. Contém o delimitador que separa os campos de dados. Por padrão,
esse campo contém uma vírgula. É possível digitar um único caractere
imprimível ou um número decimal ou hexadecimal para representar o código
ASCII do caractere que deseja utilizar. Os códigos ASCII válidos estão no
intervalo de 1 a 253. Os valores decimais de 1 a 9 devem ser precedidos por
zero. Os valores hexadecimais devem ser prefixados com &h. Digite 000 para
suprimir o delimitador
v Caractere de Citação. Contém o caractere utilizado para cercar cadeias. Por
padrão, esse campo contém aspas duplas. É possível digitar um único caractere
imprimível ou um número decimal ou hexadecimal para representar o código
ASCII do caractere que deseja utilizar. Os códigos ASCII válidos estão no
intervalo de 1 a 253. Os valores decimais de 1 a 9 devem ser precedidos por
zero. Os valores hexadecimais devem ser prefixados com &h. Digite 000 para
suprimir o caractere aspa.
v Cadeia NULA. Contém caracteres gravados no arquivo quando uma coluna
contém valores nulos SQL.
v Caracteres de Preenchimento. Contém o caractere utilizado para preencher
colunas ausentes. Ele é # por padrão.
O botão Sincronizar Paralelas estará visível somente se seu sistema suportar
tarefas paralelas. Ele faz com que as propriedades configuradas na guia Paralela
espelhem as propriedades configuradas nessa página quando o botão for
pressionado. Uma caixa de diálogo é exibida solicitando a confirmação dessa ação,
se a guia Paralela aparecer e permitir visualizar as configurações.

página NLS
Se NLS estiver ativado, essa página conterá o nome do mapa a ser utilizado para
as definições de tabelas.
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O mapa deve corresponder com o conjunto de caracteres utilizado nas definições.
Por padrão, a caixa de listagem mostra todos os mapas que estão carregados e
prontos para utilização com as tarefas do servidor. Mostrar Todos os Mapas do
Servidor lista todos os mapas enviados com o IBM InfoSphere DataStage. Mostrar
todos os mapas paralelos lista os mapas disponíveis para utilização com tarefas
paralelas
Nota: Não é possível utilizar um mapa do servidor a menos que ele seja carregado
para o InfoSphere DataStage. É possível carregar mapas diferentes utilizando o
cliente Administrator.
Selecione Permitir mapeamento por coluna se desejar atribuir mapas de conjuntos
de caracteres diferentes para colunas individuais.

Página Relacionamentos
A página Relacionamentos mostra detalhes de quaisquer relacionamentos que essa
definição de tabela tenha com outras tabelas, além de permitir a definição de
novos relacionamentos.
A página contém duas grades:
v Chaves Estrangeiras. Mostra quais colunas na definição de tabela são chaves
estrangeiras e para quais colunas e tabelas elas fazem referência. É possível
definir chaves estrangeiras manualmente, digitando você mesmo as informações.
A tabela referida não precisa existir no IBM InfoSphere DataStage Repository,
mas você será informado caso não exista. A tabela que faz a referência e a
referenciada precisam estar na mesma categoria.
v Tabelas que fazem referência a essa tabela. Fornece detalhes sobre onde outras
definições de tabela no Repository fazem referência a esta utilizando uma chave
estrangeira. Não é possível editar o conteúdo dessa grade.

Página Paralela
Essa página é utilizada quando as definições de tabelas são utilizadas em tarefas
paralelas e fornece informações de formatação detalhadas para os metadados
definidos.
As informações fornecidas aqui são as mesmas na guia Formatar em um dos
seguintes estágios de tarefas paralelas:
v Estágio Sequential File
v Estágio File Set
v Estágio External Source
v Estágio External Target
v Estágio Column Import
v Estágio Column Export
O botão Padrões fornece acesso a um menu de atalho oferecendo a opção de:
v Salvar atual como padrão. Salva as configurações realizadas nessa caixa de
diálogo como as configurações padrão para sua definição de tabela.
v Reconfigurar padrões com configurações de fábrica. Reconfigura para os
padrões que acompanham o IBM InfoSphere DataStage.
v Configurar atual a partir do padrão. Definir as configurações atuais para o
padrão (esse poderia ser o padrão de fábrica ou seu próprio padrão, se possuir
um definido).
Capítulo 4. Definindo Dados

57

Clique no botão Mostrar Esquema para abrir uma janela mostrando como a
definição de tabela atual é gerada em um esquema OSH. Ela mostra como o
InfoSphere DataStage interpretará as definições de colunas e as propriedades de
formato da definição de tabela no contexto de um estágio de tarefa paralela.

Página Layout
A página Layout exibe o formato do esquema das definições de coluna em uma
tabela.
Selecione um botão para visualizar a representação de dados em um destes três
formatos:
v Paralela. Exibe o esquema de registro do OSH. É possível clicar com o botão
direito do mouse para salvar o layout como um arquivo de texto no formato
*.osh.
v COBOL. Exibe a representação COBOL, incluindo a cláusula Picture do COBOL,
deslocamentos iniciais e finais e o comprimento do armazenamento da coluna. É
possível clicar com o botão direito do mouse para salvar o layout de
visualização do arquivo como um arquivo HTML.
v Padrão. Exibe a representação SQL, incluindo o tipo de SQL, o comprimento e a
escala.

Página Localizador
Utilize a página Localizador para visualizar e editar o localizador de recursos de
dados associado à definição de tabela.
O localizador de recursos de dados é uma propriedade da definição de tabela que
descreve o objeto do mundo real do qual a definição de tabela foi importada.
Observe os seguintes pontos:
v As definições de tabela estarão visíveis no SQL Builder apenas se tiverem um
localizador definido.
v Ao capturar metadados do processo, é definida uma tabela contendo as
informações do localizador no banco de dados de origem ou de destino. Essa
tabela fornece algumas das informações exibidas na página Localizador.
v Os localizadores são concluídos quando as definições de tabela são importadas
utilizando importação de metadados e eles são alterados quando as definições
de tabela são copiadas, renomeadas ou movidas. Os campos podem ser editados
na página Localizador.
v Os localizadores são utilizados pelo assistente de Criação de Tabela
Compartilhada ao comparar definições de tabela no repositório do DataStage
com tabelas no repositório compartilhado.
Os rótulos e o conteúdo dos campos nessa página variam de acordo com o tipo de
origem/destino de dados a partir do qual o localizador é originado.
Se os detalhes da conexão de dados de importação foram salvos em um objeto de
conexão de dados quando a definição de tabela foi criada, o objeto de conexão de
dados será identificado pelo campo Conexão de Dados.
Se a definição de tabela estiver relacionada a uma tabela compartilhada, o nome da
tabela compartilhada será fornecido no campo Criado a partir da Coleta de Dados.
Se a definição de tabela estiver relacionada a uma tabela compartilhada com um
Alias de Nome, o alias será listado no campo Alias do Nome.
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Página Informações Analíticas
Essa página mostra informações sobre a definição de tabela gerada pelo IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Importando uma Definição de Tabela
A forma mais fácil de especificar uma definição de tabela é importá-la diretamente
a partir do banco de dados de origem ou destino.

Sobre Esta Tarefa
Uma nova definição de tabela será criada e as propriedades serão preenchidas
automaticamente com os detalhes da origem de dados ou do destino dos dados.
É possível importar definições de tabela a partir das seguintes origens de dados:
v Arquivos Assembler
v Arquivos COBOL
v Arquivos DCLGen
v Tabelas ODBC
v Definições de esquema Orchestrate
v Arquivos PL/1
v Origens de dados acessadas utilizando-se determinados estágios de
conectividade.
v Arquivos sequenciais
v Procedimentos armazenados
v Arquivos UniData
v Tabelas UniData 6
v Arquivos UniVerse
v Tabelas UniVerse
v Definições WSDL de serviços da Web
v Definições de tabela XML
O IBM InfoSphere DataStage será conectado à origem de dados especificada e
extrairá os metadados de definição de tabela necessários. É possível utilizar o Data
Browser para visualizar os dados reais nas origens de dados a partir das quais as
definições de tabela estão sendo importadas.

Procedimento
1. Escolha Importar > Definições de Tabela > Tipo de Origem de Dados no
menu principal.
Para a maioria dos tipos de origem de dados, será exibida uma caixa de
diálogo permitindo conectar-se à origem de dados (para algumas origens, um
assistente será exibido e o guiará pelo processo).
2. Preencha os detalhes necessários da conexão e clique em OK. Depois de efetuar
com êxito uma conexão com a origem de dados, a caixa de diálogo atualizada
fornecerá detalhes das definições de tabela disponíveis para importação.
3. Selecione as definições de tabela necessárias e clique em OK. Os metadados da
definição de tabela serão importados no repositório.
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Resultados
Informações específicas sobre a importação de tipos específicos de origem de dados
são encontradas na Ajuda do InfoSphere DataStage Developer.

Utilizando o Navegador de Dados
Ao importar definições de tabelas de uma origem de dados, é possível visualizar
os dados atuais nas tabelas utilizando o Navegador de Dados.
O Navegador de Dados pode ser utilizado ao importar definições de tabelas das
seguintes origens:
v Tabela ODBC
v Tabela UniVerse
v Hashed (UniVerse) File
v Sequential File
v Arquivo UniData
v Alguns tipos de estágios suplementares
O Navegador de Dados é aberto clicando no botão Visualizar Dados... na caixa de
diálogo Importar Metadados. A janela Navegador de Dados é exibida.
O Navegador de Dados utiliza os metadados definidos na origem de dados. Se não
houver dados, uma mensagem Origem de dados está vazia será exibida em vez
do Navegador de Dados.
A grade do Navegador de Dados possui os seguintes controles:
v É possível selecionar qualquer linha ou coluna, ou qualquer célula com uma
linha ou coluna, e pressionar CTRL-C para copiá-la.
v É possível selecionar todo o conteúdo de uma linha extensa selecionando a
primeira célula e, em seguida, pressionando SHIFT+END.
v Se uma célula contiver várias linhas, é possível efetuar um clique duplo na
célula para expandi-la. Um único clique a reduzirá novamente.
É possível visualizar uma linha contendo um item de dados específico utilizando o
botão Localizar.... A caixa de diálogo Localizar reposiciona a visualização da linha
contendo os dados nos quais está interessado. A procura é iniciada a partir da
linha atual.
O botão Exibir... abre a caixa de diálogo Exibição de Colunas. Ela permite
simplificar os dados exibidos pelo Navegador de Dados optando por ocultar
algumas das colunas. Ela também permite normalizar dados com vários valores
para fornecer uma visualização 1NF no Navegador de Dados.
Essa caixa de diálogo lista todas as colunas na exibição e, inicialmente, estão todas
selecionadas. Para ocultar uma coluna, cancele sua seleção.
A caixa de listagem drop-down Normalizar permite selecionar uma associação ou
uma coluna de vários valores não associada na qual normalizar os dados. O
padrão é Não Normalizado, e escolher Não Normalizado exibirá os dados no
formato NF2 com cada linha mostrada em uma única linha. Como alternativa, é
possível selecionar Não Normalizar (formatado), que exibe linhas de vários valores
divididas em diversas linhas.
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Compartilhando Metadados entre Projetos
Importe metadados de uma origem de dados por meio de um conector para que os
metadados fiquem disponíveis para o projeto local e para outros projetos e
componentes do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
Também é possível criar definições de tabela no repositório do IBM InfoSphere
DataStage disponível para outros componentes do conjunto.

Metadados Compartilhados
É possível compartilhar metadados entre o repositório do projeto local e o
repositório compartilhado do conjunto inteiro.
Ao trabalhar em um repositório do projeto, os metadados exibidos na árvore do
repositório são locais para esse projeto. Os metadados não podem ser utilizados
por outro projeto ou outro componente do conjunto, a menos que os metadados
sejam disponibilizados como uma tabela no repositório compartilhado.
Há várias maneiras de compartilhar os metadados no conjunto:
v É possível importar metadados utilizando conectores e armazená-los no
repositório compartilhado onde podem ser compartilhados por projetos e
componentes do conjunto. Esses metadados podem ser disponibilizados como
definições de tabela dentro dos repositórios locais dos projetos. Recursos de
localização avançada podem ser utilizados para localizar todas as definições de
tabela em um projeto que sejam derivadas da mesma origem.
v É possível criar definições de tabela em projetos de metadados retidos no
repositório compartilhado.
v É possível disponibilizar as definições de tabela na árvore do projeto como
metadados no repositório compartilhado.
Os metadados compartilhados podem ser gerenciados utilizando-se uma
ferramenta no cliente Designer. Os metadados compartilhados são armazenados
em uma hierarquia de objetos que refletem as origens de dados a partir das quais
os metadados foram derivados. A hierarquia tem uma das seguintes estruturas:
Repositório
Sistema Host
Banco de Dados
Esquema
Tabela

Repositório
Sistema Host
Arquivo de Dados
Sequencial

O objeto da tabela na hierarquia pode representar uma tabela relacional, uma
tabela IMS ou uma tabela de um banco de dados orientado a objetos. O objeto
sequencial na hierarquia pode representar um arquivo sequencial ou um arquivo
XML.
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Importando Metadados para o Repositório Compartilhado
Para inserir definições de tabela no repositório compartilhado onde elas possam ser
utilizadas por outros projetos ou componentes do conjunto, importe metadados
utilizando um conector.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que a opção Compartilhar metadados ao importar a partir de
Conectores esteja configurada para o projeto atual no cliente Administrator. Essa
opção é selecionada por padrão. Se essa opção não for configurada, somente a
definição de tabela no repositório do projeto será criada ao importar metadados
utilizando um conector. Subsequentemente, você pode associar uma definição de
tabela a uma tabela no repositório compartilhado utilizando o recurso de
metadados compartilhados:

Sobre Esta Tarefa
Os metadados são importados da origem de dados externa. Uma tabela é criada no
repositório compartilhado e uma definição de tabela é criada na árvore do
repositório do projeto.

Procedimento
1. No cliente Designer, abra o assistente Importar Metadados do Conector.
2. Na página Seleção de Conector, selecione o conector para o processo de
importação. O conector desejado depende do tipo de origem de dados a partir
do qual os metadados estão sendo importados.
3. Na página Detalhes da Conexão, insira os detalhes da conexão para a origem
de dados e clique em Avançar. As páginas seguintes coletam informações que
são específicas ao tipo do conector que está sendo utilizado para o processo de
importação.
4. Especifique os detalhes para o tipo de conector selecionado e clique em
Avançar.
5. Na página Local da Origem de Dados, selecione o nome do host e o banco de
dados para identificar onde você deseja armazenar os metadados no repositório
compartilhado. Se as listas não forem preenchidas, clique em Novo Local para
iniciar a ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados, para que
seja possível criar objetos de host e de banco de dados no repositório que
correspondam à origem de dados a partir da qual os metadados estão sendo
importados.
6. Clique em Avançar.
7. Confirme os detalhes da importação e clique em Importar.
8. Navegue na árvore de repositório e selecione o local no repositório do projeto
para a definição de tabela que está sendo criada e, em seguida, clique em OK.

Abrindo o Assistente Importar Metadados do Conector
Esse assistente é utilizado para importar metadados usando um conector.

Sobre Esta Tarefa
Execute uma da ações a seguir para abrir o assistente.
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Procedimento
v Selecione Importar > Definições de Tabela > Iniciar Assistente de Importação
de Conector no menu principal.
v Selecione Importar Definição de Tabela > Iniciar Assistente de Importação do
Conector no menu de atalho da árvore do repositório.
v A partir de uma guia Colunas de um editor de estágio, clique em Carregar e,
em seguida, selecione Importar Definição de Tabela > Iniciar Assistente de
Importação de Conector no menu de atalho da árvore do repositório na janela
Definições de Tabela.

Criando uma Definição de Tabela a partir dos Metadados
Compartilhados
É possível criar definições de tabela no projeto a partir de tabelas que foram
colocadas no repositório compartilhado por outros projetos ou componentes do
conjunto.

Sobre Esta Tarefa
As definições de tabela criadas a partir de metadados no repositório compartilhado
têm um ícone diferente das definições de tabela que foram importadas ou criadas
localmente no projeto. As informações sobre a origem da definição de tabela são
mostradas na página Localizador da janela Definição de Tabela.
As definições de tabela vinculadas às tabelas no repositório compartilhado são
identificadas pelo seguinte ícone:

As definições de tabela podem ser vinculadas por qualquer uma das seguintes
razões:
v Porque a definição de tabela foi utilizada para criar uma tabela no repositório
compartilhado.
v Porque a definição de tabela foi importada utilizando um conector e uma tabela
no repositório compartilhado foi criada automaticamente ao mesmo tempo.
v Porque a definição de tabela foi criada a partir de uma tabela no repositório
compartilhado.
As definições de tabela que são locais para o projeto são identificadas pelo
seguinte ícone:

Procedimento
1. No cliente do Designer, selecione Repositório > Compartilhamento de
Metadados > Criar Definição de Tabela a partir de Tabela no menu principal.
2. Navegue na árvore da janela Criar Definição de Tabela a partir de Tabela e
selecione as tabelas a partir das quais deseja construir definições de tabela no
projeto. É possível selecionar tabelas individuais ou selecionar um esquema,
banco de dados ou host que esteja mais acima na árvore para selecionar todas
as tabelas contidas.
3. No campo Pasta para Criar Definições de Tabela, especifique a pasta no
repositório do projeto onde deseja-se armazenar as definições de tabela.
4. Clique em Criar.
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Criando uma Tabela a partir de uma Definição de Tabela
Você pode criar uma tabela no repositório compartilhado a partir de uma definição
de tabela em um projeto.

Antes de Iniciar
Você pode criar tabelas apenas a partir de definições de tabela que não têm um
link existente com uma tabela compartilhada. As definições de tabela devem ter
um localizador válido. O localizador descreve o objeto do mundo real do qual a
definição de tabela foi derivada. Um localizador é criado automaticamente quando
você importa a definição de tabela a partir de uma origem de dados ou você pode
especificar um localizador na janela Propriedades de Definição de Tabela.

Procedimento
1. No cliente Designer, execute uma das seguintes ações:
v Selecione a definição de tabela que você deseja compartilhar, clique com o
botão direito do mouse e selecione Assistente de Criação de Tabela
Compartilhada.
v Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Assistente de
Criação de Tabela Compartilhada.
2. Na página Selecionar Definições de Tabela do assistente de Criação de Tabela
Compartilhada, clique em Incluir para abrir uma janela de navegador.
3. Na janela de navegador, selecione uma ou mais definições de tabela para as
quais deseja criar tabelas (se você tiver aberto o assistente selecionando uma
definição de tabela e clicando com o botão direito do mouse nela, então essa
definição de tabela já está listada). Você pode selecionar uma definição de
tabela na lista e clicar em Visualizar Propriedades para visualizar as
propriedades da definição de tabela selecionada.
4. Clique em OK para fechar a janela de navegador e incluir a definição de tabela
selecionada na página do assistente.
5. Quando tiver selecionado todas as definições de tabela que deseja compartilhar,
clique em Avançar. O assistente procura as tabelas no repositório
compartilhado e determina se algumas delas correspondem às definições de
tabela especificadas. Ele vincula as tabelas às definições de tabela onde há
correspondência entre elas. O assistente exibe os resultados na página Criar ou
Associar Tabelas. Se nenhum link automático tiver sido feito para uma
definição de tabela, você terá três opções:
v Criar uma nova tabela no repositório compartilhado.
v Criar um link para uma tabela existente no repositório compartilhado.
v Usar o assistente para revisar classificações de tabelas que possam
corresponder às definições de tabela.
Para criar uma nova tabela no repositório compartilhado para uma definição de
tabela:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Criar Nova nas opções de menu.
c. Na janela Criar Nova Tabela, selecione os detalhes do Host, do Banco de
Dados e do Esquema para a nova tabela nas listas. O nome da tabela é
derivado do nome de definição de tabela, mas você pode editar o nome se
necessário.
d. Clique em OK. Se o assistente detectar que uma tabela com aqueles
detalhes já existir, ele perguntará se você deseja se vincular àquela tabela ou
alterar os detalhes e criar uma nova tabela. Caso contrário, o nome do
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caminho da tabela compartilhada aparecerá na coluna Associação à Tabela
Compartilhada e Nova será mostrado na coluna Ação.
Para criar manualmente um link a uma tabela existente no repositório
compartilhado:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Navegar na Existente nas opções de menu.
c. Na janela Navegar na Tabela Compartilhada, navegue na estrutura em
árvore para localizar a tabela à qual deseja vincular à definição de tabela.
d. Clique em OK. O nome do caminho da tabela compartilhada é mostrado na
coluna Associação à Tabela Compartilhada e Vinculando é mostrado na
coluna Ação.
Para visualizar as classificações de tabela no assistente:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Ajude-me a Escolher nas opções de menu. A janela Escolher
Candidato exibe uma lista de tabelas no repositório compartilhado junto
com uma classificação da correspondência à definição de tabela selecionada.
Quanto maior a classificação de porcentagem, mais próxima a
correspondência.
c. Selecione o candidato na lista ao qual deseja vincular a definição de tabela e
clique em OK. O nome do caminho da tabela compartilhada é mostrado na
coluna Associação à Tabela Compartilhada e Vinculando é mostrado na
coluna Ação.
6. Clique em Avançar. A página Confirmação exibe os detalhes das opções feitas
por você.
7. Se você desejar fazer alterações, clique em Voltar. Para finalizar, clique em
Criar para criar a(s) tabela(s).

Criando uma Tabela a partir de uma Definição de Tabela
Você pode criar uma tabela no repositório compartilhado a partir de uma definição
de tabela em um projeto.

Antes de Iniciar
Você pode criar tabelas apenas a partir de definições de tabela que não têm um
link existente com uma tabela compartilhada. As definições de tabela devem ter
um localizador válido. O localizador descreve o objeto do mundo real do qual a
definição de tabela foi derivada. Um localizador é criado automaticamente quando
você importa a definição de tabela a partir de uma origem de dados ou você pode
especificar um localizador na janela Propriedades de Definição de Tabela.

Procedimento
1. No cliente Designer, execute uma das seguintes ações:
v Selecione a definição de tabela que você deseja compartilhar, clique com o
botão direito do mouse e selecione Assistente de Criação de Tabela
Compartilhada.
v Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Assistente de
Criação de Tabela Compartilhada.
2. Na página Selecionar Definições de Tabela do assistente de Criação de Tabela
Compartilhada, clique em Incluir para abrir uma janela de navegador.
3. Na janela de navegador, selecione uma ou mais definições de tabela para as
quais deseja criar tabelas (se você tiver aberto o assistente selecionando uma
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definição de tabela e clicando com o botão direito do mouse nela, então essa
definição de tabela já está listada). Você pode selecionar uma definição de
tabela na lista e clicar em Visualizar Propriedades para visualizar as
propriedades da definição de tabela selecionada.
4. Clique em OK para fechar a janela de navegador e incluir a definição de tabela
selecionada na página do assistente.
5. Quando tiver selecionado todas as definições de tabela que deseja compartilhar,
clique em Avançar. O assistente procura as tabelas no repositório
compartilhado e determina se algumas delas correspondem às definições de
tabela especificadas. Ele vincula as tabelas às definições de tabela onde há
correspondência entre elas. O assistente exibe os resultados na página Criar ou
Associar Tabelas. Se nenhum link automático tiver sido feito para uma
definição de tabela, você terá três opções:
v Criar uma nova tabela no repositório compartilhado.
v Criar um link para uma tabela existente no repositório compartilhado.
v Usar o assistente para revisar classificações de tabelas que possam
corresponder às definições de tabela.
Para criar uma nova tabela no repositório compartilhado para uma definição de
tabela:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Criar Nova nas opções de menu.
c. Na janela Criar Nova Tabela, selecione os detalhes do Host, do Banco de
Dados e do Esquema para a nova tabela nas listas. O nome da tabela é
derivado do nome de definição de tabela, mas você pode editar o nome se
necessário.
d. Clique em OK. Se o assistente detectar que uma tabela com aqueles
detalhes já existir, ele perguntará se você deseja se vincular àquela tabela ou
alterar os detalhes e criar uma nova tabela. Caso contrário, o nome do
caminho da tabela compartilhada aparecerá na coluna Associação à Tabela
Compartilhada e Nova será mostrado na coluna Ação.
Para criar manualmente um link a uma tabela existente no repositório
compartilhado:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Navegar na Existente nas opções de menu.
c. Na janela Navegar na Tabela Compartilhada, navegue na estrutura em
árvore para localizar a tabela à qual deseja vincular à definição de tabela.
d. Clique em OK. O nome do caminho da tabela compartilhada é mostrado na
coluna Associação à Tabela Compartilhada e Vinculando é mostrado na
coluna Ação.
Para visualizar as classificações de tabela no assistente:
a. Clique na coluna Associação à Tabela Compartilhada.
b. Selecione Ajude-me a Escolher nas opções de menu. A janela Escolher
Candidato exibe uma lista de tabelas no repositório compartilhado junto
com uma classificação da correspondência à definição de tabela selecionada.
Quanto maior a classificação de porcentagem, mais próxima a
correspondência.
c. Selecione o candidato na lista ao qual deseja vincular a definição de tabela e
clique em OK. O nome do caminho da tabela compartilhada é mostrado na
coluna Associação à Tabela Compartilhada e Vinculando é mostrado na
coluna Ação.
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6. Clique em Avançar. A página Confirmação exibe os detalhes das opções feitas
por você.
7. Se você desejar fazer alterações, clique em Voltar. Para finalizar, clique em
Criar para criar a(s) tabela(s).

Sincronizando Metadados
É possível verificar se a definição de tabela no repositório do projeto está
sincronizada com a tabela no repositório compartilhado. É possível verificar o
estado de sincronização manualmente para assegurar que nenhuma alteração
ocorreu desde a última atualização do repositório.

Sobre Esta Tarefa
Uma definição de tabela está no estado sincronizado quando sua data e hora de
modificação correspondem à data e hora de modificação da tabela no repositório
compartilhado ao qual ela está vinculada.
O estado de sincronização é verificado sempre que a visualização do repositório do
projeto é atualizada. Também é possível verificar o estado de sincronização
manualmente para assegurar que nenhuma alteração ocorreu desde a última
atualização do repositório.
Uma definição de tabela que não está mais sincronizada é identificada pelo
seguinte ícone:

Procedimento
1. Selecione uma ou mais definições de tabela na árvore do repositório do projeto.
2. Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Atualizar
definição de tabela a partir de tabela compartilhada no menu principal.
3. Se alguma das definições de tabela não estiver sincronizada com as tabelas,
uma das seguintes ações poderá ser desempenhada para essa definição de
tabela. Estas ações podem ser desempenhadas em várias tabelas, se necessário:
v Clique em Atualizar ou Atualizar Todos para atualizar a definição ou
definições de tabela a partir da tabela ou tabelas.
v Clique em Remover ou Remover Todos para remover o link entre a
definição ou definições de tabela e a tabela ou tabelas.
4. Se as definições de tabela estiverem sincronizadas com a tabela, será possível
fechar a janela ou clicar em Remover para remover o link entre a definição de
tabela e a tabela.

Gerenciando Metadados Compartilhados
A ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados pode ser utilizada
para gerenciar os objetos que representam tabelas no repositório compartilhado.

Sobre Esta Tarefa
Utilize a ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados para incluir um
novo sistema host, incluir um novo banco de dados ou arquivo de dados ou incluir
um novo esquema. Também é possível utilizar a ferramenta para excluir itens do
repositório compartilhado.
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Você pode abrir a ferramenta de localização rápida a partir da ferramenta
Gerenciamento de Metadados Compartilhados para procurar objetos no repositório
compartilhado.

Incluindo um Novo Sistema de Host
A ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados pode ser utilizada
para incluir um novo sistema host na árvore do repositório compartilhado.

Sobre Esta Tarefa
O novo objeto de sistema host é mostrado na árvore na ferramenta Gerenciamento
de Metadados Compartilhados. Os detalhes digitados são mostrados na área de
janela à direita da ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados
sempre que esse objeto de sistema host é selecionado na árvore.

Procedimento
1. Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Gerenciamento
no menu principal para abrir a ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados.
2. Clique no ícone de repositório na parte superior da árvore.
3. Selecione Incluir > Incluir Novo Sistema Host.
4. Na janela Incluir Novo Sistema Host, especifique informações sobre seu sistema
host. O campo Nome e o campo Nó de Rede são obrigatórios; os outros
campos são opcionais.
5. Clique em OK.

Incluindo um Novo Banco de Dados
A ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados é utilizada para
incluir um novo banco de dados na árvore do repositório compartilhado.

Sobre Esta Tarefa
O novo objeto de banco de dados é mostrado na árvore na ferramenta
Gerenciamento de Metadados Compartilhados. Os detalhes digitados são
mostrados na área de janela à direita da ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados sempre que o objeto de banco de dados é selecionado na árvore.
Clique na guia Colunas para visualizar as colunas da tabela.

Procedimento
1. Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Gerenciamento
no menu principal para abrir a ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados.
2. Selecione o sistema host no qual você deseja incluir um banco de dados.
3. Selecione Incluir > Incluir Novo Banco de Dados.
4. Na janela Incluir Novo Banco de Dados, especifique informações sobre seu
banco de dados. O campo Nome é obrigatório; os demais são opcionais.
5. Clique em OK.

Incluindo um Novo Esquema
A ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados é utilizada para
incluir um novo esquema na árvore do repositório compartilhado.

68

Guia do Cliente Designer

Sobre Esta Tarefa
O novo objeto de esquema é mostrado na árvore na ferramenta Gerenciamento de
Metadados Compartilhados. Os detalhes digitados são mostrados na área de janela
à direita da ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados sempre que
esse objeto de esquema é selecionado na árvore.

Procedimento
1. Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Gerenciamento
no menu principal para abrir a ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados.
2. Selecione o banco de dados no qual você deseja incluir um esquema.
3. Selecione Incluir > Incluir Novo Esquema.
4. Na janela Incluir Novo Esquema, especifique informações sobre seu esquema.
O campo Nome é obrigatório; os demais são opcionais.
5. Clique em OK.

Incluindo um Novo Arquivo de Dados
Utilize a ferramenta Gerenciamento de Metadados Compartilhados para incluir um
novo arquivo de dados na árvore do repositório compartilhado.

Sobre Esta Tarefa
O novo objeto de arquivo de dados é mostrado na árvore na ferramenta
Gerenciamento de Metadados Compartilhados. Os detalhes digitados são
mostrados na área de janela à direita da ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados sempre que o objeto é selecionado na árvore. Clique na guia
Colunas para visualizar as colunas de dados no arquivo.

Procedimento
1. Selecione Repositório > Compartilhamento de Metadados > Gerenciamento
no menu principal para abrir a ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados.
2. Selecione o sistema host no qual você deseja incluir um arquivo de dados.
3. Selecione Incluir > Incluir Novo Arquivo de Dados.
4. Na janela Incluir Novo Arquivo de Dados, especifique informações sobre seu
arquivo de dados. O campo Nome é obrigatório; os demais são opcionais.
5. Clique em OK.

Inserindo uma Definição de Tabela Manualmente
Se não for possível importar as definições de tabela para os dados de origem ou
destino, será necessário inserir essas informações manualmente.
Para inserir manualmente propriedades de definição de tabela, primeiro será
necessário criar uma nova definição de tabela. Em seguida, será possível inserir
configurações adequadas para as propriedades gerais antes de especificar as
definições de coluna. Você precisa apenas especificar configurações de formato de
arquivo para uma definição de tabela de arquivo sequencial.

Criando uma Definição de Tabela
É possível criar definições de tabela no cliente do Designer.
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Procedimento
1. Escolha Arquivo > Novo para abrir a caixa de diálogo Novo.
2. Abra a pasta Outro, selecione o ícone Definição de Tabela e clique em OK.
3. A caixa de diálogo Definição da Tabela será exibida. Você deve digitar detalhes
adequados para cada página, apropriados ao tipo de definição de tabela que
está sendo criado. No mínimo, será necessário fornecer detalhes de
identificação na página Geral e definições de coluna na página Colunas.
Detalhes serão fornecidos nas seções a seguir.

Inserindo Detalhes da Página Geral
Procedimento
1. Digite o tipo de origem de dados no campo Tipo de Origem de Dados. O
nome digitado aqui determina como a definição aparecerá sob a ramificação
Definições de Tabela.
2. Digite o nome de origem de dados no campo Nome de Origem de Dados.
Isso forma a segunda parte do identificador da definição de tabela e é o nome
da ramificação criada sob a ramificação de tipo de origem de dados.
3. Digite o nome da tabela ou arquivo que contém os dados no campo Nome da
Tabela. Essa é a última parte do identificador da definição de tabela e é o
nome da folha criada sob a ramificação de origem de dados. As regras para
nomear definições de tabela são as seguintes:
v Os nomes de tabelas podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos, ponto e sublinhado.
4. Em que o Tipo de Origem de Dados especifica um banco de dados relacional;
digite o nome do proprietário do banco de dados em Proprietário.
5. Se você estiver digitando uma definição de tabela do mainframe, escolha o
tipo da plataforma na lista drop-down Tipo de Plataforma do Mainframe e o
tipo de acesso na lista drop-down Tipo de Acesso do Mainframe. Caso
contrário, deixe os dois itens configurados como <Não aplicável>.
6. Selecione a caixa de opções Metadados suportam campos com diversos
valores se os metadados suportarem dados com diversos valores.
7. Se necessário, especifique qual caractere uma origem de dados ODBC utiliza
como um caractere de citação em Caractere de citação ODBC.
8. Digite uma breve descrição dos dados no campo Descrição Breve. Esse é um
campo opcional.
9. Digite uma descrição mais detalhada dos dados no campo Descrição Longa.
Esse é um campo opcional.
10. Clique na guia Colunas. A página Colunas aparece na frente da caixa de
diálogo Definição de Tabela. Agora será possível digitar ou carregar
definições de colunas para os dados.

Inserindo Definições de Coluna
É possível inserir definições de coluna diretamente na grade Colunas, utilizando os
controles padrão ou é possível utilizar a caixa de diálogo Editar Metadados da
Coluna para incluir uma linha por vez.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
v Clique com o botão direito do mouse na área da coluna e escolha Editar
linha... no menu de atalho.
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v Pressione Ctrl-E.
v Dê um clique duplo na célula do número da linha à esquerda da grade.
A caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna será exibida. Ela tem uma
área geral que contém campos comuns a todos os tipos de origem de dados,
além de três guias que contêm campos específicos aos metadados utilizados
em tarefas do servidor, informações específicas a origens de dados COBOL e
informações sobre formatos utilizados em tarefas paralelas.
Os campos exatos que aparecem nessa caixa de diálogo dependem do tipo de
definição de tabela configurado na página Geral da caixa de diálogo
Definição de Tabela.
2. Digite as informações gerais para cada coluna que será definida da seguinte
maneira:
v Nome da Coluna. Digite o nome da coluna. Esse é o único campo
obrigatório na definição.
v Chave. Selecione Sim ou Não na lista drop-down.
v Tipo Nativo. Para origens de dados com um tipo de plataforma igual a
OS390, escolha o tipo de dados nativo na lista drop-down. O conteúdo da
lista será determinado pelo Tipo de Acesso especificado na página Geral da
caixa de diálogo Definição de Tabela. (A lista estará em branco para origens
de dados não-mainframe.)
v Tipo de SQL. Escolha na lista drop-down de tipos de SQL suportados. Se
estiver incluindo uma definição de tabela para o tipo de plataforma OS390,
não poderá inserir manualmente um tipo de SQL; ele será derivado
automaticamente do Tipo Nativo.
v Comprimento. Digite um número que represente o comprimento ou a
precisão da coluna.
v Escala. Se a coluna for numérica, digite um número para definir o número
de casas decimais.
v Anulável. Selecione Sim ou Não na lista drop-down. Configurado para
indicar se a coluna está sujeita a uma restrição NOT NULL. Ela própria não
força uma restrição NOT NULL.
v Formato de Data. Escolha o formato de data que a coluna utiliza na lista
drop-down de formatos disponíveis.
v Descrição. Digite uma descrição da coluna.

Inserindo Definições de Colunas para Tarefas do Servidor
Se estiver especificando metadados para uma origem ou destino de dados do tipo
de tarefa do servidor, então a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna será
exibida com a guia Servidor na parte superior.
Digite quaisquer informações necessárias que sejam específicas a tarefas do
servidor:
v Elemento de dados. Escolha na lista drop-down dos elementos de dados
disponíveis.
v Exibição. Digite um número representando o comprimento da exibição para a
coluna.
v Posição. Visível somente Metadados suportam campos com vários valores na
página Geral da caixa de diálogo Definição de Tabela. Digite um número
representando o número do campo.
v Tipo. Visível somente Metadados suportam campos com vários valores na
página Geral da caixa de diálogo Definição de Tabela. Escolha S, M, MV, MS
ou em branco na lista drop-down.
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v Associação. Visível somente Metadados suportam campos com vários valores
na página Geral da caixa de diálogo Definição de Tabela. Digite o nome da
associação para a qual a coluna pertence (se houver).
v Mapa NLS. Visível somente se NLS estiver ativado e se a opção Permitir
mapeamento por coluna tiver sido selecionada na página NLS da caixa de
diálogo Definição de Tabela. Escolha um mapa de conjunto de caracteres
separado para uma coluna, o qual substitui o mapa configurado para o projeto
ou tabela. (O recurso de mapeamento por coluna está disponível somente para
os tipos de origem de dados sequencial, ODBC ou plug-in genérico).
v Cadeia Nula. Esse é o caractere que representa nulo nos dados.
v Preenchimento. Esse é o caractere utilizado para preencher colunas ausentes.
Configurado como # por padrão.

Inserindo Definições de Coluna para Tarefas do Mainframe
Ao especificar metadados para uma origem de dados do tipo de tarefa do
mainframe, a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna aparecerá com a guia
COBOL na parte superior.
Digite quaisquer informações necessárias que sejam específicas a tarefas do
mainframe:
v Número do nível. Digite um número que forneça o número do nível do COBOL
no intervalo 02 - 49. O valor padrão é 05.
v Occurs. Digite um número que forneça a cláusula Occurs do COBOL. Se a
coluna definir um grupo, forneça o número de elementos do grupo.
v Uso. Escolha a cláusula Uso do COBOL na lista drop-down. Isso especifica em
qual formato do COBOL a coluna será lida. Esses formatos são mapeados para
os formatos no campo Tipo nativo, e a alteração de um normalmente alterará o
outro. Os possíveis valores são:
– COMP - Binário
–
–
–
–
–

COMP-1 - Flutuante de precisão simples
COMP-2 - Flutuante decimal compactado
COMP-3 - decimal compactado
COMP-5 - utilizado com tipos nativos NATIVE BINARY
DISPLAY - decimal zonado, utilizado com os tipos nativos Display_numeric
ou Character

– DISPLAY-1 - decimal zonado de byte duplo, utilizado com Graphic_G ou
Graphic_N
v Indicador de sinal. Escolha Com Sinal ou em branco na lista drop-down para
especificar se a coluna pode ou não ter sinal. O padrão é deixar em branco.
v Opção de sinal. Se a coluna tiver sinal, escolha o local do sinal nos dados na
lista drop-down. Escolha entre os seguintes:
– LEADING - o sinal é o primeiro byte do armazenamento
– TRAILING - o sinal é o último byte do armazenamento
– LEADING SEPARATE - o sinal está em um byte separado que foi incluído
no início do armazenamento
– TRAILING SEPARATE - o sinal está em um byte separado que foi incluído
no final do armazenamento
Selecionar LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE aumentará o
comprimento do armazenamento da coluna em um byte.
v Indicador de sincronização. Escolha SYNC ou deixe em branco na lista
drop-down para indicar se essa é ou não uma cláusula sincronizada do COBOL.
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v Campo redefinido. Opcionalmente, especifique uma cláusula REDEFINES do
COBOL. Permite descrever dados na mesma área de armazenamento, usando
uma descrição diferente de dados. A coluna de redefinição deve ter o mesmo
comprimento, ou menor que a coluna que ela redefine. As duas colunas devem
ter o mesmo nível, e uma coluna pode redefinir apenas a coluna imediatamente
anterior a esse nível.
v Depende de. Opcionalmente, escolha uma cláusula OCCURS-DEPENDING ON
do COBOL na lista drop-down.
v Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento
em bytes da coluna conforme definido. O campo não pode ser editado.
v Esboço. Fornece a cláusula PICTURE do COBOL, que é derivada da definição de
coluna. O campo não pode ser editado.
A guia Servidor ainda estará acessível, mas a página Servidor conterá apenas os
campos Elemento de Dados e Exibição.
A tabela a seguir mostra os relacionamentos entre tipos nativos do COBOL e
tipos do SQL:
Tabela 1. Relacionamentos entre os Tipos COBOL e os Tipos SQL

Tipo de Dados Comprimento
Nativo
Nativo (bytes)

Representação
de Uso do
COBOL

Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Comprimento
do
Armazenamento
(bytes)

BINARY

248

PIC S9 a S9(4)
COMP PIC
S9(5) a S9(9)
COMP PIC
S9(10) a S9(18)
COMP

SmallInt
Integer
Decimal

1 a 4 5 a 9 10 a n/a n/a n/a
18

248

CHARACTER

n

n PIC X(n)

Caractere

n

n/a

n

DECIMAL

(p+s)/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

DISPLAY_
NUMERIC

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT (single) 4
(double)
8

PIC COMP-1
PIC COMP-2

Decimal
Decimal

p+s (padrão
18) p+s
(padrão 18)

s (padrão 4) s
(padrão 4)

4

GRAPHIC_G

n*2

PIC G(n)
DISPLAY-1

NChar

n

n/a

n*2

GRAPHIC_N

n*2

PIC N(n)

NChar

n

n/a

n*2

GROUP

n (soma de
todos os
comprimentos
de colunas que
compõem o
grupo)

Caractere

n

n/a

n

NATIVE
BINARY

248

SmallInt
Integer
Decimal

1 a 4 5 a 9 10 a n/a n/a n/a
18

PIC S9 a S9(4)
COMP-5 PIC
S9(5) a S9(9)
COMP-5 PIC
S9(10) a S9(18)
COMP-5

8

248
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Tabela 1. Relacionamentos entre os Tipos COBOL e os Tipos SQL (continuação)

Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Comprimento
do
Armazenamento
(bytes)

PIC S9(4)
COMP PIC
X(n)

VarChar

n+2

n/a

n+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_G

PIC S9(4)
COMP PIC
G(n)
DISPLAY-1

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_N

PIC S9(4)
COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

Tipo de Dados Comprimento
Nativo
Nativo (bytes)
VARCHAR

n+2

Representação
de Uso do
COBOL

Inserindo Definições de Colunas para Tarefas Paralelas
Se você estiver especificando metadados para uma origem ou destino de dados do
tipo de tarefa paralela, a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna aparecerá
com a guia Paralela na parte superior. Isso permite digitar informações detalhadas
sobre o formato da coluna.
Nível do Campo
Possui as seguintes propriedades:
v Bytes a Ignorar. Ignorar o número de bytes especificados a partir do final da
coluna anterior até o início desta coluna.
v Delimitador. Especifica o delimitador final da coluna. Digite um caractere ASCII
ou selecione entre espaço em branco, fim, nenhum, nulo, vírgula ou tabulação.
v espaço em branco. Quaisquer caracteres de espaço em branco (espaço, tabulação
ou nova linha) no final de uma coluna serão ignorados.
v fim. O fim de um campo é considerado como o delimitador, ou seja, não existe
nenhum delimitador separado. Isso é diferente da configuração de "Nenhum"
utilizada para campos com colunas de largura fixa.
v nenhum. Sem delimitador (utilizado para comprimento fixo).
v nulo. Caractere nulo de ASCII é utilizado.
v vírgula. O caractere vírgula ASCII será utilizado.
v tabulação. O caractere de tabulação ASCII será utilizado.
v Cadeia do delimitador. Especifique uma cadeia a ser gravada ao final da coluna.
Digite um ou mais caracteres. Isso é mutuamente exclusivo com Delimitador,
que é o padrão. Por exemplo, especificar ", " (vírgula espaço - não é necessário
digitar as aspas) teria a coluna delimitada por ", ".
v Eliminar durante entrada. Selecione essa propriedade quando você precisar
definir completamente os metadados de um conjunto de dados, mas não desejar
que a coluna realmente seja lida no conjunto de dados.
v Bytes do prefixo. Especifica que essa coluna está prefixada por 1, 2 ou 4 bytes
que contêm, como um valor binário, o comprimento da coluna ou o valor da tag
para uma coluna com tags. Essa opção pode ser utilizada com campos de
comprimento variável. Os campos de comprimento variável podem ser
delimitados ou por um caractere ou precedidos por um prefixo de 1, 2 ou
4-bytes que contenha o comprimento do campo. O IBM InfoSphere DataStage
insere o prefixo antes de cada campo.
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Essa propriedade é mutuamente exclusiva com as propriedades Delimitador,
Aspas e Delimitador Final, que são utilizadas por padrão.
v Imprimir campo. Essa propriedade é destinada para utilização na depuração de
tarefas. Configure-a para fazer com que o InfoSphere DataStage produza uma
mensagem para cada uma das colunas que ele lê. A mensagem possui o formato:
Importando N: D
em que:
– N é o nome da coluna.
– D são os dados importados da coluna. Caracteres não-imprimíveis contidos
em D serão prefixados com um caractere de escape e gravados como literais
de cadeia do C; se a coluna contiver dados binários, ela será gerada em
formato octal.
v Aspas. Especifica que as colunas de comprimento variável serão incluídas entre
aspas simples, aspas duplas, outro caractere ASCII ou um par de caracteres
ASCII. Escolha Único ou Duplo, ou digite um caractere.
v Posição inicial. Especifica a posição inicial de uma coluna do registro. A posição
inicial pode ser um deslocamento de byte absoluto a partir da primeira posição
do registro (0) ou da posição inicial de outra coluna.
v Valor da tag case. Especifica explicitamente o valor da tag correspondente a um
subcampo em um sub-registro com tags. Por padrão, os campos são numerados
de 0 a N-1, onde N é o número de campos. (Um sub-registro com tags é uma
coluna cujo tipo pode variar. Os subcampos do sub-registro com tags são os
possíveis tipos. O valor da tag case do sub-registro com tags seleciona qual
desses tipos é utilizado para interpretar o valor da coluna para o registro.)
Tipo de Cadeia
Possui as seguintes propriedades:
v Conjunto de Caracteres. Escolha entre ASCII ou EBCDIC (não disponível para o
tipo ustring (Unicode)).
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Exportar EBCDIC como ASCII. Selecione-o para especificar que caracteres
EBCDIC são gravados como caracteres ASCII (não disponível para o tipo ustring
(Unicode)).
v É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
v Importar ASCII como EBCDIC. Selecione-o para especificar que caracteres
ASCII são lidos como caracteres EBCDIC (não disponível para o tipo ustring
(Unicode)).
v Comprimento máximo do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. É aplicado a campos
de todos os tipos de dados, exceto data, tempo, registro de data e hora e bruto;
também registro, sub-registro ou com tags se contiverem pelo menos um campo
desse tipo.
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v Largura do Campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se você estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento fixo,
será possível calcular o número de bytes de forma exata. Se for uma codificação
de comprimento variável, baseie seu cálculo na largura e na frequência dos
caracteres de largura variável. É aplicado a campos de todos os tipos de dados,
exceto data, tempo, registro de data e hora e bruto; também registro, sub-registro
ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando cadeias ou valores numéricos são gravados em uma representação de
cadeia externa. Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários
bytes para ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é
utilizado quando a representação de cadeia externa for maior que o necessário
para conter o campo gravado. Nesse caso, a cadeia externa será preenchida com
o caractere de preenchimento ao seu comprimento total. Espaço é o padrão. É
aplicado a tipos de dados cadeia, ustring e numérico e aos tipos registro,
sub-registro ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
Tipo de Data
Possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Dias desde. As datas são gravadas como um número inteiro com sinal contendo
o número de dias a partir da data especificada. Digite uma data no formato
%yyyy-%mm-%dd ou no formato de data padrão, se tiver sido definido um
formato novo em um sistema NLS.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
Para as datas, binário é equivalente a especificar a propriedade Juliano para o
campo de data, o texto especifica que os dados a serem gravados contêm uma
data baseada em texto no formato %yyyy-%mm-%dd ou no formato de data
padrão, se tiver sido definido um formato novo em um sistema NLS.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Cadeia de formatações. O formato da cadeia de uma data. Por padrão, ele é
%yyyy-%mm-%dd. A Cadeia de formatações pode conter um ou uma
combinação dos seguintes elementos:
– %dd: Um dia de dois dígitos.
– %mm: Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffyy: Um ano de dois dígitos derivado de yy e do limite de ano de
quatro dígitos especificado, por exemplo, %1970yy.
– %yy: Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %yyyy: Um ano de quatro dígitos.
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– %ddd: Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366).
– %mmm: Abreviação do mês em três caracteres.
format_string está sujeita às seguintes restrições:
– Não pode ter mais de um elemento do mesmo tipo, por exemplo, não pode
conter dois elementos %dd.
– Não pode ter %dd e %ddd.
– Não pode ter %yy e %yyyy.
– Não pode ter %mm e %ddd.
– Não pode ter %mmm e %ddd.
– Não pode ter %mm e %mmm.
– Se ela tiver %dd, deverá ter %mm ou %mmm.
– Deverá ter exatamente um entre %yy ou %yyyy.
Ao especificar uma cadeia de formatações de data, prefixe cada componente com
o símbolo de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer
caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).
Se essa cadeia de formatações não incluir um dia, ele será configurado para o
primeiro do mês no campo de destino. Se a cadeia de formatações não incluir o
mês e o dia, eles serão padronizados para 1º de janeiro. Note que a cadeia de
formatações deve conter um mês se ela também contiver um dia; isto é, não é
possível omitir apenas o mês.
year_cutoff é o ano que define o início do século ao qual todos os anos de dois
dígitos pertencem. Por padrão, o limite de ano é 1900, portanto, um ano de dois
dígitos 97 representa 1997.
É possível especificar qualquer ano de quatro dígitos como o limite de ano.
Dessa forma, todos os anos de dois dígitos especificam a próxima terminação de
ano possível nos dois dígitos especificados que seja a mesma ou maior que o
limite. Por exemplo, se você configurar o limite de ano para 1930, o ano de dois
dígitos 30 corresponderá a 1930 e o ano de dois dígitos 29 corresponderá a 2029.
v É Juliano. Selecione para especificar que as datas são gravadas como um valor
numérico que contém o dia Juliano. Um dia Juliano especifica a data como o
número de dias a partir de 1º de janeiro de 4713 aC, ao meio-dia (GMT).
Tipo de Tempo
Possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
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Para hora, binário é equivalente a midnight_seconds, texto especifica que o
campo representa a hora no formato baseado em texto %hh:%nn:%ss ou no
formato de data padrão, se tiver sido definido um formato novo em um
sistema NLS.
v Cadeia de formatações. Especifica o formato das colunas que representam o
tempo como uma cadeia. Por padrão, é %hh-%mm-%ss. Os possíveis
componentes da cadeia de formatação de tempo são:
– %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss.n: Segundos de dois dígitos mais parte fracionária, em que n é o número
de dígitos fracionários com o valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum ponto
decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros finais
não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatação com o símbolo de
porcentagem. Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere, exceto o
sinal de porcentagem (%).
v Segundos desde a meia-noite. Selecione-o para especificar que os tempos são
gravados como um número inteiro binário de 32 bits que contém o número de
segundos decorridos desde a meia-noite anterior.
Tipo de Registro de Data e Hora
Possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
Para registro de data e hora, binário especifica que o primeiro número inteiro
contém uma contagem de dia Juliano para a parte de data do registro de data
e hora, e o segundo número inteiro especifica a parte de tempo do registro de
data e hora como o número de segundos a partir da meia-noite. Um registro
de data e hora binário especifica que dois números inteiros de 32 bytes são
gravados. Texto especifica um registro de data e hora baseado em texto no
formato %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss ou no formato de data padrão, se
tiver sido definido um formato novo em um sistema NLS.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Cadeia de formatações. Especifica o formato de uma coluna que representa um
registro de data e hora como uma cadeia. O padrão é %yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss. Especifique o formato da seguinte maneira:
Para a data:
– %dd: Um dia de dois dígitos.
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– %mm: Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffyy: Um ano de dois dígitos derivado de yy e do limite de ano de
quatro dígitos especificado.
– %yy: Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %yyyy: Um ano de quatro dígitos.
– %ddd: Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366).
Para o tempo:
– %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss.n: Segundos de dois dígitos mais parte fracionária, em que n é o número
de dígitos fracionários com o valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum ponto
decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros finais
não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatação com o símbolo
de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer
caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).
Tipo de Inteiro
Possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v C_format. Desempenhar conversão não-padrão de dados de uma cadeia em
dados de número inteiro. Essa propriedade especifica uma cadeia de
formatações de linguagem C utilizada para ler/gravar cadeias de números
inteiros. É transmitido para sscanf() ou sprintf().
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
v Comprimento máximo do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Digite um número. Isto é
útil onde estiver armazenando números como texto. Se você estiver utilizando
um conjunto de caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o
comprimento de forma exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de
comprimento variável, calcule uma largura máxima adequada para seus campos.
É aplicado a campos de todos os tipos de dados, exceto data, tempo, registro de
data e hora e bruto; também registro, sub-registro ou com tags se contiverem
pelo menos um campo desse tipo.
v Largura do Campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
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texto. Se você estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento fixo,
será possível calcular o número de bytes de forma exata. Se for uma codificação
de comprimento variável, baseie seu cálculo na largura e na frequência dos
caracteres de largura variável. É aplicado a campos de todos os tipos de dados,
exceto data, tempo, registro de data e hora e bruto; também registro, sub-registro
ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v In_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de cadeia
em número inteiro. Isso é transmitido para sscanf(). Por padrão, o InfoSphere
DataStage chama a função C sscanf() para converter um campo numérico
formatado como uma cadeia para dados de inteiros ou de pontos flutuantes. Se
essa função não gerar dados em um formato satisfatório, será possível
especificar a propriedade in_format para transmitir argumentos de formatação
para sscanf().
v É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
v Out_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de
número inteiro em uma cadeia. Isso é transmitido para sprintf(). Por padrão, o
InfoSphere DataStage executa a função C sprintf() para converter um campo
numérico formatado como dados de número inteiro em uma cadeia. Se essa
função não gerar dados em um formato satisfatório, será possível especificar a
propriedade out_format para transmitir argumentos de formatação para sprintf().
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando o número inteiro é gravado em uma representação de cadeia externa.
Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários bytes para
ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é utilizado
quando a representação de cadeia externa for maior que o necessário para conter
o campo gravado. Nesse caso, a cadeia externa será preenchida com o caractere
de preenchimento ao seu comprimento total. Espaço é o padrão.
Tipo de Decimal
Possui as seguintes propriedades:
v Permitir tudo zero. Especifica se uma coluna decimal compactada que contenha
apenas zeros (o que normalmente é ilegal) deve ser tratada como uma
representação válida de zero. Selecione Sim ou Não.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Separador decimal. Especifique o caractere que age como o separador decimal
(ponto por padrão).
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
Para decimais, binário significa compactado. O texto representa um decimal
em um formato de cadeia com espaço inicial ou "-" seguido por dígitos
decimais, com um ponto decimal integrado se a escala não for zero. O
formato da cadeia de destino é: [+ | -]ddd.[ddd] e quaisquer argumentos de
precisão e escala são ignorados.
v Comprimento máximo do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Digite um número. Isto é
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útil onde estiver armazenando números como texto. Se você estiver utilizando
um conjunto de caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o
comprimento de forma exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de
comprimento variável, calcule uma largura máxima adequada para seus campos.
É aplicado a campos de todos os tipos de dados, exceto data, tempo, registro de
data e hora e bruto; também registro, sub-registro ou com tags se contiverem
pelo menos um campo desse tipo.
v Largura do Campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se você estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento fixo,
será possível calcular o número de bytes de forma exata. Se for uma codificação
de comprimento variável, baseie seu cálculo na largura e na frequência dos
caracteres de largura variável. É aplicado a campos de todos os tipos de dados,
exceto data, tempo, registro de data e hora e bruto; também registro, sub-registro
ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Compactado. Selecione uma opção para especificar o conteúdo das colunas
decimais, entre:
v Sim para especificar que as colunas decimais contêm dados em formato decimal
compactado (o padrão). Possui as seguintes subpropriedades:
v Verificar. Selecione Sim para verificar se os dados estão compactados ou Não
para não verificar.
v Com Sinal. Selecione Sim para utilizar um sinal existente ao gravar colunas
decimais. Selecione Não para gravar um sinal positivo (0xf), independentemente
do valor de sinal real das colunas.
v Não (separado) para especificar que elas contêm um decimal não-compactado
com um byte de sinal separado. Possui a seguinte subpropriedade:
v Posição do Sinal. Escolha inicial ou final conforme apropriado.
v Não (zonado) para especificar que elas contêm um decimal não-compactado em
texto ASCII ou EBCDIC. Possui a seguinte subpropriedade:
v Posição do Sinal. Escolha inicial ou final conforme apropriado.
v Não (sobreposição) para especificar que o campo tem um byte inicial ou final
que contém um caractere que especifica o valor numérico desse byte e se o
número como um todo tem sinal negativo ou positivo. Possui a seguinte
subpropriedade:
v Posição do Sinal. Escolha inicial ou final conforme apropriado.
v Precisão. Especifica a precisão com que uma coluna decimal é representada em
formato de texto. Digite um número. Quando um decimal é gravado em uma
representação de cadeia, o InfoSphere DataStage utiliza a precisão e a escala
definidas para o campo decimal de origem para determinar o comprimento da
cadeia de destino. As propriedades de precisão e escala substituem esse padrão.
Quando elas são definidas, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o
decimal de origem para ajustar o tamanho da cadeia de destino. Se a
propriedade largura do campo também tiver sido especificada, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
especificado pela largura do campo.
v Arredondamento. Especifica como arredondar o campo de origem para
ajustar-se ao decimal de destino ao ler um campo de origem para um decimal.
Escolha entre:
– cima (teto). Truncar coluna de origem em relação ao infinito positivo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Cima do IEEE 754. Por
exemplo, 1,4 passa para 2, -1,6 passa para -1.
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– baixo (piso). Truncar coluna de origem em relação ao infinito negativo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Baixo do IEEE 754. Por
exemplo, 1,6 passa para 1, -1,4 passa para -2.
– valor mais próximo. Arredondar a coluna de origem em relação ao valor
representável mais próximo. Esse modo corresponde ao modo ROUNDED do
COBOL. Por exemplo, 1,4 passa para 1, 1,5 passa para 2, -1,4 passa para -1,
-1,5 passa para -2.
– truncar em direção a zero. Esse é o padrão. Descarte dígitos fracionários à
direita do dígito fracionário na extrema direita que é suportado pelo destino,
independentemente do sinal. Por exemplo, se o destino for um número
inteiro, todos os dígitos fracionários serão truncados. Se o destino for um
outro decimal com uma escala menor, será truncado para o tamanho da escala
do decimal de destino. Esse modo corresponde à função INTEGER-PART do
COBOL. Utilizando esse método, 1,6 passa para 1 e -1,6 passa para -1.
v Escala. Especifica como arredondar um decimal de origem quando sua precisão
e escala forem maiores que as do destino. Por padrão, quando o InfoSphere
DataStage grava um decimal de origem em uma representação de cadeia, ele
utiliza a precisão e a escala definidas para o campo decimal de origem para
determinar o comprimento da cadeia de destino. É possível substituir o padrão
por meio das propriedades de precisão e escala. Ao fazer isso, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
da cadeia de destino. Se a propriedade largura do campo também tiver sido
especificada, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o decimal de
origem para ajustar o tamanho especificado pela largura do campo. Especifica
como arredondar um decimal de origem quando sua precisão e escala forem
maiores que as do destino.
Tipo Flutuante
Possui as seguintes propriedades:
v C_format. Desempenhar conversão não-padrão de dados de uma cadeia em
dados de ponto flutuante. Essa propriedade especifica uma cadeia de
formatações da linguagem C utilizada para ler cadeias de ponto flutuante. Isso é
transmitido para sscanf().
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Isso será utilizado para dados
gravados por um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído
para uma coluna que causa um erro (seja gravada ou lida).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
v Comprimento máximo do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Digite um número. Isto é
útil onde estiver armazenando números como texto. Se você estiver utilizando
um conjunto de caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o
comprimento de forma exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de
comprimento variável, calcule uma largura máxima adequada para seus campos.
É aplicado a campos de todos os tipos de dados, exceto data, tempo, registro de
data e hora e bruto; também registro, sub-registro ou com tags se contiverem
pelo menos um campo desse tipo.
v Largura do Campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
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texto. Se você estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento fixo,
será possível calcular o número de bytes de forma exata. Se for uma codificação
de comprimento variável, baseie seu cálculo na largura e na frequência dos
caracteres de largura variável. É aplicado a campos de todos os tipos de dados,
exceto data, tempo, registro de data e hora e bruto; também registro, sub-registro
ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v In_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de cadeia
de ponto flutuante. Isso é transmitido para sscanf(). Por padrão, o InfoSphere
DataStage executa a função C sscanf() para converter um campo numérico
formatado como uma cadeia para dados de ponto flutuante. Se essa função não
gerar dados em um formato satisfatório, será possível especificar a propriedade
in_format para transmitir argumentos de formatação para sscanf().
v É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
v Out_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de
ponto flutuante em uma cadeia. Isso é transmitido para sprintf(). Por padrão, o
InfoSphere DataStage executa a função C sprintf() para converter um campo
numérico formatado como dados de ponto flutuante em uma cadeia. Se essa
função não gerar dados em um formato satisfatório, será possível especificar a
propriedade out_format para transmitir argumentos de formatação para sprintf().
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando o número de ponto flutuante é gravado em uma representação externa
de cadeia. Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários bytes
para ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é
utilizado quando a representação de cadeia externa for maior que o necessário
para conter o campo gravado. Nesse caso, a cadeia externa será preenchida com
o caractere de preenchimento ao seu comprimento total. Espaço é o padrão.
Anulável
Aparece para campos anuláveis.
v Comprimento real do campo. Especifica o número de bytes a serem preenchidos
com o caractere de Preenchimento quando um campo for identificado como
nulo. Quando o InfoSphere DataStage identificar um campo nulo, este gravará
um campo desse comprimento totalmente de caracteres de Preenchimento. Isso é
mutuamente exclusivo com o valor de campo Nulo.
v Comprimento do campo nulo. O comprimento em bytes de um campo de
comprimento variável que contém um nulo. Quando um campo de comprimento
variável é lido, um comprimento de campo nulo no campo de origem indica que
ele contém um nulo. Quando um campo de comprimento variável for gravado,
o InfoSphere DataStage gravará um valor do comprimento do comprimento de
campo nulo se o campo contiver um nulo. Essa propriedade é mutuamente
exclusiva com o valor do campo nulo.
v Valor do campo nulo. Especifica o valor fornecido para um campo nulo se a
origem for configurada para nula. Pode ser um número, uma cadeia ou um
caractere de escape de literal do tipo do C. Por exemplo, é possível representar
um valor de byte por \ooo, onde cada o é um dígito octal de 0 a 7 e o primeiro
o é < 4, ou por \xhh, onde cada h é um dígito hexadecimal de 0 a F. Você deve
utilizar esse formato para codificar valores de byte não-imprimíveis.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com Comprimento do campo nulo e
Comprimento real. Para representação de dados de comprimento fixo, é possível
utilizar o caractere de Preenchimento (da seção geral de padrões de Tipo) para
especificar um caractere final repetido se o valor especificado for menor que o
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comprimento fixo do campo. Durante a leitura, especifica o valor fornecido a um
campo que contém um nulo. Durante a gravação, especifica o valor fornecido a
um campo se a origem for configurada para nulo. Pode ser um número, uma
cadeia ou um caractere de escape de literal do tipo do C.
Gerador
Se a coluna estiver sendo utilizada em um estágio Row Generator ou Column
Generator, permite especificar detalhes adicionais sobre os dados simulados que
estão sendo gerados. Os campos exatos que aparecem dependem do tipo de dados
da coluna que está sendo gerada. Permitem especificar recursos dos dados que
estão sendo gerados, por exemplo, para números inteiros, permitem especificar se
os valores serão aleatórios ou se serão cíclicos. Se forem cíclicos, é possível
especificar um valor inicial, um incremento e um limite. Se forem aleatórios, é
possível especificar um valor inicial para o gerador de números aleatórios, se
números negativos serão incluídos, e um limite.
Vetores
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que seja um vetor com
comprimento variável, marque a caixa de opções Variável. As propriedades do
Vetor aparecem, fornecendo o tamanho do vetor em uma destas duas maneiras:
v Referência de Campo de Link. O nome de uma coluna que contém o número
de elementos no vetor de comprimento variável. Isso deve ter um tipo inteiro ou
flutuante, além de ter sua propriedade É campo de link configurada.
v Prefixo do vetor. Especifica um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes que contém o número
de elementos no vetor.
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que seja um vetor de
comprimento conhecido, digite o número de elementos na caixa Ocorrências do
Vetor.
Sub-registros
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que faça parte de um
sub-registro, a coluna Número do Nível indicará o nível da coluna dentro da
estrutura do sub-registro.
Se você especificar números de Nível para colunas, a coluna imediatamente
anterior será identificada com o um sub-registro. Os sub-registros podem ser
aninhados, portanto, podem conter sub-registros adicionais com números de nível
maiores (isto é, o nível 06 está aninhado dentro do nível 05). Os campos de
sub-registro têm uma caixa de opções Com Tags para indicar que esse é um
sub-registro com tags.
Estendido
Para determinados tipos de dados, a caixa de opções Estendido aparece para
permitir que você modifique o tipo dos dados da seguinte forma:
v Char, VarChar, LongVarChar. Selecione para especificar que o tipo de dados
subjacente é um ustring.
v Hora. Selecione para indicar que o campo de tempo inclui microssegundos.
v Registro de Data e Hora. Selecione para indicar que o campo de registro de data
e hora inclui microssegundos.
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v Tipos TinyInt, SmallInt, Integer, BigInt. Selecione para indicar que o tipo de
dados subjacente é o campo uint equivalente.
Utilize os botões na parte inferior da caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna
para continuar a inclusão ou a edição de colunas, ou para salvar e fechar. Os
botões são:
v Anterior e Próximo. Visualizar os metadados na linha anterior ou próxima.
Esses botões serão ativados apenas quando houver uma linha anterior ou
próxima ativada. Se houver alterações importantes na linha atual, você será
perguntado se deseja salvá-las antes de continuar.
v Fechar. Fechar a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna. Se houver
alterações importantes na linha atual, será perguntado se deseja salvá-las antes
de fechar a janela.
v Aplicar. Salvar alterações na linha atual.
v Reconfigurar. Remover todas as alterações feitas na linha desde a última vez em
que você aplicou alterações.
Clique em OK para salvar as definições de coluna e fechar a caixa de diálogo
Editar Metadados da Coluna.
Lembre-se de que também é possível editar uma grade de definição de colunas
utilizando os controles gerais de edição da grade.

Carregando Definições de Coluna
Em vez de digitar definições de coluna, é possível carregar (copiar) as definições
de coluna a partir de uma definição de tabela existente.

Procedimento
1. Clique em Carregar.... A caixa de diálogo Definições de Tabela será exibida:
Essa caixa de diálogo exibe a árvore de repositório, permitindo procurar a
definição de tabela cujo conteúdo será copiado.
Nota: É possível clicar em Abrir localização rápida para digitar o nome da
definição de tabela desejada. A definição de tabela será automaticamente
realçada na árvore ao clicar em OK. É possível utilizar o botão Importar para
importar uma definição de tabela a partir de uma origem de dados.
2. Ao localizar a definição de tabela cujo conteúdo será copiado, selecione-a e
clique em OK. A caixa de diálogo Selecionar Colunas será exibida. Ela permite
especificar quais definições de coluna da definição de tabela serão carregadas.
Utilize as teclas de seta para mover colunas de um lado para outro entre a lista
Colunas Disponíveis e a lista Colunas Selecionadas. Os botões de seta simples
movem colunas realçadas e os botões de seta dupla movem todos os itens. Por
padrão, todas as colunas são selecionadas para carregamento. Clique em
Localizar... para abrir uma caixa de diálogo que permite procurar uma coluna
específica. O menu de atalho também fornece acesso a Localizar... e Localizar
Próxima. Clique em OK quando estiver satisfeito com a seleção. Isso fecha a
caixa de diálogo Selecionar Colunas e carrega as colunas selecionadas no
estágio.
Para estágios do mainframe e determinados estágios paralelos em que as
definições de coluna são derivadas de um arquivo CFD, a caixa de diálogo
Selecionar Colunas também pode conter uma caixa de opção Criar
Preenchedor. Isso ocorre quando a definição de tabela a partir da qual as
colunas estão sendo carregadas representa uma tabela com largura fixa.
Selecione isso para fazer com que sequências de colunas não-selecionadas sejam
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reduzidas em itens de preenchedor. As colunas do preenchedor são
dimensionadas apropriadamente, seu tipo de dados configurado como caractere
e o nome configurado como FILLER_XX_YY, em que XX é o deslocamento
inicial e YY é o deslocamento final. A utilização de preenchedores resulta em
um conjunto de colunas menor, economizando espaço e tempo de
processamento e facilitando a compreensão do conjunto de colunas.
Se estiver importando definições de colunas derivadas de um arquivo CFD
para estágios de tarefas paralelas ou do servidor, um aviso será emitido se
alguma das colunas selecionadas redefinir outras colunas selecionadas. É
possível optar por executar o carregamento ou voltar e selecionar novamente
colunas.
3. Salve a definição de tabela clicando em OK.

Resultados
É possível editar a definição de tabela para remover definições de coluna
indesejadas, designar elementos de dados ou alterar nomes de ramificações.

Regras para Nomear Definições de Coluna
As regras para nomeação de colunas dependem do tipo de tarefa em que a
definição de tabela é usada.
v Tarefas do Servidor. Os nomes de colunas podem ter qualquer comprimento.
Eles devem começar com um caractere alfabético ou sublinhado e conter
caracteres alfanuméricos, sublinhado, ponto e $. Se o NLS estiver ativado, o
nome da coluna pode começar e conter caracteres do conjunto de caracteres
extendidos que são caracteres com valor ASCII > 127.
v Tarefas Paralelas. Os nomes de colunas podem ter qualquer comprimento. Eles
devem começar com um caractere alfabético ou sublinhado e conter caracteres
alfanuméricos, sublinhado e $. Se o NLS estiver ativado, o nome da coluna pode
começar e conter caracteres do conjunto de caracteres extendidos que são
caracteres com valor ASCII > 127.
v Tarefas do Mainframe. Nomes de colunas podem ser de qualquer comprimento
até um máximo de 30 caracteres. Eles devem começar com um caractere
alfabético, #, @, ou $ e conter caracteres alfanuméricos, sublinhado, #, @ e $. Se o
NLS estiver ativado, o nome da coluna pode começar e conter caracteres do
conjunto de caracteres extendidos que são caracteres com valor ASCII > 127. O
último caractere não pode ser um sublinhado.
Nota: Certos estágios em tarefas paralelas e de servidor não aceitam caracteres em
particular no tempo de execução, mesmo que você possa especificá-los no cliente
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.

Visualizando ou Modificando uma Definição de Tabela
É possível visualizar ou modificar qualquer definição de tabela em seu projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar uma definição de tabela, selecione-a na árvore do repositório e siga
um desses procedimentos:
v Escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo na definição de tabela na área de exibição.
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A caixa de diálogo Definição da Tabela é exibida. É possível editar qualquer uma
das propriedades de definição de colunas ou excluir definições indesejadas.

Editando Definições de Coluna
Sobre Esta Tarefa
Para editar uma definição de coluna na grade, clique na célula que deseja alterar e,
em seguida, escolha Editar célula... no menu de atalho ou pressione Ctrl-E para
abrir a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna.

Excluindo Definições de Coluna
Se, após importar ou definir uma definição de tabela, você decidir posteriormente
que não deseja ler ou gravar os dados em uma coluna específica, deverá excluir a
definição de coluna correspondente.

Sobre Esta Tarefa
As definições de coluna indesejadas podem ser facilmente removidas da grade
Colunas. Para excluir uma definição de coluna, clique em qualquer célula na linha
que deseja remover e pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu
de atalho. Clique em OK para salvar quaisquer alterações e para fechar a caixa de
diálogo Definição de Tabela.
Para excluir várias definições de coluna de uma só vez, mantenha pressionada a
tecla Ctrl e clique na coluna do seletor de linha para as linhas que deseja remover.
Pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu de atalho para remover
as linhas selecionadas.

Localizando Definições de Colunas
Utilize o recurso de localização para localizar uma definição de coluna específica
em uma definição de tabela.

Sobre Esta Tarefa
Para localizar uma determinada definição de coluna, escolha Localizar Linha... no
menu de atalho. A caixa de diálogo Localizar será exibida, permitindo digitar uma
cadeia a ser procurada na coluna especificada.

Propagando Valores
É possível propagar os valores das propriedades configuradas em uma coluna para
várias outras colunas.

Sobre Esta Tarefa
Selecione a coluna cujos valores serão propagados e, em seguida, mantenha
pressionada a tecla Shift e selecione as colunas que deseja propagar. Escolha
Propagar valores... no menu de atalho para abrir a caixa de diálogo.
Na coluna Propriedade, clique na caixa de opções da propriedade ou propriedades
cujos valores você deseja propagar. O campo Uso informa se uma determinada
propriedade é aplicável a somente determinados tipos de tarefa (por exemplo,
servidor, mainframe ou paralela) ou determinados tipos de definição de tabela (por
exemplo, COBOL). O campo Valor mostra o valor que será propagado para uma
propriedade específica.
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Definições de Procedimento Armazenado
É possível acessar dados em um banco de dados utilizando um procedimento
armazenado, se necessário.
Para isso, utilize um estágio ODBC em uma tarefa do servidor ou o estágio STP
em uma tarefa do servidor ou paralela (o estágio STP possui sua própria
documentação que está disponível ao instalar o estágio).
Um procedimento armazenado pode:
v Possuir parâmetros associados, que podem ser de entrada ou de saída
v Retornar um valor (como uma chamada de função)
v Criar um conjunto de resultados da mesma forma que uma instrução SQL
SELECT
Nota: Os estágios ODBC suportam a utilização de procedimentos armazenados
com ou sem argumentos de entrada e a criação de um conjunto de resultados,
mas não suportam argumentos de saída ou valores de retorno. Nesse caso, um
procedimento armazenado pode possuir um valor de retorno definido, mas ele
será ignorado no tempo de execução. Um procedimento armazenado pode não
possuir parâmetros de saída.
A definição para um procedimento armazenado (incluindo os parâmetros e
metadados associados) pode ser armazenada no Repositório. Essas definições de
procedimento armazenado podem ser utilizadas ao editar um estágio ODBC ou
um estágio STP em seu design de tarefa.
É possível importar, criar ou editar uma definição de procedimento armazenado
utilizando o Designer.

Importando uma Definição de Procedimento Armazenado
A forma mais fácil de especificar uma definição para um procedimento
armazenado é importá-la diretamente do procedimento armazenado no banco de
dados de origem ou de destino usando uma conexão ODBC. Uma nova definição
para o procedimento armazenado é criada e armazenada no Repository.

Procedimento
1. Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições do Procedimento
Armazenado... no menu principal. Uma caixa de diálogo aparece permitindo a
conexão à origem de dados contendo os procedimentos armazenados.
2. Preencha os detalhes necessários da conexão e clique em OK. Assim que uma
conexão à origem de dados for estabelecida com êxito, a caixa de diálogo
atualizada fornece detalhes dos procedimentos armazenados disponíveis para
importação.
3. Selecione os procedimentos armazenados necessários e clique em OK. Os
procedimentos armazenados são importados para o IBM InfoSphere DataStage
Repository.

Resultados
Informações específicas sobre a importação de procedimentos armazenados estão
na Ajuda do InfoSphere DataStage Developer.
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Caixa de Diálogo Definição de Tabela para Procedimentos
Armazenados
Ao criar, editar ou visualizar uma definição de procedimento armazenado, a caixa
de diálogo Definição de Tabela é exibida.
Essa caixa de diálogo é descrita em "A Caixa de Diálogo Definição de Tabela".
A caixa de diálogo para procedimentos armazenados tem páginas adicionais, com
até seis páginas no total:
v Geral. Contém informações gerais sobre o procedimento armazenado. O campo
Tipo de Origem de Dados nessa página deve conter StoredProcedures para
exibir a página adicional Parâmetros.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para cada coluna
no conjunto de resultados do procedimento armazenado. É possível incluir
novas definições de coluna, excluir definições não desejadas ou editar as
existentes. Para obter informações adicionais sobre como editar uma grade,
consulte Editando Definições de Coluna.
v Parâmetros. Contém uma grade que exibe as propriedades de cada parâmetro de
entrada.
Nota: Se a página Parâmetros não for exibida, será necessário inserir
StoredProcedures no campo Tipo de Origem de Dados da página Geral.
A grade tem as seguintes colunas:
–
–
–
–

Nome da Coluna. O nome da coluna de parâmetro.
Chave. Indica se a coluna é parte da chave primária.
Tipo de SQL. O tipo de dados SQL.
Estendido. Essa coluna fornece controle adicional sobre os tipos de dados
utilizados em tarefas paralelas quando o NLS estiver ativado. Selecionar um
valor na lista drop-down estendida é o equivalente a selecionar a opção
Estendido na guia Paralelo da caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna.
Os valores disponíveis dependem do tipo de dados base
– Tipo de E/S. Especifica o tipo do parâmetro. Pode ser um entre IN, INOUT,
OUT ou RETURN. Note que o estágio ODBC suporte somente os parâmetros
IN e INOUT. O estágio STP suporta todos os tipos de parâmetro.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o comprimento para o dado
CHAR e o comprimento máximo para o dado VARCHAR.
– Escala. O fator de escala de dados.
– Anulável. Especifica se a coluna pode conter valores nulos. Configurado para
indicar se a coluna está sujeita a uma restrição NOT NULL. Ela própria não
força uma restrição NOT NULL.
– Exibição. O número máximo de caracteres necessários para exibir os dados da
coluna.
– Elemento de dados. O tipo de dados na coluna.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
v Formato. Contém parâmetros de formato de arquivo para arquivos sequenciais.
Essa página não é utilizada para uma definição de procedimento armazenado.
v NLS. Contém o nome do mapa de conjunto de caracteres a ser utilizado com as
definições de tabela.
v Códigos de erro. A página Códigos de Erro permite especificar quais chamadas
raiserror no procedimento armazenado produzem um erro fatal e quais
produzem um aviso.
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Essa página tem os seguintes campos:
– Erros fatais. Digite os valores de raiserror que devem ser considerados como
um erro fatal. Os valores devem ser separados por um espaço.
– Avisos. Digite os valores de raiserror que devem ser considerados como um
aviso. Os valores devem ser separados por um espaço.

Inserindo uma Definição de Procedimento Armazenado
Manualmente
Se não for possível importar a definição para o procedimento armazenado, será
necessário inserir essas informações manualmente. Crie uma definição de tabela.

Sobre Esta Tarefa
Para inserir manualmente uma definição de procedimento armazenado, primeiro
crie a definição. Em seguida, será possível digitar configurações adequadas para as
propriedades gerais, antes de especificar definições para as colunas no conjunto de
resultados e os parâmetros de entrada.
Nota: Não é necessário editar a página Formato para uma definição de
procedimento armazenado.

Procedimento
1. Escolha Arquivo > Novo para abrir a caixa de diálogo Novo.
2. Abra a pasta Outro, selecione o ícone Definição de Tabela e clique em OK.
3. A caixa de diálogo Definição da Tabela será exibida. Você deve digitar detalhes
adequados para cada página, apropriados ao tipo de definição de tabela que
está sendo criado. No mínimo, será necessário fornecer detalhes de
identificação na página Geral e definições de coluna na página Colunas.
Detalhes serão fornecidos nas seções a seguir.

Inserindo Detalhes da Página Geral
Procedimento
1. Digite StoredProcedures no campo Tipo de Origem de Dados. Isso especifica
que a nova definição se refere a um procedimento armazenado. As páginas
adicionais aparecem na caixa de diálogo Definição de Tabela.
2. Digite o nome de origem de dados no campo Nome de Origem de Dados. Isto
forma a segunda parte do identificador de definição da tabela.
3. Digite o nome do procedimento no campo Nome do Procedimento. Essa é a
última parte do identificador de definição da tabela.
4. Opcionalmente, digite uma breve descrição dos dados no campo Descrição
curta.
5. Opcionalmente, digite uma descrição detalhada dos dados no campo Descrição
longa.

Especificando Definições de Coluna para o Conjunto de
Resultados
Sobre Esta Tarefa
Para especificar as definições de colunas para o conjunto de resultados, clique na
guia Colunas na caixa de diálogo Definição da Tabela. A página Colunas aparece
na frente da caixa de diálogo Definição de Tabela. Agora é possível digitar ou
carregar definições de colunas. Para obter informações adicionais, consulte
"Digitando Definições de Colunas" e "Carregando Definições de Colunas".
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Nota: Não é necessário um conjunto de resultados se o procedimento armazenado
for utilizado para entrada (gravando em um banco de dados). Entretanto, nesse
caso, é necessário ter parâmetros de entrada.

Especificando Parâmetros de Entrada
Sobre Esta Tarefa
Para especificar os parâmetros de entrada para o procedimento armazenado, clique
na guia Parâmetros na caixa de diálogo Definição de Tabela. A página Parâmetros
é exibida na frente da caixa de diálogo Definição da Tabela.
É possível inserir definições de parâmetros diretamente na grade Parâmetros,
utilizando os controles gerais da grade ou é possível utilizar a caixa de diálogo
Editar Metadados da Coluna.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
v Clique com o botão direito do mouse na área da coluna e escolha Editar
linha... no menu de atalho.
v Pressione Ctrl-E.
A caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna será exibida. A guia
Servidor está na parte superior e contém somente um campo Elemento de
Dados e um campo Exibição.
2. Na página principal, especifique o tipo de dados SQL escolhendo um tipo
apropriado na lista drop-down na célula Tipo SQL.
3. Digite um valor apropriado para a precisão de dados na célula Comprimento.
4. Digite um fator de escala de dados apropriado na célula Escala.
5. Especifique se o parâmetro pode conter valores nulos escolhendo uma opção
apropriada na lista drop-down na célula Anulável.
6. Digite o texto para descrever a coluna na célula Descrição. Essa célula é
expandida para uma caixa de entrada de texto drop-down se forem digitados
mais caracteres que a largura de exibição da coluna. É possível aumentar a
largura de exibição da coluna se desejar ver a descrição completa de texto.
7. Na guia Servidor, digite o número máximo de caracteres necessários para
exibir os dados de parâmetros na célula Exibição.
8. Na guia Servidor, escolha o tipo de dados que a coluna contém na lista
drop-down na célula Elemento de Dados. Essa lista contém todos os
elementos de dados integrados fornecidos com o IBM InfoSphere DataStage e
quaisquer elementos de dados adicionais que foram definidos. Não é
necessário editar essa célula para criar uma definição de coluna. É possível
designar um elemento de dados em nenhum ponto durante o
desenvolvimento de sua tarefa.
9. Clique em APLICAR e FECHAR para salvar e fechar a caixa de diálogo
Editar Metadados das Colunas.
10. É possível continuar a incluir mais definições de parâmetros editando a última
linha na grade. Os novos parâmetros são sempre incluídos na parte inferior da
grade, mas é possível selecionar e arrastar a linha para uma nova posição na
grade.

Especificando a Manipulação de Erros
Procedimento
1. Digite os valores de raiserror que devem ser considerados como um erro fatal.
Os valores devem ser separados por um espaço.
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2. Digite os valores de raiserror que devem ser considerados como um aviso. Os
valores devem ser separados por um espaço.

Visualizando ou Modificando uma Definição de Procedimento
Armazenado
É possível visualizar ou modificar qualquer definição de procedimento
armazenado no projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar uma definição de procedimento armazenado, selecione-a na árvore
de repositórios e siga um destes procedimentos:
v Escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo na definição de procedimento armazenado na área de
exibição.
A caixa de diálogo Definição da Tabela é exibida. É possível editar ou excluir
qualquer uma das definições de parâmetro ou coluna.

Editando Definições de Colunas ou de Parâmetros
É possível editar as configurações para uma definição de coluna ou parâmetro
editando diretamente na grade Colunas ou Parâmetros.

Sobre Esta Tarefa
Para editar uma definição, clique na célula que deseja alterar. A forma como a
célula é editada depende do conteúdo da célula. Se a célula contiver uma lista
drop-down, escolha uma opção alternativa da lista drop-down. Se a célula contiver
texto, é possível iniciar digitando para alterar o valor ou pressione F2 ou escolha
Editar Célula... no menu de atalho para colocar a célula no modo de edição. Como
alternativa, é possível editar linhas utilizando a caixa de diálogo Editar Metadados
da Coluna.

Excluindo Definições de Colunas ou de Parâmetros
Se, após importar ou definir colunas de procedimentos armazenados,
posteriormente decidir que não deseja ler ou gravar os dados em uma coluna
específica, deverá excluir a definição de coluna correspondente.

Sobre Esta Tarefa
As definições de colunas ou parâmetros não desejadas podem ser facilmente
removidas da grade Colunas ou Parâmetros. Para excluir uma definição de coluna
ou parâmetro, clique em qualquer célula na linha que deseja remover e pressione a
tecla Delete ou escolha Excluir Linha do menu de atalho. (É possível excluir todas
as linhas clicando em Limpar Tudo). Clique em OK para salvar quaisquer
alterações e para fechar a caixa de diálogo Definição de Tabela.
Para excluir diversas definições de colunas ou parâmetros de uma só vez,
mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique na coluna do seletor de linhas das
linhas que deseja remover. Pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no
menu de atalho para remover as linhas selecionadas.
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Capítulo 5. Tornando suas Tarefas Adaptáveis
É possível especificar algumas das informações necessárias à tarefa ao executá-la.
Utilize parâmetros da tarefa para fazer isso.
Utilize parâmetros da tarefa para projetar tarefas reutilizáveis e flexíveis. Para
processar dados com base nos resultados de uma semana, local ou produto
específico, é possível incluir essas configurações como parte do design da tarefa.
Entretanto, para utilizar a mesma tarefa novamente para uma semana ou produto
diferente, edite o design e recompile a tarefa. Em vez de inserir fatores variáveis
como parte do design da tarefa, é possível configurar parâmetros que representam
variáveis de processamento. Para tarefas paralelas e tarefas do servidor, você será
solicitado a fornecer valores ao executar ou planejar a tarefa. Para as tarefas de
mainframe, os valores de parâmetros são colocados em um arquivo que é acessado
quando a tarefa é compilada e executada no mainframe.
É possível especificar parâmetros de tarefa para cada tarefa, utilizando a página
Parâmetros da janela Propriedades da Tarefa. Mas para tarefas paralelas e do
servidor, e para sequências de tarefas, também é possível criar objetos de conjuntos
de parâmetros e armazená-los no repositório. Utilize objetos de conjuntos de
parâmetros para definir parâmetros de tarefa que provavelmente serão utilizados
várias vezes em diferentes tarefas, por exemplo, detalhes de conexão de um banco
de dados específico. Dessa forma, sempre que precisar desse conjunto de
parâmetros em um design de tarefa, poderá inseri-los nas propriedades da tarefa a
partir do objeto de conjunto de parâmetros. Também é possível definir diferentes
conjuntos de valores para cada conjunto de parâmetros. Eles são armazenados
como arquivos no diretório de instalação do servidor do IBM InfoSphere DataStage
e estão disponíveis para uso ao executar tarefas que utilizem esses conjuntos de
parâmetros.
Se alguma alteração for feita em um objeto de conjunto de parâmetros, essa
alteração será refletida em designs de tarefas que utilizam esse objeto até o
momento em que a tarefa for compilada. Os parâmetros com os quais uma tarefa é
compilada são aqueles que estarão disponíveis quando a tarefa for executada
(apesar de que, se o design for alterado após a compilação, a tarefa será vinculada
novamente à versão atual do conjunto de parâmetros).

Especificando um Parâmetro da Tarefa para Tarefas Paralelas
Utilize a página Parâmetros da janela Propriedades da Tarefa para especificar um
ou mais parâmetros para a tarefa.
Para tarefas paralelas, você será solicitado a fornecer valores ao executar ou
planejar a tarefa.
Todos os parâmetros da tarefa são definidos editando-se a linha vazia na grade
Parâmetros de Tarefa.
Nota: Antes de remover uma definição de parâmetro da tarefa, certifique-se de
que as referências a esse parâmetro no design da tarefa sejam removidas. Se você
não fizer isso, poderá haver falha na tarefa.
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Também é possível utilizar a página Parâmetros para configurar valores diferentes
para variáveis de ambiente enquanto a tarefa é executada. As configurações
entrarão em vigor somente em tempo de execução, não afetando as configurações
permanentes das variáveis de ambiente.
A página Parâmetros contém a grade Parâmetros da Tarefa, que tem as seguintes
colunas:
v Nome do parâmetro. O nome do parâmetro.
v Prompt. Texto utilizado como o nome do campo na caixa de diálogo tempo de
execução.
v Tipo. O tipo do parâmetro (para ativar a validação).
v Valor Padrão. A configuração padrão para o parâmetro.
v Texto da ajuda. O texto que aparece se um usuário clicar em Ajuda da
Propriedade na caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa ao executar a
tarefa.
Especifique o tipo de parâmetro escolhendo um dos seguintes na lista drop-down
da coluna Tipo:
v Cadeia. O tipo padrão.
v Criptografado. Utilizado para especificar uma senha. O valor padrão é
configurado dando um clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a caixa de
diálogo Senha de Configuração. Digite a senha no campo Cadeia Criptografada
e redigite-a no campo Confirmar Cadeia Criptografada. Ela é exibida como
asteriscos.
v Inteiro. Long int (-2147483648 a +2147483647).
v Flutuante. Double (1,79769313486232E308 a -4,94065645841247E-324 e
4,94065645841247E-324 a -1,79769313486232E308).
v Nome do caminho. Digite um nome de caminho ou nome de arquivo padrão
digitando-o em Valor Padrão ou dando um clique duplo na célula Valor Padrão
para abrir a caixa de diálogo Procurar.
v Lista. Uma lista de variáveis de cadeia válidas. Para configurar uma lista, dê um
clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a caixa de diálogo Lista de
Configuração e Padrão. Construa uma lista digitando cada item no campo Valor
e, em seguida, clique em Incluir. O item aparecerá na caixa Lista. Para remover
um item, selecione-o na caixa Lista e clique em Remover. Selecione um dos itens
na caixa de listagem drop-down Configurar Padrão para que seja o padrão.
v Data. Data no formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Horário no formato hh:mm:ss.
O IBM InfoSphere DataStage utiliza o tipo de parâmetro para validar quaisquer
valores fornecidos subsequentemente para esse parâmetro, tanto no Director
quanto no Designer.
É possível fornecer valores padrão para parâmetros, que serão utilizados a menos
que outro valor seja especificado quando a tarefa for executada. Para a maioria dos
tipos de parâmetro, basta digitar um valor padrão apropriado na célula Valor
Padrão. Ao especificar uma senha ou uma variável de lista, dê um clique duplo na
célula Valor Padrão para abrir caixas de diálogo adicionais que permitem fornecer
padrões.
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Utilizando Parâmetros da Tarefa em Tarefas Paralelas
É possível utilizar os parâmetros definidos especificando-os no lugar das
propriedades em um editor de estágio de tarefa paralela.

Sobre Esta Tarefa
As propriedades para as quais é possível substituir um parâmetro de tarefa têm
uma seta para a direita ao lado do campo de valor da propriedade. Clique nessa
seta para abrir um menu e clique no item Parâmetro da Tarefa, em seguida,
escolha um parâmetro na lista de parâmetros da tarefa definidos.

Variáveis de Ambiente
É possível definir uma variável de ambiente como um parâmetro da tarefa. Ao
executar a tarefa, você especifica um valor de tempo de execução para a variável
de ambiente.

Procedimento
1. Clique em Incluir Variável de Ambiente... na parte inferior da página
Parâmetros. A lista Escolher Variável de Ambiente será exibida. Isso mostra
uma lista das variáveis de ambiente disponíveis.
2. Clique na variável de ambiente que será substituída no tempo de execução. Ela
aparece na grade de parâmetro, diferenciada dos parâmetros de tarefa por ser
precedida por $.
Também é possível clicar em Nova... na parte superior da lista para definir uma
nova variável de ambiente. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo
especificar o nome e o prompt. A nova variável será incluída na lista Escolher
Variável de Ambiente e será possível clicar nela para incluí-la na grade de
parâmetros.
3. Configure o valor necessário na coluna Valor Padrão. Esse é o único campo que
pode ser editado para uma variável de ambiente. Dependendo do tipo de
variável, uma caixa de diálogo adicional poderá aparecer para ajudá-lo a inserir
um valor.

Resultados
Ao executar a tarefa e especificar um valor para a variável de ambiente, é possível
especificar um dos seguintes valores especiais:
v $ENV. Instrui o IBM InfoSphere DataStage a utilizar a configuração atual para a
variável de ambiente.
v $PROJDEF. A configuração atual da variável de ambiente será recuperada e
configurada no ambiente da tarefa (de maneira que o valor seja utilizado em
qualquer lugar na tarefa que a variável de ambiente for utilizada). Se o valor
dessa variável de ambiente for alterado posteriormente no cliente Administrator,
a tarefa obterá o novo valor sem a necessidade de recompilação.
v $UNSET. Instrui o InfoSphere DataStage a desconfigurar explicitamente a
variável de ambiente.
As variáveis de ambiente são configuradas utilizando o cliente Administrator.

Especificando um Parâmetro da Tarefa para Tarefas do Servidor
Utilize a página Parâmetros da janela Propriedades da Tarefa para especificar um
ou mais parâmetros para a tarefa.
Capítulo 5. Tornando suas Tarefas Adaptáveis

95

Para tarefas do servidor, você será solicitado a fornecer valores quando executar ou
planejar a tarefa.
Todos os parâmetros da tarefa são definidos editando-se a linha vazia na grade
Parâmetros de Tarefa.
Nota: Antes de remover uma definição de parâmetro da tarefa, certifique-se de
que as referências a esse parâmetro no design da tarefa sejam removidas. Se você
não fizer isso, poderá haver falha na tarefa.
Também é possível utilizar a página Parâmetros para configurar valores diferentes
para variáveis de ambiente enquanto a tarefa é executada. As configurações
entrarão em vigor somente em tempo de execução, não afetando as configurações
permanentes das variáveis de ambiente.
A página Parâmetros da tarefa do servidor tem uma grade Parâmetros da Tarefa,
que tem as seguintes colunas:
v Nome do parâmetro. O nome do parâmetro.
v Prompt. Texto utilizado como o nome do campo na caixa de diálogo tempo de
execução.
v Tipo. O tipo do parâmetro (para ativar a validação).
v Valor Padrão. A configuração padrão para o parâmetro.
v Texto da ajuda. O texto que aparece se um usuário clicar em Ajuda da
Propriedade na caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa ao executar a
tarefa.
Especifique o tipo de parâmetro escolhendo um dos seguintes na lista drop-down
da coluna Tipo:
v Cadeia. O tipo padrão.
v Criptografado. Utilizado para especificar uma senha. O valor padrão é
configurado dando um clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a caixa de
diálogo Senha de Configuração. Digite a senha no campo Cadeia Criptografada
e redigite-a no campo Confirmar Cadeia Criptografada. Ela é exibida como
asteriscos.
v Inteiro. Long int (-2147483648 a +2147483647).
v Flutuante. Double (1,79769313486232E308 a -4,94065645841247E-324 e
4,94065645841247E-324 a -1,79769313486232E308).
v Nome do caminho. Digite um nome de caminho ou nome de arquivo padrão
digitando-o em Valor Padrão ou dando um clique duplo na célula Valor Padrão
para abrir a caixa de diálogo Procurar.
v Lista. Uma lista de variáveis de cadeia válidas. Para configurar uma lista, dê um
clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a caixa de diálogo Lista de
Configuração e Padrão. Construa uma lista digitando cada item no campo Valor
e, em seguida, clique em Incluir. O item aparecerá na caixa Lista. Para remover
um item, selecione-o na caixa Lista e clique em Remover. Selecione um dos itens
na caixa de listagem drop-down Configurar Padrão para que seja o padrão.
v Data. Data no formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Horário no formato hh:mm:ss.
O IBM InfoSphere DataStage utiliza o tipo de parâmetro para validar quaisquer
valores fornecidos subsequentemente para esse parâmetro, tanto no Director
quanto no Designer.
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É possível fornecer valores padrão para parâmetros, que serão utilizados a menos
que outro valor seja especificado quando a tarefa for executada. Para a maioria dos
tipos de parâmetro, basta digitar um valor padrão apropriado na célula Valor
Padrão. Ao especificar uma senha ou uma variável de lista, dê um clique duplo na
célula Valor Padrão para abrir caixas de diálogo adicionais que permitem fornecer
padrões.

Utilizando Parâmetros da Tarefa em Tarefas do Servidor
Para utilizar os parâmetros de tarefa definidos, é necessário especificá-los ao editar
um estágio.
Ao editar um campo para o qual deseja utilizar um parâmetro, insira # Param #,
em que Param é o nome do parâmetro da tarefa. A cadeia #Param# será substituída
pelo valor do parâmetro da tarefa quando a tarefa for executada. (Para obter
detalhes adicionais sobre como editar estágios, consulte "Editando Estágios".) Um
parâmetro de tarefa pode ser utilizado em qualquer estágio ou propriedade de
link, por exemplo:
v Em estágios Transformer. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos seguintes
campos ao editar um estágio Transformer:
– Célula de Expressão Chave de um link de entrada de referência
– Restrição em um link de saída
– Célula de Derivação de um link de saída
É possível utilizar o Editor de Expressão para inserir um parâmetro de tarefa
nesses campos.
v Em estágios Sequential File. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos
seguintes campos da caixa de diálogo Estágio Sequential File:
– Campo Nome do Arquivo na página Entradas ou Saídas
v Em estágios ODBC ou UniVerse. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos
seguintes campos da caixa de diálogo do estágio:
– Campo Nome da Origem de Dados na guia Geral da página Estágio
– Campos Nome do Usuário e Senha na guia Geral da página Estágio
– Campos Nome da conta ou Utilizar caminho de diretório na guia Detalhes
da página Estágio (apenas estágio UniVerse)
– Campo Nome da Tabela na guia Geral da página Entradas ou Saídas
– Campo Cláusula WHERE na guia Seleção na página Saídas
– Célula Valor da guia Parâmetros, que aparece na página Saídas ao utilizar um
procedimento armazenado (somente estágio ODBC)
– Campo Expressão da caixa de diálogo Derivação, aberta a partir da coluna
Derivação na página Saídas da caixa de diálogo de um Estágio UniVerse ou
ODBC
v Em estágios Hashed File. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos seguintes
campos da caixa de diálogo Estágio Hashed File:
– Campos Utilizar nome da conta ou Utilizar caminho de diretório na página
Estágio
– Campo Nome do Arquivo na guia Geral da página Entradas ou Saídas
v Em estágios UniData. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos seguintes
campos da caixa de diálogo Estágio UniData:
– Campos Servidor, Banco de Dados, Nome do Usuário e Senha da página
Estágio
– Campo Nome do Arquivo na guia Geral da página Entradas ou Saídas
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v Em estágios Folder. É possível utilizar parâmetros de tarefa nos seguintes
campos da caixa de diálogo do estágio Folder:
– Propriedades na guia Propriedades da página Estágio
– Propriedades na guia Propriedades da página Saídas
v Sub-rotinas anteriores e posteriores. É possível utilizar parâmetros de tarefa para
especificar valores de argumentos para sub-rotinas anteriores e posteriores.

Variáveis de Ambiente
É possível definir uma variável de ambiente como um parâmetro da tarefa. Ao
executar a tarefa, você especifica um valor de tempo de execução para a variável
de ambiente.

Procedimento
1. Clique em Incluir Variável de Ambiente... na parte inferior da página
Parâmetros. A lista Escolher Variável de Ambiente será exibida. Isso mostra
uma lista das variáveis de ambiente disponíveis.
2. Clique na variável de ambiente que será substituída no tempo de execução. Ela
aparece na grade de parâmetro, diferenciada dos parâmetros de tarefa por ser
precedida por $.
Também é possível clicar em Nova... na parte superior da lista para definir uma
nova variável de ambiente. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo
especificar o nome e o prompt. A nova variável será incluída na lista Escolher
Variável de Ambiente e será possível clicar nela para incluí-la na grade de
parâmetros.
3. Configure o valor necessário na coluna Valor Padrão. Esse é o único campo que
pode ser editado para uma variável de ambiente. Dependendo do tipo de
variável, uma caixa de diálogo adicional poderá aparecer para ajudá-lo a inserir
um valor.

Resultados
Ao executar a tarefa e especificar um valor para a variável de ambiente, é possível
especificar um dos seguintes valores especiais:
v $ENV. Instrui o IBM InfoSphere DataStage a utilizar a configuração atual para a
variável de ambiente.
v $PROJDEF. A configuração atual da variável de ambiente será recuperada e
configurada no ambiente da tarefa (de maneira que o valor seja utilizado em
qualquer lugar na tarefa que a variável de ambiente for utilizada). Se o valor
dessa variável de ambiente for alterado posteriormente no cliente Administrator,
a tarefa obterá o novo valor sem a necessidade de recompilação.
v $UNSET. Instrui o InfoSphere DataStage a desconfigurar explicitamente a
variável de ambiente.
As variáveis de ambiente são configuradas utilizando o cliente Administrator.

Criando um Conjunto de Parâmetros
É possível criar um conjunto de parâmetros.

Procedimento
1. Escolha Arquivo > Novo para abrir a caixa de diálogo Novo.
2. Abra a pasta Outro, selecione o ícone Conjunto de Parâmetros e clique em OK.
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3. A caixa de diálogo Conjunto de Parâmetros será exibida.
4. Digite os detalhes necessários em cada uma das páginas conforme detalhado
nas seções a seguir.

Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros - Página Geral
Utilize a página Geral para especificar um nome para o conjunto de parâmetros e
fornecer descrições para ele.
O Nome do Conjunto de Parâmetros deve iniciar com um caractere alfabético e
ser composto de caracteres alfanuméricos e sublinhado. Para assegurar que o nome
não exceda o comprimento máximo para seu ambiente, especifique um nome que
inclua um máximo de 32 caracteres.

Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros - Página
Parâmetros
Utilize essa página para especificar os parâmetros reais que estão sendo
armazenados no conjunto de parâmetros.

Procedimento
1. Digite o nome do parâmetro no campo Nome do Parâmetro. Esse é o nome
pelo qual ele será referido em qualquer design de tarefa. O nome deve iniciar
com um caractere alfabético e ser composto de caracteres alfanuméricos e
sublinhado. Para assegurar que o nome não exceda o comprimento máximo
para seu ambiente, especifique um nome que inclua um máximo de 32
caracteres.
2. Digite um aviso para o parâmetro no campo Prompt. Isso será exibido sempre
que alguém executar uma tarefa utilizando esse parâmetro, sendo solicitado a
fornecer valores para parâmetros de tarefa.
3. Selecione o tipo de dados do parâmetro na lista drop-down Tipo. Escolha um
dos seguintes:
v Cadeia. O tipo padrão.
v Criptografado. Utilizado para especificar uma senha. O valor padrão é
configurado dando um clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a
caixa de diálogo Senha de Configuração. Digite a senha no campo Cadeia
Criptografada e redigite-a no campo Confirmar Cadeia Criptografada. Ela é
exibida como asteriscos.
v Inteiro. Long int (-2147483648 a +2147483647).
v Flutuante. Double (1,79769313486232E308 a -4,94065645841247E-324 e
4,94065645841247E-324 a -1,79769313486232E308).
v Nome do caminho. Digite um nome de caminho ou nome de arquivo padrão
digitando-o em Valor Padrão ou dando um clique duplo na célula Valor
Padrão para abrir a caixa de diálogo Procurar.
v Lista. Uma lista de variáveis de cadeia válidas. Para configurar uma lista, dê
um clique duplo na célula Valor Padrão para abrir a caixa de diálogo Lista
de Configuração e Padrão. Construa uma lista digitando cada item no campo
Valor e, em seguida, clique em Incluir. O item aparecerá na caixa Lista. Para
remover um item, selecione-o na caixa Lista e clique em Remover. Selecione
um dos itens na caixa de listagem drop-down Configurar Padrão para que
seja o padrão.
v Data. Data no formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Horário no formato hh:mm:ss.
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4. Opcionalmente, digite um valor padrão para o parâmetro no campo Valor
Padrão. Quando alguém executar uma tarefa utilizando esse parâmetro, poderá
aceitar o valor padrão do parâmetro, escolher um valor em um arquivo de
conjunto de valores (consulte "Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros Página Valores") ou especificar um novo. Para a maioria dos tipos de
parâmetro, é possível digitar diretamente nesse campo. Ao especificar uma
cadeia criptografada ou uma variável de lista, dê um clique duplo no campo
Valor Padrão para abrir caixas de diálogo adicionais que permitem fornecer
padrões.
5. Opcionalmente, forneça algum texto de ajuda para o parâmetro no campo
Texto da Ajuda. Quando alguém executar uma tarefa que utilize esse
parâmetro, poderá clicar em Ajuda quando for solicitado a fornecer um valor.
O texto digitado aqui será exibido.

Configurando Valores para Variáveis de Ambiente
É possível especificar valores de tempo de execução para variáveis de ambiente em
um conjunto de parâmetros. Quando a tarefa for executada, a variável de ambiente
será configurada de acordo.

Procedimento
1. Clique em Incluir Variável de Ambiente... na parte inferior da página
Parâmetros. A lista Escolher Variável de Ambiente será exibida.
Isso mostra uma lista das variáveis de ambiente disponíveis.
2. Clique na variável de ambiente que será substituída no tempo de execução. Ela
aparece na grade de parâmetro, diferenciada dos parâmetros de tarefa por ser
precedida por $.
Também é possível clicar em Nova... na parte superior da lista para definir uma
nova variável de ambiente. Uma janela abrirá permitindo especificar o nome e
o prompt. A nova variável será incluída na lista Escolher Variável de
Ambiente e será possível clicar nela para incluí-la na grade de parâmetros.
3. Configure o valor necessário na coluna Valor Padrão. Esse é o único campo que
pode ser editado para uma variável de ambiente. Dependendo do tipo de
variável, uma janela adicional poderá abrir para ajudá-lo a inserir um valor.

Resultados
Ao importar um conjunto de parâmetros que especifica parâmetros de variáveis de
ambiente, a variável de ambiente será incluída automaticamente nas definições de
projeto se ela ainda não estiver presente.
Ao executar a tarefa e especificar um valor para a variável de ambiente, é possível
especificar um dos seguintes valores especiais:
v $ENV. Instrui o IBM InfoSphere DataStage a utilizar a configuração atual para a
variável de ambiente.
v $PROJDEF. A configuração atual da variável de ambiente será recuperada e
configurada no ambiente da tarefa (de maneira que o valor seja utilizado em
qualquer lugar na tarefa que a variável de ambiente for utilizada). Se o valor
dessa variável de ambiente for alterado posteriormente no cliente Administrator,
a tarefa obterá o novo valor sem a necessidade de recompilação. Se você
importar um conjunto de parâmetros com uma variável de ambiente
configurada para $PROJDEF, a importação avisará que você deve configurar um
valor para a variável de ambiente no projeto de destino. Se você não especificar
um valor, será emitido um aviso no log de tarefa quando a tarefa for executada.

100

Guia do Cliente Designer

v $UNSET. Instrui o InfoSphere DataStage a desconfigurar explicitamente a
variável de ambiente.
As variáveis de ambiente são configuradas usando o cliente Administrator ou
usando o comando dsadmin na linha de comandos.

Caixa de Diálogo Conjunto de Parâmetros - Página Valores
Utilize essa página para, opcionalmente, especificar conjuntos de valores a serem
utilizados para os parâmetros nesse conjunto de parâmetros quando uma tarefa
utilizando-o for projetada ou executada.

Sobre Esta Tarefa
Cada conjunto de valores recebe um nome e é armazenado em um arquivo com
esse nome ao salvar o conjunto de parâmetros. No tempo de execução, o nome de
um desses arquivos pode ser especificado e fornecerá os valores para todos os
parâmetros.
Um arquivo contendo valores de parâmetros é criado para cada linha especificada
na página Valores. Os arquivos são armazenados em um diretório chamado
ParameterSets no diretório de projetos no diretório de instalação do servidor. Por
exemplo, se os arquivos CarlMonday e CarlFriday foram especificados para o
conjunto de parâmetros Runschedule no projeto dayrun, eles seriam armazenados
da seguinte maneira:
C:\IBM\InformationServer\Server\Projects\dayrun\ParameterSets\Runschedule\CarlMonday
C:\IBM\InformationServer\Server\Projects\dayrun\ParameterSets\Runschedule\CarlFriday

(Assumindo que o diretório de instalação do servidor seja C:\IBM\
InformationServer\Server).

Procedimento
1. Digite o nome do arquivo de valores no campo nome do Arquivo de Valores.
O nome deve iniciar com um caractere alfabético e ser composto de caracteres
alfanuméricos e sublinhado. Para assegurar que o nome não exceda o
comprimento máximo para seu ambiente, especifique um nome que inclua um
máximo de 32 caracteres.
2. Os campos restantes são os parâmetros especificados na página Parâmetros.
Para cada arquivo especificado, insira um valor para cada um dos parâmetros.
Os valores padrão especificados serão oferecidos na página Parâmetros e é
possível aceitar esses valores, se desejar.
3. Repita esse procedimento para cada arquivo de valores que deseja especificar.

Utilizando Conjuntos de Parâmetros nos Designs de Tarefa
Você especifica que uma tarefa utiliza um conjunto de parâmetros na página
Parâmetros da janela Propriedades da Tarefa.
É possível incluir somente um conjunto de parâmetros inteiro; não é possível
selecionar dentre os parâmetros individuais contidos em um conjunto.
Na realidade, ao utilizar um dos parâmetros a partir de um conjunto de
parâmetros no design da tarefa, ele é referido no formato
parameter_set.parameter_name. Por exemplo, se desejar que a tarefa utilize o valor do
parâmetro DayOfWeek a partir do conjunto de parâmetro Runschedule, faça uma
referência a ele na tarefa como #Runschedule.DayOfWeek#.
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Incluindo um Conjunto de Parâmetros em um Design de
Tarefa
É possível incluir um conjunto de parâmetros em um design de tarefa.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa dessa tarefa e clique na guia
Parâmetros para abrir a página Parâmetros.
2. Clique em Incluir Conjunto de Parâmetros. O IBM InfoSphere DataStage abre
uma visualização em árvore mostrando os conjuntos de parâmetros atualmente
disponíveis.
3. Clique no nome de um conjunto de parâmetros para incluí-lo na grade de
parâmetros. Ele será incluído como um parâmetro com o Tipo "conjunto de
parâmetros" e o Prompt "parâmetros paramsetname". O Texto de Ajuda contém
a descrição breve do conjunto de parâmetros e seu Valor Padrão contém
"(Conforme predefinido)" (o Prompt e o Texto de Ajuda são os únicos campos
que podem ser alterados).

Visualizando um Conjunto de Parâmetros
Após a inclusão de um conjunto de parâmetros na grade, é possível visualizar seus
detalhes.

Procedimento
1. Selecione o conjunto de parâmetros na grade.
2. Clique em Visualizar Conjunto de Parâmetros. O diálogo do conjunto de
parâmetros será exibido no modo de leitura, portanto, será possível visualizar,
mas não alterar, o conjunto de parâmetros.

Utilizando um Parâmetro a partir de um Conjunto de
Parâmetros em uma Tarefa
É possível utilizar os parâmetros definidos em um conjunto de parâmetros em um
design de tarefa da mesma forma que utilizaria um parâmetro de tarefa comum.
Consulte "Utilizando Parâmetros de Tarefas em Tarefas Paralelas" e "Utilizando
Parâmetros de Tarefas em Tarefas do Servidor" para obter orientações.
Para especificar um parâmetro de tarefa a partir de um conjunto de parâmetros,
especifique-o no formato #parameter_set.parameter_name#. Por exemplo, se desejar
que a tarefa utilize o valor do parâmetro DayOfWeek a partir do conjunto de
parâmetro Runschedule, faça uma referência a ele na tarefa como
#Runschedule.DayOfWeek#.
Onde o IBM InfoSphere DataStage oferece uma lista dos parâmetros de tarefas
atualmente definidos para escolha, a lista incluirá todos os parâmetros de
quaisquer conjuntos de parâmetros incluídos no design da tarefa. Por exemplo,
pode ser possível ver a seguinte lista:
modspec
Runschedule.DayOfWeek
Runschedule.Operator
Runschedule.Password
Runschedule.$TMPDIR
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Utilizando Conjuntos de Parâmetros em Contêineres
Compartilhados
É possível utilizar conjuntos de parâmetros ao projetar contêineres compartilhados
da mesma forma que os utilizariam em uma tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Eles são incluídos na guia Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades do
Contêiner utilizando o botão Incluir Conjunto de Parâmetros (consulte "Incluindo
um Conjunto de Parâmetros em um Design de Tarefa" ).
Ao utilizar conjuntos de parâmetros em um contêiner compartilhado, também é
necessário incluir os mesmos conjuntos de parâmetros como parâmetros de tarefas
para a tarefa que utiliza o contêiner. O conjunto de parâmetros no contêiner
compartilhado será automaticamente configurado para utilizar o mesmo valor que
o conjunto de parâmetros na tarefa.

Resultados
Observe que a guia Propriedades mostra somente o nome do conjunto de
parâmetros, ela não mostra os parâmetros nesse conjunto.
Quando a tarefa é executada, os valores de parâmetros são especificados de forma
normal para a tarefa e transmitidos para o
contêiner compartilhado.

Especificando Valores de Parâmetros no Tempo de Execução
Os valores reais que os parâmetros receberão são especificados ao executar uma
tarefa.
Há várias formas diferentes em que isso pode ser feito, dependendo de como uma
tarefa é executada.

Executando uma Tarefa a partir dos Clientes Designer ou
Director
Ao executar uma tarefa a partir dos clientes do Designer ou Director, a caixa de
diálogo Opções de Execução da Tarefa coleta informações necessárias sobre como
executar a tarefa, incluindo valores para seus parâmetros de tarefa.
Se um conjunto de parâmetros foi especificado no design da tarefa, eles serão
exibidos na caixa de diálogo. Cada parâmetro no conjunto é listado e é possível
aceitar o valor padrão oferecido ou especificar um novo valor.
Esta é a caixa de diálogo que apareceria se você executasse uma tarefa de exemplo:
Todos os parâmetros assumem seus valores padrão.
Clicar na lista drop-down próxima ao nome do conjunto de parâmetros permitirá
que o usuário selecione os valores padrão ou qualquer arquivo de valores que
exista para esse conjunto de parâmetros. Por exemplo, se o arquivo de valores
chamado valuefile2 foi selecionado, os valores de parâmetros para esse arquivo
será mostrado:
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Qualquer um desses valores de parâmetros podem ser substituídos, se necessário.
Se desejar utilizar os valores em um arquivo de valores diferente, é possível
escolher em um lista drop-down de arquivos disponíveis.

Executando uma Tarefa a partir da Linha de Comandos
Ao executar uma tarefa que utilize conjuntos de parâmetros a partir da linha de
comandos, é possível optar por aceitar as configurações padrão, obter valores de
um arquivo de valores ou ainda substituir os valores de exemplos individuais.
Neste exemplo, você executa a tarefa Build_Mart_OU no projeto dstage utilizando
os parâmetros padrão por meio do comando:
dsjob -run dstage Build_Mart_OU

A tarefa seria executada com os valores padrão especificados com o conjunto de
parâmetros Runschedule:
DayOfWeek = Mon
Operator = DAad
Password - ******
Temporary Directory = undefined

Se o Valor Padrão do conjunto de parâmetros fosse configurado como CarlMonday
a tarefa seria executada com os valores padrão definidos no arquivo CarlMonday:
DayOfWeek = Mon
Operator = Carl
Password - ******
Temporary Directory = c:\temp

É possível especificar um novo arquivo de valores ou substituir parâmetros
individuais, se necessário. Para utilizar os valores especificados no arquivo
BethWed, mas substituir a configuração do parâmetro DayOfWeek, basta iniciar a
tarefa na linha de comando utilizando o seguinte comando:
dsjob -run -param Runschedule=BethWed -param Runschedule.DayOfWeek = sat dstage Build_Mart_OU
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Executando uma Tarefa em uma Sequência de Tarefas
Se uma tarefa for executada a partir de uma sequência de tarefas, e essa tarefa
necessitar de valores de parâmetros para ser executada com êxito, então existem
duas opções.
v É possível especificar os valores atuais na atividade da tarefa. Assim, esses
valores são compilados na sequência de tarefas e estarão disponíveis para a
tarefa quando ele for executada.
v É possível especificar o mesmo parâmetro nas propriedades da sequência de
tarefas e, em seguida, mapeá-las para os parâmetros da tarefa. Em seguida, serão
solicitados valores para esses parâmetros ao executar a sequência de tarefas.
(Consulte "Propriedades da Sequência de Tarefas" para obter mais detalhes).
Como utilizar conjuntos de parâmetros nesses contextos?

Especificando Valores em Atividades da Tarefa
Ao incluir uma tarefa em uma sequência, você especifica detalhes sobre essa tarefa
na caixa de diálogo Atividade da Tarefa.
A grade Parâmetros dessa página apenas exibe o conjunto de parâmetros, não o
expande. O valor do conjunto de parâmetros pode ser configurado como
(Conforme predefinido) ou qualquer um dos arquivos de valores que existirem
para esse conjunto de parâmetros. Como alternativa, se a própria sequência de
tarefas utilizar o mesmo conjunto de parâmetros, será possível optar por obter os
mesmos valores que a sequência de tarefas, clicando no botão Inserir Valor de
Parâmetro.

Especificando Valores Utilizando Parâmetros de Sequência de
Tarefas
Se desejar especificar os valores para parâmetros de tarefas quando a sequência de
tarefas é realmente executada, será necessário especificar esses parâmetros nas
propriedades da própria sequência de tarefas.

Sobre Esta Tarefa
A página Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades da sequência de tarefas é a
mesma que a página para uma tarefa comum. É possível especificar um conjunto
de parâmetros exatamente da mesma forma que seria realizado para um design de
tarefa (conforme descrito em "Incluindo um Conjunto de Parâmetros em um
Design de Tarefa" ).
Em seguida, é necessário mapear os valores dos parâmetros nesse conjunto de
parâmetros para os parâmetros equivalentes da própria atividade da tarefa.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Atividade da Tarefa para a tarefa.
2. Selecione o conjunto de parâmetros na grade e clique em Inserir Valor do
Parâmetro. O valor do conjunto de parâmetros será preenchido para você.

Capítulo 5. Tornando suas Tarefas Adaptáveis
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Capítulo 6. Tornando Partes do Design da Tarefa Reutilizáveis
É possível utilizar contêineres para tornar as partes do design da tarefa
reutilizáveis.
Um contêiner é um grupo de estágios e links. Os contêineres permitem simplificar
e modular os designs de tarefa pela substituição de áreas complexas do diagrama
por um único estágio de contêiner.
Os contêineres estão disponíveis em tarefas paralelas e tarefas do servidor.
O IBM InfoSphere DataStage fornece dois tipos de contêiner:
v Contêineres Locais. Eles são criados em uma tarefa e podem ser acessados
apenas por essa tarefa. Um contêiner local é editado em uma página tabulada da
janela Diagrama da tarefa. Os contêineres locais podem ser utilizados em tarefas
do servidor ou tarefas paralelas. Seu principal uso é 'limpar' um design da
tarefa.
v Contêineres Compartilhados. Eles são criados separadamente e armazenados no
Repositório da mesma maneira que as tarefas o são. Eles podem ser inseridos no
design da tarefa. Há dois tipos de contêiner compartilhado:
– Contêiner Compartilhado do Servidor. Utilizado em tarefas do servidor
(também pode ser utilizado em tarefas paralelas).
– Contêiner Compartilhado Paralelo. Utilizado em tarefas paralelas.
Também é possível incluir contêineres compartilhados do servidor em tarefas
paralelas como uma maneira de incorporar funcionalidade da tarefa do
servidor em um estágio paralelo.

Contêineres Locais
A finalidade principal da utilização de um contêiner local do é simplificar um
design complexo de maneira visual para torná-lo mais fácil de entender na janela
Diagrama.
Se a tarefa tiver vários estágios e links, poderá ser mais fácil criar contêineres
adicionais para descrever uma sequência de etapas específica. Os contêineres são
vinculados a outros estágios ou contêineres na tarefa por estágios de entrada e
saída.
É possível criar um contêiner local a partir do zero ou colocar um conjunto de
estágios e links existentes em um contêiner. Um contêiner local é acessível somente
à tarefa na qual ele foi criado.

Criando um Contêiner Local
Se o design da tarefa ficar complexo, é possível modular o design agrupando
estágios e links em um contêiner.

Para salvar um grupo de estágios e links existentes em um
contêiner local:
Procedimento
1. Escolha os estágios e os links seguindo um destes procedimentos:
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a. Clique e arraste o mouse sobre todos os estágios que deseja incluir no
contêiner.
b. Selecione um estágio. Pressione Shift e clique nos outros estágios que deseja
incluir no contêiner.
Todos os estágios escolhidos serão realçados com a cor de realce do sistema.
2. Escolha Editar > Construir Contêiner > Local O grupo será substituído pelo
estágio Local Container na janela Diagrama. Uma nova guia aparecerá na janela
Diagrama, com o conteúdo do novo estágio Local Container. Você será avisado
se ocorrer algum conflito de nomeação de link quando o contêiner for
construído. O novo contêiner será aberto e o foco será alterado para sua guia.

Para inserir um contêiner local vazio:
Procedimento
Clique no ícone Contêiner no grupo Geral da paleta de ferramentas e clique na
janela Diagrama ou arraste-o para a janela Diagrama. Um estágio Container será
incluído na janela Diagrama; dê um clique duplo no estágio para abri-lo e inclua
estágios e links no contêiner.

Resultados
É possível renomear, mover e excluir um estágio Container da mesma maneira que
qualquer outro estágio no design da tarefa.

Visualizando ou Modificando um Contêiner Local
Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou modificar os estágios ou links em um contêiner, siga um desses
procedimentos:
v Dê um clique duplo no estágio do contêiner na janela Diagrama.
v Clique na guia da janela Contêiner para trazê-la para a frente.
v Selecione o contêiner e escolha Editar  Propriedades... .
v Selecione o contêiner e escolha Propriedades... no menu de atalho.
É possível editar os estágios e links em um contêiner da mesma forma que é feito
com uma tarefa. Consulte Utilizando Estágios de Entrada e Saída para obter
detalhes sobre como vincular o contêiner a outros estágios na tarefa.

Utilizando Estágios de Entrada e Saída
Ao utilizar um contêiner local em um design de tarefa, será exibido um link na
direção para fora ou para dentro do contêiner.
No próprio contêiner, não é possível ter um link solto no ar, portanto, são
utilizados estágios de entrada e saída para representar os estágios na tarefa
principal aos quais o contêiner se conecta.
A maneira como os estágios Container Input e Output são utilizados depende da
criação de um contêiner local utilizando estágios e links existentes ou a criação de
um novo.
v Se você construir um contêiner local a partir de um grupo de estágios e links
existente, os estágios de entrada e saída serão incluídos automaticamente. O link
entre o estágio de entrada ou saída e o estágio no contêiner tem o mesmo nome
que o link na janela Diagrama da tarefa principal.
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v Se você criar um novo contêiner, deverá incluir estágios na janela Diagrama do
contêiner entre os estágios de entrada e saída. Vincule os estágios e edite os
nomes de links para que correspondam àqueles da janela Diagrama principal.
É possível ter qualquer quantidade de links para dentro e para fora de um
contêiner local; todos os nomes de links dentro do contêiner devem corresponder
aos nomes de links dentro e fora dele na tarefa. Depois que uma conexão é
efetuada, a edição de metadados em qualquer um dos lados do conector edita os
metadados no estágio conectado na tarefa.

Desconstruindo um Contêiner Local
Se necessário, é possível converter um contêiner local de volta em um grupo de
estágios e links discretos na tarefa onde ele é utilizado.

Sobre Esta Tarefa
Isso pode ser feito independentemente do fato de tê-lo criado a partir de um
grupo. Para desconstruir um contêiner local, siga um destes procedimentos:
v Selecione o estágio de contêiner na janela Diagrama de Tarefa e clique em
Desconstruir no menu de atalhos.
v Selecione o estágio de contêiner na janela Diagrama de Tarefa e clique em Editar
> Desconstruir no menu de atalhos.
O IBM InfoSphere DataStage solicitará que você confirme a ação (é possível
desativar esse aviso, se necessário). Clique em OK e as partes constituintes do
contêiner aparecerão na janela Diagrama da Tarefa, com os estágios e links
existentes deslocados para acomodá-los.
Se surgirem quaisquer conflitos de nome durante o processo de desconstrução
entre estágios do contêiner e os existentes, você será solicitado a fornecer novos
nomes. É possível selecionar a caixa de opção Usar Nomes Gerados para fazer
com que o InfoSphere DataStage aloque novos nomes automaticamente a partir de
agora. Se o contêiner tiver algum link não-conectado, ele será descartado. Os links
conectados permanecerão conectados.
A desconstrução de um contêiner local não é recursiva. Se o contêiner que está
sendo desconstruído contiver outros contêineres, eles serão movidos um nível para
cima, mas eles próprios não serão desconstruídos.

Contêineres Compartilhados
Os contêineres compartilhados ajudam a simplificar seu design mas,
diferentemente dos contêineres locais, eles podem ser reutilizados por outras
tarefas.
É possível utilizar contêineres compartilhados para tornar os componentes de
tarefas comuns disponíveis em todo o projeto. É possível criar um contêiner
compartilhado a partir de um estágio e metadados associados e incluir o contêiner
compartilhado na paleta para tornar esse estágio pré-configurado disponível para
outras tarefas.
Também é possível inserir um contêiner compartilhado do servidor em uma tarefa
paralela como uma forma de tornar a funcionalidade da tarefa do servidor
disponível. Por exemplo, é possível utilizá-lo para fornecer à tarefa paralela o
acesso à funcionalidade de uma função de transformação do servidor. (Observe
Capítulo 6. Tornando Partes do Design da Tarefa Reutilizáveis
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que é possível utilizar contêineres compartilhados do servidor somente em
sistemas SMP, e não em sistemas MPP ou de clusters).
Os contêineres compartilhados compreendem grupos de estágios e links e são
armazenados no Repositório como tarefas do IBM InfoSphere DataStage. Ao inserir
um contêiner compartilhado em uma tarefa, o InfoSphere DataStage coloca uma
instância desse contêiner no design. Ao compilar a tarefa que contém uma
instância de um contêiner compartilhado, o código para o contêiner é incluído na
tarefa compilada. É possível utilizar o depurador do InfoSphere DataStage em
instâncias de contêineres compartilhados utilizados em tarefas do servidor.
Ao incluir uma instância de um contêiner compartilhado em uma tarefa, será
necessário mapear metadados para os links dentro e fora do contêiner, pois podem
variar em cada tarefa em que o contêiner compartilhado é utilizado. Se o conteúdo
de um contêiner compartilhado for alterado, será necessário recompilar as tarefas
que utilizam o contêiner para que as alterações entrem em efeito. Para contêineres
compartilhados paralelos, é possível obter vantagem da propagação de colunas no
tempo de execução para evitar a necessidade de mapear os metadados. Se a
propagação de colunas de tempo de execução for ativada, então, quando as tarefas
forem executadas, os metadados serão propagados automaticamente além do limite
entre o contêiner compartilhado e o(s) estágio(s) aos quais eles se conectam na
tarefa.
Observe que não existe nada inerentemente paralelo sobre um contêiner
compartilhado paralelo - embora os estágios possuam o recurso paralelo. Os
próprios estágios determinam como o código do contêiner compartilhado será
executado. De modo oposto, ao incluir um contêiner compartilhado do servidor em
uma tarefa paralela, os estágios do servidor não possuem o recurso paralelo, mas
todo o contêiner pode operar em paralelo, já que a tarefa paralela pode executar
várias instâncias dele.
É possível criar um contêiner compartilhado a partir do início ou colocar um
conjunto de estágios e links existentes em um contêiner compartilhado.
Nota: Se ocorrer um problema ao executar uma tarefa que utiliza um contêiner
compartilhado do servidor em uma tarefa paralela, é possível tentar aumentar o
valor da variável de ambiente DSIPC_OPEN_TIMEOUT na categoria Paralelo 
Operador específica da caixa de diálogo da variável de ambiente no InfoSphere
DataStage Administrator.

Criando um Contêiner Compartilhado
É possível salvar um grupo de estágios e links existentes em um contêiner
compartilhado.

Procedimento
1. Escolha os estágios e os links seguindo um destes procedimentos:
v Clique e arraste o mouse sobre todos os estágios que deseja incluir no
contêiner.
v Selecione um estágio. Pressione Shift e clique nos outros estágios e links que
deseja incluir no contêiner.
Todos os estágios escolhidos serão realçados com a cor de realce do sistema.
2. Escolha Editar > Construir Contêiner > Compartilhado. Você será solicitado a
fornecer um nome para o contêiner na caixa de diálogo Criar Novo. O grupo
será substituído pelo estágio Shared Container do tipo apropriado com o nome
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especificado na janela Diagrama. Você será avisado se ocorrer algum conflito de
nomeação de link quando o contêiner for construído. Quaisquer parâmetros
que ocorram nos componentes serão copiados para o contêiner compartilhado
como parâmetros de contêiner. A instância criada tem todos os seus parâmetros
designados a parâmetros de tarefa correspondentes.

Resultados
Para criar um contêiner compartilhado vazio, no qual é possível incluir estágios e
links, escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo será
exibida; abra a pasta Contêiner Compartilhado e escolha o ícone de contêiner
paralelo compartilhado ou o ícone de contêiner de servidor compartilhado,
conforme apropriado, e clique em OK.
Uma nova janela Diagrama será exibida no Designer, juntamente com uma paleta
de Ferramenta que tem o mesmo conteúdo que para tarefas paralelas ou tarefas do
servidor, dependendo do tipo de contêiner compartilhado. Agora será possível
salvar o contêiner compartilhado e dar um nome a ele. Isso é exatamente a mesma
coisa que salvar uma tarefa (consulte “Salvando uma Tarefa” na página 22).

Nomeando Contêineres Compartilhados
As regras a seguir são aplicadas aos nomes que podem ser fornecidos a contêineres
compartilhados do IBM InfoSphere DataStage:
v Os nomes de contêineres podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos.

Visualizando ou Modificando uma Definição de Contêiner
Compartilhado
Sobre Esta Tarefa
É possível abrir um contêiner compartilhado para visualização ou modificação
seguindo um dos procedimentos a seguir:
v Selecione seu ícone na árvore do repositório e selecione Editar no menu de
atalho.
v Arraste seu ícone da árvore do repositório do Designer para a área do diagrama.
v Selecione seu ícone no design da tarefa e selecione Abrir no menu de atalho.
v Escolha Arquivo  Abrir no menu principal e selecione o contêiner
compartilhado na caixa de diálogo Abrir.
Uma janela Diagrama será exibida, mostrando o conteúdo do contêiner
compartilhado. É possível editar os estágios e links em um contêiner da mesma
forma que é feito com uma tarefa.
Nota: O contêiner compartilhado é editado de forma independente de qualquer
tarefa na qual ele é utilizado. Salvar uma tarefa, por exemplo, não salvará nenhum
contêiner compartilhado aberto utilizado nessa tarefa.

Editando Propriedades de Definições do Contêiner
Compartilhado
Um contêiner compartilhado tem propriedades da mesma maneira que uma tarefa.
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Para editar as propriedades, assegure-se de que a janela do diagrama do contêiner
compartilhado esteja aberta e ativa e escolha Editar  Propriedades. Se o contêiner
compartilhado não estiver aberto atualmente, selecione-o na janela Repositório e
escolha Propriedades no menu de atalho. A caixa de diálogo Propriedades do
Contêiner Compartilhado será exibida. Ela tem duas páginas, Geral e Parâmetros.
A página Geral contém estes campos:
v Versão. O número da versão do contêiner compartilhado. O número da versão
possui vários componentes:
– O número da versão N.n.n. Esse número verifica a compatibilidade do
contêiner compartilhado com a versão do IBM InfoSphere DataStage
instalada. Esse número é configurado automaticamente quando o InfoSphere
DataStage é instalado e não pode ser editado.
– O número da correção de erros, n.n.N. Este número reflete alterações
secundárias nas propriedades ou no design do contêiner compartilhado. Para
alterar esse número, selecione-o e digite um novo valor diretamente, ou
utilize os botões de seta para aumentar o número.
v Ativar Propagação de Coluna do Tempo de Execução para novos links. Essa
caixa de opção aparecerá par contêineres compartilhados paralelos se você
selecionou Ativar propagação de Colunas de Tempo de Execução para tarefas
Paralelas para esse projeto no cliente Administrator. Marque-a para ativar a
propagação de colunas de tempo de execução por padrão para todos os novos
links nesse contêiner compartilhado.
v Descrição Breve do Contêiner. Uma breve descrição opcional do contêiner
compartilhado.
v Descrição Completa do Contêiner. Uma descrição detalhada opcional do
contêiner compartilhado.
Os contêineres compartilhados utilizam parâmetros para assegurar que o contêiner
possa ser reutilizado em tarefas diferentes. Quaisquer propriedades do contêiner
que provavelmente serão alteradas entre tarefas poderão ser fornecidas por um
parâmetro e o valor real desse parâmetro especificado no design da tarefa. Os
parâmetros de contêiner podem ser utilizados nos mesmos locais que os
parâmetros de tarefa.
A página Parâmetros contém estes campos e controles:
v Nome do Parâmetro. O nome do parâmetro.
v Tipo. O tipo do parâmetro.
v Texto de Ajuda. O texto que aparece no editor Estágio de Contêiner da Tarefa
para ajudar o designer a incluir um valor para o parâmetro em um design de
tarefa (consulte "Utilizando um Contêiner Compartilhado em uma Tarefa").
v Visualizar Conjunto de Parâmetros. Este botão estará disponível após incluir um
conjunto de parâmetros na grade e selecioná-lo. Clique neste botão para abrir
uma janela que mostra os detalhes do conjunto de parâmetros selecionado.
v Incluir Conjunto de Parâmetros. Clique neste botão para incluir um conjunto de
parâmetros no contêiner.

Utilizando um Contêiner Compartilhado em uma Tarefa
É possível inserir um contêiner compartilhado em um design de tarefa
arrastando-se seu ícone da ramificação Contêiner Compartilhado na janela do
Repository para a janela Diagrama da tarefa.
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Sobre Esta Tarefa
O IBM InfoSphere DataStage insere uma instância desse contêiner compartilhado
no design da tarefa. Isso é o mesmo para tarefas do servidor e tarefas paralelas.
Os estágios na tarefa que se conectam ao contêiner são representados dentro do
contêiner por estágios de entrada e saída, da mesma maneira que o descrito para
contêineres locais (consulte Utilizando Estágios de Entrada e Saída). No entanto,
diferentemente de um contêiner local, os links que conectam estágios de tarefa ao
contêiner não precisam ter o mesmo nome que os links dentro do contêiner.
Depois de inserir o contêiner compartilhado, será necessário editar as propriedades
de sua instância, seguindo um destes procedimentos:
v Dê um clique duplo no estágio do contêiner na janela Diagrama.
v Selecione o estágio de contêiner e escolha Editar  Propriedades...
v Selecione o estágio de contêiner e escolha Propriedades... no menu de atalho.
O editor de Estágio Contêiner Compartilhado será exibido:
Ele é semelhante a um editor de estágio geral, tendo páginas Estágio, Entradas e
Saídas, cada uma com guias subsidiárias.

Página do Estágio
v Nome do Estágio. O nome da instância do contêiner compartilhado. É possível
editar esse nome, se necessário.
v Nome do Contêiner Compartilhado. O nome do contêiner compartilhado do
qual esse é uma instância. Não é possível alterar esse nome.
A guia Geral permite incluir uma descrição opcional da instância do contêiner.
A guia Propriedades permite especificar valores para parâmetros do contêiner. É
necessário ter alguns parâmetros definidos nas propriedades do contêiner
compartilhado para que essa guia seja exibida.
v Nome. O nome do parâmetro esperado.
v Valor. Insira um valor para o parâmetro. É necessário inserir valores para todos
os parâmetros esperados aqui, pois a tarefa não os solicita no tempo de
execução. (É possível deixar parâmetros de cadeia em branco, pois uma cadeia
vazia será deduzida).
v Inserir Parâmetro. É possível utilizar um parâmetro de uma tarefa-pai (ou
contêiner) para fornecer um valor para um parâmetro de contêiner. Clique em
Inserir Parâmetro para que seja oferecida uma lista de parâmetros disponíveis da
qual escolher.
A guia Avançado é exibida ao utilizar um contêiner compartilhado do servidor em
uma tarefa paralela. Ela tem os mesmos campos e funcionalidade que a guia
Avançado em todos os editores de estágio paralelos.

Página Entradas
Quando inserida em uma tarefa, uma instância de contêiner compartilhado já tem
metadados definidos para seus diversos links.
Esses metadados devem corresponder exatamente aos do link que a tarefa utiliza
para conectar-se ao contêiner em todas as propriedades. A página de entradas
permite mapear metadados conforme necessário. A única exceção a isso é ao
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utilizar RCP (Propagação de Coluna no Tempo de Execução) com um contêiner
paralelo compartilhado. Se a RCP estiver ativada para a tarefa e, especificamente,
para o estágio cuja saída está conectada à entrada do contêiner compartilhado, os
metadados serão propagados no tempo de execução; portanto, não há necessidade
de mapeá-los no tempo de design.
Em todos os outros casos, para que correspondam, os metadados nos links que
estão sendo correspondidos devem ter o mesmo número de colunas, com
propriedades correspondentes para cada um.
A página Entradas de um contêiner de servidor compartilhado tem um campo
Entrada e duas guias: Geral e Colunas. A página Entradas de um contêiner
paralelo compartilhado ou um contêiner de servidor compartilhado utilizado em
uma tarefa paralela tem uma guia adicional: Particionamento.
v Entrada. Escolha o link de entrada para o contêiner que deseja mapear.
A página Geral tem estes campos:
v Mapear para Link do Contêiner. Escolha o link dentro do contêiner
compartilhado para o qual o link da tarefa de entrada será mapeado. A alteração
do link aciona um processo de validação e você será avisado se os metadados
não corresponderem e terá a opção de reconciliar os metadados conforme
descrito a seguir.
v Validar. Clique para solicitar a validação dos metadados nos dois links. Você
será avisado se a validação falhar e terá a opção de reconciliar os metadados. Se
optar por reconciliar, os metadados no link do contêiner substituirão aqueles do
link da tarefa. Colunas adicionais no link da tarefa serão removidas. Colunas de
link da tarefa que tiverem o mesmo nome, mas propriedades diferentes de uma
coluna do contêiner, terão as propriedades sobrescritas, mas as informações de
derivação serão preservadas.
Nota: É possível utilizar um estágio Transformer dentro da tarefa para mapear
dados manualmente entre um estágio da tarefa e o estágio do contêiner a fim de
fornecer os metadados que o contêiner necessita.
v Descrição. Descrição opcional do link de entrada da tarefa.
A página Colunas mostra os metadados definidos para o link do estágio da tarefa
em uma grade padrão. É possível utilizar a opção Reconciliar no botão Carregar
para sobrescrever os metadados no link de estágio da tarefa com os metadados do
link do contêiner da mesma maneira que a descrita para a opção Validar.
A guia Particionamento aparece ao utilizar um contêiner de servidor
compartilhado em uma tarefa paralela. Ela tem os mesmos campos e
funcionalidade que a guia Particionamento em todos os editores de estágio
paralelos.
A guia Avançado aparece para contêineres paralelos compartilhados e ao utilizar
um contêiner de servidor compartilhado em uma tarefa paralela. Ela tem os
mesmos campos e funcionalidade que a guia Avançado em todos os editores de
estágio paralelos.

página Saídas
A página Saídas permite mapear metadados entre um link de contêiner e o link da
tarefa que se conecta ao contêiner no lado de saída.
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Ela tem um campo Saída e a guia Geral, a guia Colunas e a guia Avançada, que
desempenham funções equivalentes às descritas para a página Entradas.
A guia Colunas para contêineres paralelos compartilhados tem uma caixa de
opções Propagação de Coluna no Tempo de Execução. Isto estará visível desde que
a RCP esteja ativada para a tarefa. Ela mostra se a RCP está ligada ou desligada
para o link para o qual o link do contêiner está mapeado. Isso remove a
necessidade de mapear os metadados.

Componentes Pré-configurados
É possível utilizar contêineres compartilhados para criar estágios pré-configurados
disponíveis para outras tarefas.

Procedimento
1. Selecione um estágio e um link de entrada/saída relevante (o link também é
necessário para reter metadados).
2. Escolha Copiar no menu de atalho ou selecione Editar  Copiar.
3. Selecione Editar  Colar Especial  No novo contêiner compartilhado... . A caixa
de diálogo Colar Especial no Novo Contêiner Compartilhado será exibida).
4. Escolha para criar uma entrada para esse contêiner na paleta (o diálogo fará
isso por padrão).

Resultados
Para utilizar o componente pré-configurado, selecione o contêiner compartilhado
na paleta e, em seguida, pressione a tecla Ctrl e arraste-o para o canvas. Isso
destrói o contêiner para que o estágio e o link apareçam no canvas.

Convertendo Contêineres
É possível converter contêineres locais em contêineres compartilhados e vice-versa.

Sobre Esta Tarefa
Ao converter um contêiner local em um compartilhado, é possível disponibilizar a
funcionalidade para todas as tarefas no projeto.
Pode ser conveniente converter um contêiner compartilhado em um local se você
desejar modificar um pouco sua funcionalidade dentro de uma tarefa. Também é
possível converter um contêiner compartilhado em um contêiner local e, em
seguida, desconstruí-lo em duas partes constituintes, conforme descrito em
“Desconstruindo um Contêiner Local” na página 109.
Para converter um contêiner, selecione seu ícone de estágio na janela Diagrama da
tarefa e clique em Converter no menu de atalhos, ou clique em Editar > Converter
Contêiner no menu principal.
O IBM InfoSphere DataStage solicita que você confirme a conversão.
Os contêineres aninhados no contêiner que está sendo convertido não serão
afetados.
Ao converter de compartilhado em local, você será avisado se ocorrerem conflitos
de nome de link e terá uma chance de resolvê-los.
Capítulo 6. Tornando Partes do Design da Tarefa Reutilizáveis
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Um contêiner compartilhado não pode ser convertido em um contêiner local se ele
tiver um parâmetro com o mesmo nome que um parâmetro na tarefa-pai (ou
contêiner) que não é derivado do parâmetro correspondente do pai. Você será
avisado se isso ocorrer e deverá resolver o conflito antes que o contêiner possa ser
convertido.
Nota: A conversão de uma instância de contêiner compartilhado em um contêiner
local não tem efeito no contêiner compartilhado original.
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Capítulo 7. Definindo Componentes Especiais
É possível definir componentes especiais para serem utilizados nos designs das
tarefas.

Componentes Especiais para Tarefas Paralelas
É possível especificar objetos customizados para ajudar a projetar tarefas paralelas
que transformam ou limpam dados.
Os seguintes tipos de objetos podem ser definidos:
v Rotinas Paralelas
v Tipos de estágios Paralelos Customizados
v Objetos QualityStage

Rotinas Paralelas
As tarefas paralelas podem executar rotinas antes ou após a execução de um
estágio de processamento (um estágio de processamento é aquele que aceita
entrada, processa-a, em seguida, gera a saída em um único estágio) ou podem
utilizar rotinas em expressões nos estágios do Transformer.
Essas rotinas são definidas e armazenadas no repositório e, em seguida, chamadas
na página Acionadores da caixa de diálogo Propriedades do estágio Transformer
específico. Essas rotinas devem ser fornecidas em uma biblioteca compartilhada ou
em um arquivo de objeto e não retornar um valor (quaisquer valores retornados
serão ignorados).

Criando uma Rotina Paralela
Você pode definir uma rotina paralela a ser executada antes ou após um estágio de
processamento no fluxo de tarefas ou como parte de uma expressão em um estágio
do Transformer.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Rotina e selecione o ícone Rotina Paralela.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina Paralela é exibida com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. Escolha Novo > Rotina Paralela no menu pop-up. A caixa de diálogo
Rotina Paralela é exibida com a página Geral na parte superior.
2. Digite informações gerais sobre a rotina como a seguir:
v Nome da Rotina. Digite o nome da rotina. Os nomes de rotinas podem ter
qualquer comprimento. Eles devem começar com um caractere alfabético e
podem conter caracteres alfanuméricos e ponto.
v Tipo. Escolha Função Externa se essa rotina estiver chamando uma função a
ser incluída em uma expressão do transformer. Escolha Rotina
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Anterior/Posterior Externa se você estiver definindo uma rotina a ser
executada como uma rotina antes/após o estágio de processamento.
v Tipo de Objeto. Escolha Biblioteca ou Objeto. Essa opção especifica como a
função do C é vinculada na tarefa. Se você escolher Biblioteca, a função não
será vinculada à tarefa e você deverá assegurar-se de que a biblioteca
compartilhada estará disponível no tempo de execução. Para o método de
chamada Biblioteca, a rotina deve ser fornecida em uma biblioteca
compartilhada, e não em um arquivo de objeto. Se você escolher Objeto, a
função será vinculada à tarefa, portanto não precisará estar disponível no
tempo de execução. A rotina pode estar contida em uma biblioteca
compartilhada ou em um arquivo de objeto. Note que, se você usar a opção
Objeto e subsequentemente atualizar a função, a tarefa deverá ser
recompilada para receber a atualização. Se você escolher a opção Biblioteca,
será necessário inserir o nome do caminho do arquivo da biblioteca
compartilhada no campo do caminho da Biblioteca. Se você escolher a opção
Objeto, será necessário inserir o nome do caminho do arquivo de objeto no
campo do caminho da Biblioteca.
v Nome da Sub-rotina externa. A função C que essa rotina está chamando
(deve ser o nome de uma rotina válida em uma biblioteca compartilhada).
v Tipo de Retorno. Escolha o tipo do valor que a função retorna. A lista
suspensa oferece uma opção de tipos nativos do C. Essa opção está
indisponível para Rotinas Anteriores/Posteriores Externas que não retornam
um valor. O nome das definições de tipo reais nas implementações de função
poderão variar dependendo do tipo de plataforma. Essa consideração
aplica-se particularmente a tipos nativos do C `long' e `unsigned long'. Esses
tipos devem ser definidos como "long long" e "unsigned long long" no
código real. Da mesma forma, um tipo de retorno "char" deve ser definido
como "signed char" no código em todas as plataformas.
v Caminho da Biblioteca. Se você tiver especificado a opção Biblioteca, digite
ou procure no computador que hospeda a camada do mecanismo o nome do
caminho da biblioteca compartilhada ou archive de biblioteca que contém a
função. Esse nome de caminho é utilizado no tempo de compilação para
localizar a função. O nome do caminho deve ser o nome exato da biblioteca
ou archive de biblioteca e deve ter o prefixo lib e o sufixo apropriado. Por
exemplo, /disk1/userlibs/libMyFuncs.so, c:\mylibs\libMyStaticFuncs.lib,
/disk1/userlibs/libMyLibArchive.a. Os sufixos são os seguintes:
– Solaris - .so ou .a
– AIX - .so ou .a
– HPUX - .sl ou .a
– Windows - .lib
– Linux - .so ou .a
O sufixo .a denota um archive de biblioteca. Em sistemas AIX, o sufixo .a
pode denotar uma biblioteca ou um archive de biblioteca.
Nos sistemas Windows, note que o caminho da Biblioteca identifica um
arquivo .lib, mas, no tempo de execução, um arquivo .dll é usado. O arquivo
.dll compilado deve estar no caminho da procura da biblioteca de
carregamento no tempo de execução.
Se você tiver especificado a opção Objeto, insira o nome do caminho do
arquivo de objeto. Normalmente o arquivo é sufixado com .o para sistemas
UNIX ou Linux, ou .o ou .obj para sistemas Windows. Esse arquivo deve
existir e ser um arquivo de objeto válido para o vinculador. Não existem
restrições para nomes de arquivos, além do sufixo.
v Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional da rotina.
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v Descrição Longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Em seguida, selecione a página Criador para digitar informações sobre o
criador:
A página Criador permite especificar informações sobre o criador e o número
da versão da rotina da seguinte forma:
v Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
v Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
v Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina
é importada. O campo Versão contém um número de versão com três partes,
por exemplo, 3.1.1. A primeira parte desse número é um número interno
utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o sistema IBM
InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando
alterações importantes forem feitas na definição da rotina ou no código
subjacente. Um novo release da rotina substitui qualquer release anterior.
Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo release. A última
parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
v Copyright. Digite as informações de copyright.
4. A última etapa é definir argumentos da rotina selecionando a página
Argumentos.
As funções subjacentes para Funções Externas podem ter qualquer quantidade
de argumentos, com cada nome de argumento sendo exclusivo na definição da
função. As funções subjacentes para Rotinas Anteriores/Posteriores Externas
podem ter até oito argumentos, com cada nome de argumento sendo exclusivo
na definição da função. Em ambos os casos, esses nomes devem estar em
conformidade com os padrões de nome de variáveis C.
Os argumentos esperados para uma rotina aparecem no editor de expressão ou
na página Acionadores da caixa de diálogo Propriedades do estágio
Transformer, delimitados por caracteres % (por exemplo, %arg1%). Ao
realmente utilizar uma rotina, substitua o valor do argumento por essa cadeia.
Preencha os seguintes campos:
v Nome do argumento. Digite o nome do argumento a ser transmitido para a
rotina.
v Tipo de E/S. Todos os argumentos são argumentos de entrada, portanto o
tipo de E/S pode ser configurado apenas como E.
v Tipo nativo. Oferece uma opção dos tipos nativos do C em uma lista
drop-down. Observe que as definições de tipos reais em implementações de
funções podem variar dependendo do tipo da plataforma. Isso é aplicado
especialmente para os tipos nativos C "long" e "unsigned long". Essa
consideração aplica-se particularmente a tipos nativos do C `long' e
`unsigned long'. Esses tipos devem ser definidos como "long long" e
"unsigned long long" no código real. Da mesma maneira o tipo de retorno
"char" deve ser definido como "signed char" no código em todas as
plataformas.
v Descrição. Digite uma descrição opcional do argumento.
5. Quando estiver satisfeito com a definição da rotina, clique em OK. A caixa de
diálogo Salvar Como será exibida.
6. Selecione a pasta desejada na árvore do repositório para armazenar a rotina e
clique em OK.
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Estágios Customizados para Tarefas Paralelas
Além da grande variedade de tipos de estágio paralelos disponíveis, o Designer
permite definir seus próprios tipos de estágio, que poderão ser utilizados em
tarefas paralelas.
Há três tipos diferentes de estágio que podem ser definidos:
v Customizado. Permite que usuários reconhecidos do Orchestrate especifiquem
um operador do Orchestrate como um estágio do IBM InfoSphere DataStage.
Isso estará, então, disponível para uso em Tarefas Paralelas.
v Construção. Permite projetar e construir seu próprio operador como um estágio
a ser incluído em Tarefas Paralelas.
v Agrupado. Permite especificar um comando do UNIX a ser executado por um
estágio. Defina um arquivo wrapper que, por sua vez, define argumentos para o
comando do UNIX, além de entradas e saídas.
O cliente Designer fornece uma interface que permite definir um novo estágio de
Tarefa Paralela de qualquer um desses tipos.

Nomeando Tipos de Estágios Paralelos
As regras de nomenclatura de tipos de estágios paralelos são as seguintes:
v Os nomes de tipos de estágios podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos, ponto e sublinhado.

Definindo Estágios Customizados
É possível definir um estágio customizado a fim de incluir um operador do
Orchestrate em um estágio que você poderá, por sua vez, incluir em uma tarefa.

Sobre Esta Tarefa
O estágio estará disponível a todas as tarefas no projeto em que o estágio foi
definido. É possível disponibilizá-lo para outros projetos utilizando os recursos de
Exportação/Importação do Designer. O estágio é incluído automaticamente na
paleta de tarefa.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Clique em Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Tipo de Estágio Paralelo.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina Paralela aparece, com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. Clique em Novo > Outro > Estágio Paralelo > Customizado no menu de
atalhos. A caixa de diálogo Tipo de Estágio é exibida, com a página Geral
na parte superior.
2. Preencha os campos na página Geral da seguinte forma:
v Nome do tipo de estágio. Esse é o nome pelo qual o estágio será conhecido
no IBM InfoSphere DataStage. Evite utilizar o mesmo nome de estágios
existentes.
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v Tipo de Estágio Paralelo. Indica o tipo do novo estágio de tarefa paralela
que está sendo definida (Customizado, Construção ou Agrupado). Não é
possível alterar essa configuração.
v Modo de Execução. Escolha o modo de execução. Esse é o modo que
aparecerá na guia Avançado do editor de estágio. É possível substituir esse
modo para instâncias individuais do estágio conforme necessário, a menos
que você selecione Somente paralelo ou Somente sequencial.
v Mapeamento. Escolha se o estágio possui ou não uma guia Mapeamento.
Uma guia Mapeamento permite ao usuário do estágio especificar como as
colunas de saída são derivadas dos dados produzidos pelo estágio. Escolha
Nenhum para especificar que o mapeamento de saída não será executado,
escolha Padrão para aceitar a configuração padrão que o InfoSphere
DataStage utiliza.
v Preservar Particionamento. Escolha a configuração padrão do sinalizador
Preservar Particionamento. Essa é a configuração que aparecerá na guia
Avançado do editor de estágio. É possível substituir essa configuração para
instâncias individuais do estágio conforme necessário.
v Particionamento. Escolha o método de particionamento padrão para o
estágio. Esse é o método que aparecerá na página Entradas da guia
Particionamento do editor de estágio. É possível substituir esse método para
instâncias individuais do estágio conforme necessário.
v Coleta. Escolha o método de coleta padrão para o estágio. Esse é o método
que aparecerá na página Entradas da guia Particionamento do editor de
estágio. É possível substituir esse método para instâncias individuais do
estágio conforme necessário.
v Operador. Digite o nome do operador do Orchestrate que você deseja que o
estágio chame.
v Descrição Curta. Opcionalmente, digite uma curta descrição do estágio.
v Descrição Longa. Opcionalmente, digite uma descrição longa do estágio.
3. Vá para a página Links e especifique informações sobre os links permitidos
para e a partir do estágio que está sendo definido.
Utilize isto para especificar o número mínimo e máximo de links de entrada e
saída que o estágio customizado poderá ter, e para ativar o recurso ViewData
para dados de destino (não será possível ativar ViewData de destino se o
estágio tiver algum link de saída). Quando o estágio for utilizado em um
design de tarefa, um botão ViewData será exibido na página Entrada, que
permite visualizar os dados no destino de dados real (desde que algum tenha
sido gravado lá).
Para utilizar o recurso ViewData de destino, é necessário especificar um
operador do Orchestrate para ler os dados de volta do destino. Normalmente
isso será diferente para o operador que o estágio utilizou para gravar os
dados (isto é, o operador definido no campo Operador da página Geral).
Especifique o operador de leitura e os argumentos associados nos campos
Operador e Opções.
Se ativar ViewData de destino, um campo adicional aparecerá na grade
Propriedades, denominado ViewData.
4. Vá para a página Criador e opcionalmente especifique informações sobre o
estágio que está sendo criado. É recomendável designar um número de versão
ao estágio para que seja possível manter o controle de quaisquer alterações
subsequentes.
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É possível especificar que o estágio real utilizará uma GUI customizada
digitando o ProgID para uma GUI customizada no campo ID de Programa de
GUI Customizada.
Também é possível especificar que o estágio possui seu próprio ícone. É
necessário fornecer um bitmap de 16 x 16 bits e um de 32 x 32 bits para ser
exibido em diversos locais na interface com o usuário do InfoSphere
DataStage. Clique no botão Mapa de Bits 16 x 16 e procure pelo menor
arquivo de mapa de bits. Clique no botão Mapa de Bits 32 x 32 e procure pelo
maior arquivo de mapa de bits. Note que mapas de bits com cor de 32 bits
não são suportados. Clique no botão Reconfigurar Informação de Bitmap
para reverter ao uso do ícone padrão do InfoSphere DataStage para esse
estágio.
5. Vá para a página Propriedades. Permite especificar as opções que o operador
do Orchestrate requer como propriedades que apareçam na guia Propriedades
do Estágio. Para estágios customizados, a guia Propriedades sempre aparece
na página Estágio.
6. Preencha os campos da seguinte forma:
v Nome da propriedade. O nome da propriedade.
v Tipo de dados. O tipo de dados da propriedade. Escolha entre:
Booleano
Flutuante
Inteiro
Cadeia
Nome do Caminho
Lista
Coluna de Entrada
Coluna de Saída
Se você escolher Coluna de Entrada ou Coluna de Saída, quando o estágio
for incluído em uma tarefa, uma lista drop-down oferecerá uma opção das
colunas definidas de entrada ou saída.
Se você escolher uma lista, abra a caixa de diálogo Propriedades Estendidas
no menu de atalho da grade para especificar o que aparece na lista.
v Prompt. O nome da propriedade que será exibida na guia Propriedades do
editor de estágio.
v Valor Padrão. O valor que a opção obterá se nenhum outro valor for
especificado.
v Obrigatório. Configure para Verdadeiro se a propriedade for obrigatória.
v Repete. Configure para verdadeiro se a propriedade se repetir (isto é,
podem existir várias instâncias dela).
v Utilizar Aspas. Especifica se a propriedade terá aspas incluídas quando ela
for transmitida para o operador do Orchestrate.
v Conversão. Especifica o tipo da propriedade da seguinte forma:
-Name. O nome da propriedade será transmitido para o operador como o
valor da opção. Normalmente será uma propriedade oculta, isto é, não
visível no editor de estágio.
-Name Value. O nome da propriedade será transmitido ao operador como o
nome da opção, e qualquer valor especificado no editor de estágio será
transmitido como o valor.
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-Value. O valor para a propriedade especificada no editor de estágio é
transmitido para o operador como o nome da opção. Normalmente
utilizado para agrupar opções do operador que são mutuamente exclusivas.
Apenas valor. O valor para a propriedade especificada no editor de estágio
é transmitido como está.
Esquema de Entrada. Especifica se a propriedade conterá uma cadeia de
esquema cujo conteúdo será preenchido a partir da guia Colunas da página
Entrada.
Esquema de Saída. Especifica se a propriedade conterá uma cadeia de
esquema cujo conteúdo será preenchido a partir da guia Colunas da página
Saída.
Nenhum. Isto permite a criação de propriedades que não gerem nenhum
osh, mas possam ser utilizadas para condições em outras propriedades (por
exemplo, para uso em uma situação em que existam propriedades
mutuamente exclusivas, mas pelo menos uma delas deve ser especificada).
v As propriedades do esquema requerem opções de formato. Selecione essa
caixa de opções para especificar que o estágio que está sendo especificado
terá uma guia Formato.
Se ativar ViewData de destino na página Links, a seguinte propriedade
também será exibida:
v ViewData. Selecione Sim para indicar que o valor desta propriedade deve
ser utilizado ao visualizar dados. Por exemplo, se essa propriedade
especificar um arquivo a ser gravado quando o estágio for utilizado em um
design de tarefa, o valor dessa propriedade será utilizado para ler os dados
de volta se ViewData for utilizado no estágio.
Se selecionar um tipo de conversão igual a Esquema de Entrada ou
Esquema de Saída, deverá observar o seguinte:
v Tipo de Dados é configurado como Cadeia.
v Obrigatório é configurado como Sim.
v A propriedade está marcada como oculta e não aparecerá na página
Propriedades quando o estágio customizado for utilizado em um design de
tarefa.
Se o estágio puder ter vários links de entrada ou saída, haveria uma
propriedade Esquema de Entrada ou Esquema de Saída por link.
Quando o estágio for utilizado em um design de tarefa, a propriedade
conterá o seguinte OSH para cada link de entrada ou saída:
-property_name record {format_props}
( column_definition {format_props}; ...)

Em que:
v property_name é o nome da propriedade (normalmente "schema")
v format_properties são informações de formatação fornecidas na página
Formato (se o estágio tiver uma).
v Há uma column_definition para cada coluna definida na guia Colunas para
esse link. O format_props nesse caso se refere a informações de formato por
coluna especificadas na caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna.
As propriedades do esquema são mutuamente exclusivas com as
propriedades do arquivo do esquema. Se o estágio customizado suportar
ambas, será necessário utilizar a caixa de diálogo Propriedades Estendidas
para especificar a condição "schemafile= " para a propriedade do esquema.
A propriedade do esquema será válida apenas se a propriedade de arquivo
de esquema estiver em branco (ou não existir).
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7. Para especificar uma propriedade de lista ou, de outra forma, controlar como
as propriedades são tratadas pelo estágio, escolha Propriedades Estendidas no
menu de atalho da grade Propriedades para abrir a caixa de diálogo
Propriedades Estendidas.
As configurações utilizadas dependem do tipo de propriedade que está sendo
especificada:
v Especifique uma categoria para fazer com que a propriedade apareça nessa
categoria no editor de estágio. Por padrão, todas as propriedades
aparecerão na categoria Opções.
v Especifique se a propriedade será oculta e não aparecerá no editor de
estágio. Isso é principalmente destinado a suportar o caso onde o operador
subjacente precisa saber o Nome da Tarefa. Isso pode ser transmitido
utilizando-se uma propriedade Cadeia obrigatória com um valor padrão
que utilize uma Macro DS. Entretanto, para impedir que o usuário altere o
valor, a propriedade precisa estar oculta.
v Se estiver especificando uma categoria Lista, especifique os possíveis
valores para membros da lista no campo Valor da Lista.
v Se a propriedade deve ser dependente de outra propriedade, selecione a
propriedade pai no campo Pais.
v Especifique uma expressão no campo Modelo para fazer com que o valor
real da propriedade seja gerado em tempo de compilação. Normalmente
baseia-se em valores de outras propriedades e colunas.
v Especifique uma expressão no campo Condições para indicar que a
propriedade será válida somente se as condições forem atendidas. A
especificação dessa propriedade é uma lista de condições separadas por
barra "|" em que é feita uma operação AND das mesmas. Por exemplo, se a
especificação era a=b|c!=d, essa propriedade seria válida apenas (e
portanto, apenas disponível na GUI) quando a propriedade a for igual a b,
e a propriedade c não for igual a d.
8. Se o estágio customizado criará colunas, vá para a página Inclusões de
Mapeamento. Ela contém uma grade que permite a especificação de colunas
criadas pelo estágio. Também é possível especificar que os detalhes da coluna
sejam preenchidos a partir das propriedades fornecidas quando o estágio for
utilizado em um design da tarefa, permitindo a especificação dinâmica de
colunas.
A grade contém os seguintes campos:
v Nome da Coluna. O nome da coluna criada pelo estágio. É possível
especificar o nome de uma propriedade especificada na página Propriedade
da caixa de diálogo para alocar dinamicamente o nome da coluna.
Especifique isso no formato #property_name# e a coluna criada irá então
obter o valor dessa propriedade, conforme especificado em tempo de
design, como o nome da coluna criada.
v Tipo paralelo. O tipo da coluna (esse é o tipo de dados subjacente, não o
tipo de dados SQL). Novamente é possível especificar o nome de uma
propriedade especificada na página Propriedade da caixa de diálogo para
alocar dinamicamente o tipo da coluna. Especifique isso no formato
#property_name# e a coluna criada irá então obter o valor dessa propriedade,
conforme especificado em tempo de design, como o tipo da coluna criada.
(Note que não é possível utilizar uma propriedade repetitível para alocar
dinamicamente um tipo de coluna dessa forma.)
v Anulável. Escolha Sim ou Não para indicar se a coluna criada pode conter
um nulo.
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v Condições. Permite digitar uma expressão que especifique as condições sob
as quais a coluna será criada. Isso poderia, por exemplo, depender da
configuração de uma das propriedades especificadas na página
Propriedade.
É possível propagar os valores dos campos Condições para outras colunas
se necessário. Faça isso selecionando as colunas para as quais você deseja
propagar, em seguida, dê um clique duplo no campo Condições de origem
e escolha Propagar no menu de atalho. Uma caixa de diálogo pergunta se
você deseja propagar as condições para todas as colunas.
9. Clique em OK quando estiver satisfeito com a definição do estágio
customizado. A caixa de diálogo Salvar Como será exibida.
10. Selecione a pasta na árvore do repositório onde deseja armazenar o tipo de
estágio e clique em OK.

Definindo Estágios de Construção
Você define um estágio de Construção para permitir o fornecimento de um
operador customizado que pode ser executado a partir de um estágio de tarefa
Paralela.

Sobre Esta Tarefa
O estágio estará disponível a todas as tarefas no projeto em que o estágio foi
definido. É possível disponibilizá-lo para outros projetos usando os recursos de
Exportação do IBM InfoSphere DataStage. O estágio é incluído automaticamente na
paleta de tarefas.
Ao definir um estágio de Construção, forneça as seguintes informações:
v Descrição dos dados que entrarão no estágio.
v Se os registros são transferidos da entrada para a saída. Uma transferência copia
o registro de entrada para o buffer de saída. Se você especificar transferência
automática, o operador transferirá o registro de entrada para o registro de saída
imediatamente após a execução do código por registro. O código ainda pode
acessar dados no buffer de saída até que ele seja realmente gravado.
v Quaisquer definições e informações do arquivo de cabeçalho que precisem ser
incluídas.
v Código executado no início do estágio (antes que quaisquer registros sejam
processados).
v Código executado no final do estágio (depois que todos os registros foram
processados).
v Código executado toda vez que o estágio processa um registro.
v Detalhes da compilação e da construção para realmente construir o estágio.
Note que o operador customizado que o estágio de construção executa deve ter
pelo menos um conjunto de dados de entrada e um conjunto de dados de saída.
O Código do estágio de Construção é especificado em C++. Existem diversas
macros disponíveis para simplificar a tarefa de codificação. Também existem
diversos arquivos de cabeçalho disponíveis que contêm várias funções úteis. .
Quando você tiver especificado as informações, e solicitado que o estágio seja
gerado, o InfoSphere DataStage gerará vários arquivos e, em seguida, os compilará
para construir um operador que o estágio executa. Os arquivos gerados incluem:
v Arquivos de cabeçalho (terminam com .h)
Capítulo 7. Definindo Componentes Especiais

125

v Arquivos de origem (terminam com .c)
v Arquivos de objeto (terminam com .so)

Código pré-loop executado antes
que quaisquer registros
sejam processados

Buffer de
entrada

Código pós-loop executado depois
que todos os registros
forem processados

Código por
registro.
Utilizado para
processar
cada registro

Buffer de
saída
Porta de saída registros para
link de saída

Porta de entrada registros do
link de entrada
A transferência copia diretamente os registros do buffer
de entrada para o buffer de saída. Os registros ainda
podem ser acessados pelo código enquanto estiverem
no buffer.

Estágio de Construção
A seguir é apresentado um estágio de construção em formato de diagrama:

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo  Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Tipo de Estágio Paralelo.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina Paralela é exibida com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. EscolhaNovo > Outro > Estágio Paralelo > Construção no menu de atalho.
A caixa de diálogo Tipo de Estágio é exibida com a página Geral na parte
superior.
2. Preencha os campos na página Geral da seguinte forma:
v Nome do tipo de estágio. Esse é o nome pelo qual o estágio será conhecido
no InfoSphere DataStage. Evite utilizar o mesmo nome de estágios existentes.
v Nome da Classe. O nome da classe do C++. Por padrão, ela recebe o nome
do tipo de estágio.
v Tipo de Estágio Paralelo. Indica o tipo do novo estágio de tarefa paralela que
está sendo definida (Customizado, Construção ou Agrupado). Não é possível
alterar essa configuração.
v Modo de execução. Escolha o modo de execução padrão. Esse é o modo que
aparecerá na guia Avançado do editor de estágio. É possível substituir esse
modo para instâncias individuais do estágio conforme necessário, a menos
que você selecione Somente paralelo ou Somente sequencial.
v Preservar Particionamento. Mostra a configuração padrão do sinalizador
Preservar Particionamento, que não pode ser alterada em um estágio de
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Construção. Essa é a configuração que aparecerá na guia Avançado do editor
de estágio. É possível substituir essa configuração para instâncias individuais
do estágio conforme necessário.
v Particionamento. Mostra o método padrão de particionamento, que não pode
ser alterado em um estágio de Construção. Esse é o método que aparecerá na
página Entradas da guia Particionamento do editor de estágio. É possível
substituir esse método para instâncias individuais do estágio conforme
necessário.
v Coleta. Mostra o método padrão de coleta, que não pode ser alterado em um
estágio de Construção. Esse é o método que aparecerá na página Entradas da
guia Particionamento do editor de estágio. É possível substituir esse método
para instâncias individuais do estágio conforme necessário.
v Operador. O nome do operador que o código está definindo e qual será
executado pelo estágio do InfoSphere DataStage. Por padrão, ela recebe o
nome do tipo de estágio.
v Descrição Curta. Opcionalmente, digite uma curta descrição do estágio.
v Descrição Longa. Opcionalmente, digite uma descrição longa do estágio.
3. Vá para a página Criador e opcionalmente especifique informações sobre o
estágio que está sendo criado. É recomendável designar um número de release
ao estágio para que seja possível manter o controle de quaisquer alterações
subsequentes.
É possível especificar que o estágio real utilizará uma GUI customizada
digitando o ProgID para uma GUI customizada no campo ID de Programa de
GUI Customizada.
Também é possível especificar que o estágio possui seu próprio ícone. É
necessário fornecer um bitmap de 16 x 16 bits e um de 32 x 32 bits para ser
exibido em diversos locais na interface com o usuário do InfoSphere DataStage.
Clique no botão Mapa de Bits 16 x 16 e procure pelo menor arquivo de mapa
de bits. Clique no botão Mapa de Bits 32 x 32 e procure pelo maior arquivo de
mapa de bits. Note que mapas de bits com cor de 32 bits não são suportados.
Clique no botão Reconfigurar Informação de Bitmap para reverter ao uso do
ícone padrão do InfoSphere DataStage para esse estágio.
4. Vá para a página Propriedades. Permite especificar as opções que o estágio de
Construção requer como propriedades que apareçam na guia Propriedades do
Estágio. Para estágios customizados, a guia Propriedades sempre aparece na
página Estágio.
Preencha os campos da seguinte forma:
v Nome da propriedade. O nome da propriedade. Isso será transmitido para o
operador que está sendo definido como uma opção, prefixado com "-" e
seguido pelo valor selecionado na guia Propriedades do editor de estágio.
v Tipo de dados. O tipo de dados da propriedade. Escolha entre:
Booleano
Flutuante
Inteiro
Cadeia
Nome do Caminho
Lista
Coluna de Entrada
Coluna de Saída
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Se você escolher Coluna de Entrada ou Coluna de Saída, quando o estágio
for incluído em uma tarefa, uma lista drop-down oferecerá uma opção das
colunas definidas de entrada ou saída.

v
v
v
v

Se você escolher uma lista, abra a caixa de diálogo Propriedades Estendidas
no menu de atalho da grade para especificar o que aparece na lista.
Prompt. O nome da propriedade que será exibida na guia Propriedades do
editor de estágio.
Valor Padrão. O valor que a opção obterá se nenhum outro valor for
especificado.
Obrigatório. Configure para Verdadeiro se a propriedade for obrigatória.
Conversão. Especifica o tipo da propriedade da seguinte forma:
-Name. O nome da propriedade será transmitido para o operador como o
valor da opção. Normalmente será uma propriedade oculta, isto é, não
visível no editor de estágio.
-Name Value. O nome da propriedade será transmitido ao operador como o
nome da opção, e qualquer valor especificado no editor de estágio será
transmitido como o valor.
-Value. O valor para a propriedade especificada no editor de estágio é
transmitido para o operador como o nome da opção. Normalmente utilizado
para agrupar opções do operador que são mutuamente exclusivas.
Apenas valor. O valor para a propriedade especificada no editor de estágio é
transmitido como está.

5. Para especificar uma propriedade de lista ou, de outra forma, controlar como as
propriedades são tratadas pelo estágio, escolha Propriedades Estendidas no
menu de atalho da grade Propriedades para abrir a caixa de diálogo
Propriedades Estendidas.
As configurações utilizadas dependem do tipo de propriedade que está sendo
especificada:
v Especifique uma categoria para fazer com que a propriedade apareça nessa
categoria no editor de estágio. Por padrão, todas as propriedades aparecerão
na categoria Opções.
v Se estiver especificando uma categoria Lista, especifique os possíveis valores
para membros da lista no campo Valor da Lista.
v Se a propriedade deve ser dependente de outra propriedade, selecione a
propriedade pai no campo Pais.
v Especifique uma expressão no campo Modelo para fazer com que o valor
real da propriedade seja gerado em tempo de compilação. Normalmente
baseia-se em valores de outras propriedades e colunas.
v Especifique uma expressão no campo Condições para indicar que a
propriedade será válida somente se as condições forem atendidas. A
especificação dessa propriedade é uma lista de condições separadas por barra
"|" em que é feita uma operação AND das mesmas. Por exemplo, se a
especificação era a=b|c!=d, essa propriedade seria válida apenas (e portanto,
apenas disponível na GUI) quando a propriedade a for igual a b, e a
propriedade c não for igual a d.
Clique em OK quando estiver satisfeito com as propriedades estendidas.
6. Clique na página Construção. As guias aqui permitem definir a operação real
que o estágio desempenhará.
A guia Interfaces permite especificar detalhes sobre entradas e saídas do
estágio, e sobre a transferência automática de registros da entrada para a saída.
Você especifica os detalhes da porta, uma porta pela qual um link possa
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conectar-se ao estágio. Uma porta é necessária para cada link de entrada
possível ao estágio e uma porta para cada link de saída possível do estágio.
Forneça as seguintes informações na subguia Entrada:
v Nome da Porta. Nome opcional para a porta. Os nomes padrão para as
portas são in0, in1, in2 ... É possível referir-se a elas no código utilizando o
nome padrão ou o nome especificado.
v Alias. Onde o nome da porta contiver caracteres não-ascii, é possível dar a
ela um alias nessa coluna (disponível somente onde o NLS estiver ativado).
v Leitura Automática. O padrão é Verdadeiro, significando que o estágio lerá
automaticamente registros da porta. Caso contrário, você controla
explicitamente as operações de leitura no código.
v Nome da Tabela. Especifique uma definição de tabela no InfoSphere
DataStage Repository que descreve os metadados para a porta. É possível
procurar por uma definição de tabela escolhendo Selecionar Tabela no menu
que aparece quando você clica no botão procurar. Também é possível
visualizar o esquema correspondente a essa definição de tabela escolhendo
Visualizar Esquema no mesmo menu. Não é necessário fornecer um Nome
de Tabela. Se alguma das colunas na definição de tabela tiver nomes que
contenham caracteres não-ascii, escolha Aliases de Coluna no menu. A caixa
de diálogo Aliases de Coluna da Construção é exibida. Isso lista as colunas
que requerem um alias e permite especificar um.
v RCP. Escolha Verdadeiro se a propagação de coluna em tempo de execução
for permitida para entradas por essa porta. O padrão é Falso. Não será
necessário configurar isso se você estiver utilizando o recurso de
transferência automática.
Forneça as seguintes informações na subguia Saída:
v Nome da Porta. Nome opcional para a porta. Os nomes padrão para as
portas são out0, out1, out2 ... É possível referir-se a elas no código utilizando
o nome padrão ou o nome especificado.
v Alias. Onde o nome da porta contiver caracteres não-ascii, é possível dar a
ela um alias nessa coluna.
v Gravação Automática. O padrão é Verdadeiro significando que o estágio
gravará automaticamente registros na porta. Caso contrário, você controla
explicitamente as operações de gravação no código. Quando os registros
forem gravados, o código não mais poderá acessá-los.
v Nome da Tabela. Especifique uma definição de tabela no InfoSphere
DataStage Repository que descreve os metadados para a porta. É possível
procurar por uma definição de tabela. Não é necessário fornecer um Nome
de Tabela. Um menu de atalho acessado a partir do botão procurar oferece
uma opção para Limpar Nome da Tabela, Selecionar Tabela, Criar Tabela,
Visualizar Esquema e Aliases de Coluna. Seu uso é o mesmo que o descrito
para a subguia Entrada.
v RCP. Escolha Verdadeiro se a propagação de coluna em tempo de execução
for permitida para saídas dessa porta. O padrão é Falso. Não será necessário
configurar isso se você estiver utilizando o recurso de transferência
automática.
A subguia Transferência permite conectar um buffer de entrada a um buffer
de saída, de tal forma que os registros sejam transferidos automaticamente
da entrada para a saída. Também é possível desativar a transferência
automática, cujo caso é necessário transferir explicitamente os dados no
código. Os dados transferidos ocupam um buffer de saída e ainda podem ser
acessados e alterados pelo código até que sejam realmente gravados na porta.
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Forneça as seguintes informações na guia Transferência:
v Entrada. Selecione a porta de entrada para conectar-se ao buffer na lista. Se
você especificou um alias, ele será exibido aqui.
v Saída. Selecione uma porta de saída na lista. Os registros são transferidos do
buffer de saída para a porta de saída selecionada. Se foi especificado um
alias para a porta de saída, ele será exibido aqui.
v Transferência Automática. O padrão é Falso, significando que é necessário
incluir código que gerencie a transferência. Configure para Verdadeiro para
fazer com que a transferência seja executada automaticamente.
v Separado. Falso por padrão, significando que essa transferência será
combinada com outras transferências na mesma porta. Configure para
Verdadeiro para especificar que a transferência deverá ser separada de outras
transferências.
A guia Lógica é onde você especifica o código real que o estágio executa.
A subguia Definições permite especificar variáveis, incluir arquivos de
cabeçalho e, de outra forma, inicializar o estágio antes de processar algum
registro.
A subguia Pré-loop permite especificar o código que é executado no início do
estágio ,antes que quaisquer registros sejam processados.
A subguia Por Registro permite especificar o código que será executado uma
vez para cada registro processado.
A subguia Pós-loop permite especificar código que será executado após todos
os registros serem processados.
É possível digitar diretamente nessas páginas ou recortar e colar de um outro
editor. O menu de atalho nas páginas Pré-loop, Por Registro e Pós-loop
fornece acesso às macros que estão disponíveis para uso no código.
A guia Avançado permite especificar detalhes sobre como o estágio e
compilado e construído. Preencha a página da seguinte forma:
v Sinalizadores de Compilação e Link. Permite especificar sinalizadores que
serão transmitidos para o compilador C++.
v Detalhado. Selecione essa caixa de opções para especificar que a compilação
e a construção são feitas no modo detalhado.
v Depuração. Selecione essa caixa de opções para especificar que a compilação
e a construção são feitas no modo de depuração. Caso contrário, são
realizadas no modo otimizado.
v Suprimir Compilação. Selecione essa caixa de opções para gerar arquivos
sem compilar e sem excluir os arquivos gerados. Essa opção é útil para a
localização de falhas.
v Nome do Arquivo Base. O nome do arquivo de base para arquivos gerados.
Todos os arquivos gerados terão esse nome seguido pelo sufixo apropriado.
O padrão é o nome especificado em Operador na página Geral.
v Diretório de Origem. O diretório onde os arquivos .c gerados são colocados.
O padrão é a pasta buildop no diretório do projeto atual. Também é possível
configurá-lo utilizando a variável de ambiente
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR no Administrator Client.
v Diretório de Cabeçalhos. O diretório onde os arquivos .h gerados são
colocados. O padrão é a pasta buildop no diretório do projeto atual. Também
é possível configurá-lo utilizando a variável de ambiente
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR no Administrator Client.
v Diretório de Objetos. O diretório onde os arquivos .so gerados são colocados.
O padrão é a pasta buildop no diretório do projeto atual. Também é possível
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configurá-lo utilizando a variável de ambiente
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR no Administrator Client.
v Diretório do wrapper. O diretório onde os arquivos .op gerados são
colocados. O padrão é a pasta buildop no diretório do projeto atual. Também
é possível configurá-lo utilizando a variável de ambiente
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR no Administrator Client.
7. Depois de preencher os detalhes em todas as páginas, clique em Gerar para
gerar o estágio. Uma janela será exibida mostrando o resultado da construção.

Definindo Estágios Agrupados
Um estágio Agrupado é definido para permitir a especificação de um comando do
UNIX que será executado por um estágio do IBM InfoSphere DataStage.

Sobre Esta Tarefa
Você define um arquivo wrapper que manipula argumentos para o comando
UNIX, além de entradas e saídas. O Designer fornece uma interface que ajuda a
definir o wrapper. O estágio estará disponível a todas as tarefas no projeto em que
o estágio foi definido. É possível disponibilizá-lo para outros projetos utilizando os
recursos de Exportação do Designer. É possível incluir o estágio na paleta da tarefa
utilizando recursos de customização de paleta no Designer.
Ao definir um estágio Agrupado, forneça as seguintes informações:
v Detalhes do comando UNIX que o estágio irá executar.
v Descrição dos dados que entrarão no estágio.
v Descrição dos dados que sairão do estágio.
v Definição do ambiente no qual o comando será executado.
O comando do UNIX agrupado pode ser um comando integrado, como grep, um
utilitário, como SyncSort ou seu próprio aplicativo UNIX. A única limitação é que o
comando deve ser do tipo "canal completo" (para ser canal completo, um comando
do UNIX lê sua entrada sequencialmente do início até o fim).
É necessário definir metadados para os dados que estão entrando no estágio e
saindo dele. Você precisa definir também a maneira como os dados entrarão ou
sairão. Os comandos do UNIX podem obter suas entradas da entrada padrão ou
de outro fluxo, de um arquivo ou da saída de outro comando por meio de um
canal. Da mesma maneira, os dados são enviados para a saída padrão, ou outro
fluxo, para um arquivo ou para um canal a fim de serem inseridos em outro
comando. Especifique o que o comando espera.
O InfoSphere DataStage manipula dados que estão entrando no estágio Agrupado
e irá apresentá-los no formato especificado. Se especificar um comando que espere
entrada na entrada padrão ou em outro fluxo, o InfoSphere DataStage apresentará
os dados de entrada a partir do fluxo de dados das tarefas como se estivessem na
entrada padrão. Da mesma forma, ele interceptará a saída de dados no padrão ou
em outro fluxo e o integrará no fluxo de dados da tarefa.
Você também especifica o ambiente em que comando do UNIX será executado
quando o estágio agrupado for definido.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
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a. Escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Tipo de Estágio Paralelo.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina Paralela é exibida com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
2. Escolha Novo > Outro > Estágio Paralelo > Agrupado no menu de atalho. A
caixa de diálogo Tipo de Estágio é exibida com a página Geral na parte
superior.
3. Preencha os campos na página Geral da seguinte forma:
v Nome do tipo de estágio. Esse é o nome pelo qual o estágio será conhecido
no InfoSphere DataStage. Evite utilizar o mesmo nome de estágios existentes
ou o nome do comando real do UNIX que você está agrupando.
v Categoria. A categoria na qual o estágio será armazenado na ramificação de
tipos de estágio. Digite ou procure uma categoria existente, ou digite o nome
de uma nova. A categoria determina também em qual grupo da paleta o
estágio será incluído. Escolha uma categoria existente para incluir em um
grupo existente ou especifique uma nova categoria para criar um novo grupo
de paleta.
v Tipo de Estágio Paralelo. Indica o tipo do novo estágio de tarefa paralela que
está sendo definida (Customizado, Construção ou Agrupado). Não é possível
alterar essa configuração.
v Nome do Wrapper. O nome do arquivo wrapper que o InfoSphere DataStage
irá gerar para chamar o comando. Por padrão, essa opção terá o mesmo
nome do Tipo de Estágio.
v Modo de execução. Escolha o modo de execução padrão. Esse é o modo que
aparecerá na guia Avançado do editor de estágio. É possível substituir esse
modo para instâncias individuais do estágio conforme necessário, a menos
que você selecione Somente paralelo ou Somente sequencial.
v Preservar Particionamento. Mostra a configuração padrão do sinalizador
Preservar Particionamento, que não pode ser alterada em um estágio
Agrupado. Essa é a configuração que aparecerá na guia Avançado do editor
de estágio. É possível substituir essa configuração para instâncias individuais
da Guia Avançada do estágio, conforme necessário.
v Particionamento. Mostra o método de particionamento padrão, que não pode
ser alterado em um estágio Agrupado. Esse é o método que aparecerá na
página Entradas da guia Particionamento do editor de estágio. É possível
substituir esse método para instâncias individuais do estágio conforme
necessário. Consulte o InfoSphere DataStage Parallel Job Developer Guide para
obter uma descrição dos métodos de particionamento.
v Coleta. Mostra o método padrão de coleta, que não pode ser alterado em um
estágio Agrupado. Esse é o método que aparecerá na página Entradas da
guia Particionamento do editor de estágio. É possível substituir esse método
para instâncias individuais do estágio conforme necessário.
v Comando. O nome do comando do UNIX a ser agrupado, além de quaisquer
argumentos necessários. Os argumentos digitados aqui são aqueles que não
são alterados com chamadas diferentes do comando. Os argumentos que
precisem ser especificados quando o estágio Agrupado é incluído em uma
tarefa são definidos como propriedades para o estágio.
v Descrição Curta. Opcionalmente, digite uma curta descrição do estágio.
v Descrição Longa. Opcionalmente, digite uma descrição longa do estágio.
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4. Vá para a página Criador e opcionalmente especifique informações sobre o
estágio que está sendo criado. É recomendável designar um número de release
ao estágio para que seja possível manter o controle de quaisquer alterações
subsequentes.
É possível especificar que o estágio real utilizará uma GUI customizada
digitando o ProgID para uma GUI customizada no campo ID de Programa de
GUI Customizada.
Também é possível especificar que o estágio possui seu próprio ícone. É
necessário fornecer um bitmap de 16 x 16 bits e um de 32 x 32 bits para ser
exibido em diversos locais na interface com o usuário do InfoSphere DataStage.
Clique no botão Mapa de Bits 16 x 16 e procure pelo menor arquivo de mapa
de bits. Clique no botão Mapa de Bits 32 x 32 e procure pelo maior arquivo de
mapa de bits. Note que mapas de bits com cor de 32 bits não são suportados.
Clique no botão Reconfigurar Informação de Bitmap para reverter ao uso do
ícone padrão do InfoSphere DataStage para esse estágio.
5. Vá para a página Propriedades. Permite especificar os argumentos que o
comando do UNIX requer como propriedades que apareçam na guia
Propriedades do estágio. Para estágios agrupados, a guia Propriedades sempre
aparece na página Estágio.
Preencha os campos da seguinte forma:
v Nome da propriedade. O nome da propriedade que será exibida na guia
Propriedades do editor de estágio.
v Tipo de dados. O tipo de dados da propriedade. Escolha entre:
Booleano
Flutuante
Inteiro
Cadeia
Nome do Caminho
Lista
Coluna de Entrada
Coluna de Saída
Se você escolher Coluna de Entrada ou Coluna de Saída, quando o estágio
for incluído em uma tarefa, uma lista oferecerá uma opção das colunas
definidas de entrada ou saída.
Se você escolher uma lista, abra a caixa de diálogo Propriedades Estendidas
no menu de atalho da grade para especificar o que aparece na lista.
v Prompt. O nome da propriedade que será exibida na guia Propriedades do
editor de estágio.
v Valor Padrão. O valor que a opção obterá se nenhum outro valor for
especificado.
v Obrigatório. Configure para Verdadeiro se a propriedade for obrigatória.
v Repete. Configure para verdadeiro se a propriedade se repetir (isto é, podem
existir várias instâncias dela).
v Conversão. Especifica o tipo da propriedade da seguinte forma:
-Name. O nome da propriedade será transmitido para o comando como o
valor do argumento. Normalmente será uma propriedade oculta, isto é, não
visível no editor de estágio.
-Name Value. O nome da propriedade será transmitido para o comando
como o nome do argumento e qualquer valor especificado do editor de
estágio será transmitido como o valor.
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-Value. O valor da propriedade especificada no editor de estágio será
transmitido para o comando como o nome do argumento. Normalmente
utilizado para agrupar opções do operador que são mutuamente exclusivas.
Apenas valor. O valor para a propriedade especificada no editor de estágio é
transmitido como está.
6. Para especificar uma propriedade de lista ou, de outra forma, controlar como as
propriedades são tratadas pelo estágio, escolha Propriedades Estendidas no
menu de atalho da grade Propriedades para abrir a caixa de diálogo
Propriedades Estendidas.
As configurações utilizadas dependem do tipo de propriedade que está sendo
especificada:
v Especifique uma categoria para fazer com que a propriedade apareça nessa
categoria no editor de estágio. Por padrão, todas as propriedades aparecerão
na categoria Opções.
v Se estiver especificando uma categoria Lista, especifique os possíveis valores
para membros da lista no campo Valor da Lista.
v Se a propriedade deve ser dependente de outra propriedade, selecione a
propriedade pai no campo Pais.
v Especifique uma expressão no campo Modelo para fazer com que o valor
real da propriedade seja gerado em tempo de compilação. Normalmente
baseia-se em valores de outras propriedades e colunas.
v Especifique uma expressão no campo Condições para indicar que a
propriedade será válida somente se as condições forem atendidas. A
especificação dessa propriedade é uma lista de condições separadas por barra
"|" em que é feita uma operação AND das mesmas. Por exemplo, se a
especificação era a=b|c!=d, essa propriedade seria válida apenas (e portanto,
apenas disponível na GUI) quando a propriedade a for igual a b, e a
propriedade c não for igual a d.
Clique em OK quando estiver satisfeito com as propriedades estendidas.
7. Vá para a página Agrupado. Isso permite especificar informações sobre o
comando a ser executado pelo estágio e como ele será manipulado.
A guia Interfaces é utilizada para descrever as entradas e saídas do estágio,
especificando as interfaces que o estágio precisará para funcionar.
Detalhes sobre entradas para o estágio são definidos na subguia Entradas:
v Link. O número do link é designado a você e é somente de leitura. Quando
você realmente utiliza o estágio, os links serão designados na ordem em que
eles são incluídos. Neste exemplo, o primeiro link será considerado como o
link 0, o segundo como link 1 e assim por diante. É possível redesignar os
links utilizando a guia Ordenação de Links do editor de estágio na página
Geral.
v Nome da Tabela. Os metadados do link. Você define isso carregando uma
definição de tabela a partir do Repositório. Digite o nome ou navegue para
uma definição de tabela. Alternativamente, é possível especificar um
argumento para o comando do UNIX que especifica uma definição de tabela.
Nesse caso, quando o estágio agrupado for utilizado em um design de tarefa,
o designer será solicitado a fornecer uma definição de tabela real a ser
utilizada.
v Fluxo. Aqui é possível especificar se o comando do UNIX espera sua entrada
na entrada padrão, ou em outro fluxo, ou se a espera em um arquivo. Clique
no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Fluxo Agrupado.
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No caso de um arquivo, também será necessário especificar se o arquivo a
ser lido é fornecido em um argumento de linha de comandos ou por uma
variável de ambiente.
Detalhes sobre saídas do estágio são definidos na subguia Saídas:
v Link. O número do link é designado a você e é somente de leitura. Quando
você realmente utiliza o estágio, os links serão designados na ordem em que
eles são incluídos. Neste exemplo, o primeiro link será considerado como o
link 0, o segundo como link 1 e assim por diante. É possível redesignar os
links utilizando a guia Ordenação de Links do editor de estágio na página
Geral.
v Nome da Tabela. Os metadados do link. Você define isso carregando uma
definição de tabela a partir do Repositório. Digite o nome ou navegue para
uma definição de tabela.
v Fluxo. Aqui é possível especificar se o comando do UNIX gravará sua saída
na saída padrão, ou em outro fluxo, ou se a gera para um arquivo. Clique no
botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Fluxo Agrupado.
No caso de um arquivo, também será necessário especificar se o arquivo a
ser gravado é especificado em um argumento de linha de comandos ou por
uma variável de ambiente.
A guia Ambiente fornece informações sobre o ambiente no qual o comando
será executado.
Configure o seguinte na guia Ambiente:
v Todos os Códigos de Saída com Êxito. Por padrão, o InfoSphere DataStage
trata um código de saída 0 como bem-sucedido e todos os outros como erros.
Selecione essa caixa de opção para especificar se todos os códigos de saída
devem ser tratados como bem-sucedidos, em vez de especificados na grade
Códigos de Falhas.
v Códigos de Saída. O uso disso depende da configuração da caixa de opção
Todos os Códigos de Saída Bem-sucedidos.
Se Todos os Códigos de Saída Bem-sucedidos não estiver selecionado, digite
os códigos na grade Códigos Bem-sucedidos que serão considerados como
indicadores de conclusão bem-sucedida. Os demais serão tratados como
indicadores de falha.
Se Todos os Códigos de Saída Bem-sucedidos estiver selecionado, digite os
códigos de saída na grade Código de Falha que serão considerados como
indicadores de falha. Os demais serão tratados como indicadores de êxito.
v Ambiente. Especifique as variáveis de ambiente e as configurações que o
comando do UNIX requer a fim de ser executado.
8. Depois de preencher os detalhes em todas as páginas, clique em Gerar para
gerar o estágio.

Componentes Especiais para Tarefas do Servidor
É possível especificar objetos customizados para ajudar a projetar tarefas do
servidor.
Os seguintes tipos de objetos podem ser definidos:
v Rotinas do Servidor
v Transformações
v Elementos de Dados

Capítulo 7. Definindo Componentes Especiais

135

Rotinas do Servidor
Você pode definir suas próprias rotinas customizadas que podem ser utilizadas em
diversos locais nos designs de tarefa do servidor.
As rotinas do servidor são armazenadas no repositório, onde é possível criar,
visualizar ou editá-las utilizando a caixa de diálogo Rotina. Os seguintes
componentes do programa são classificados como rotinas:
v Funções de Transformação. São funções que podem ser utilizadas ao definir
transformações customizadas. O IBM InfoSphere DataStage tem diversas funções
de transformação integradas, mas também é possível definir suas próprias
funções de transformação na caixa de diálogo Rotina.
v Sub-rotinas Anteriores/Posteriores. Ao projetar uma tarefa, é possível especificar
que uma sub-rotina seja executada antes ou depois da tarefa ou antes ou depois
de um estágio ativo. O InfoSphere DataStage tem diversas sub-rotinas
anteriores/posteriores integradas, mas também é possível definir suas próprias
sub-rotinas anteriores/posteriores usando a caixa de diálogo Rotina.
v Funções UniVerse customizadas. São funções BASIC especializadas que foram
definidas fora do InfoSphere DataStage. Utilizando a caixa de diálogo Rotina, é
possível fazer com que o InfoSphere DataStage crie um wrapper que permite
chamar essas funções de dentro do InfoSphere DataStage. Essas funções são
armazenadas na ramificação Rotinas do Repository. A categoria é especificada ao
criar a rotina. Se o NLS estiver ativado, será necessário estar ciente de quaisquer
requisitos de mapeamento ao utilizar funções customizadas do UniVerse. Se a
função utilizar dados em um conjunto de caracteres específico, será sua
responsabilidade mapear os dados para Unicode e a partir dele.
v Funções ActiveX (OLE). É possível utilizar funções ActiveX (OLE) como
componentes de programação dentro do InfoSphere DataStage. Tais funções
ficam acessíveis para o InfoSphere DataStage por meio de sua importação. Isso
cria um wrapper que permite chamar as funções. Após a importação, é possível
visualizar e editar o wrapper BASIC utilizando a caixa de diálogo Rotina. Por
padrão, algumas funções estão localizadas na ramificação Rotinas  Nome da
Classe no Repository, mas é possível especificar sua própria categoria ao
importar as funções.
v Rotinas de Serviço da Web. É possível utilizar operações importadas de um
serviço da Web como componentes de programação dentro do InfoSphere
DataStage. Tais rotinas são criadas importando-se a partir de um arquivo WSDL
do serviço da Web.
Ao utilizar o Editor de Expressões na tarefa do servidor, todos esses componentes
aparecerão sob o comando Rotinas DS... no menu Operando Sugerido.

Criando uma Rotina do Servidor
É possível criar uma nova rotina de servidor no cliente do Designer.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo  Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Rotina e selecione o ícone Tipo de Rotina do Servidor.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina do Servidor é exibida, com a
página Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
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e. Escolha Novo > Rotina do Servidor no menu de atalho. A caixa de diálogo
Rotina do Servidor é exibida, com a página Geral na parte superior:
2. Digite informações gerais sobre a rotina como a seguir:
v Nome da Rotina. O nome da função ou sub-rotina. Os nomes de rotinas
podem ter qualquer comprimento. Eles devem começar com um caractere
alfabético e podem conter caracteres alfanuméricos e ponto.
v Tipo. O tipo da rotina. Há três tipos de rotinas: Função de Transformação,
Sub-rotina Anterior/Posterior ou Função UniVerse Customizada.
v Nome do Catálogo Externo. Visível apenas se você tiver escolhido a Função
UniVerse Customizada na caixa Tipo. Digite o nome catalogado da rotina
externa.
v Descrição Curta. Uma descrição curta opcional da rotina.
v Descrição longa. Uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Em seguida, selecione a página Criador para digitar informações sobre o
criador:
A página Criador permite especificar informações sobre o criador e o número
da versão da rotina da seguinte forma:
v Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
v Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
v Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina
é importada. O campo Versão contém um número de versão com três partes,
por exemplo, 3.1.1. A primeira parte desse número é um número interno
utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o sistema IBM
InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando
alterações importantes forem feitas na definição da rotina ou no código
subjacente. Um novo release da rotina substitui qualquer release anterior.
Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo release. A última
parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
v Copyright. Digite as informações de copyright.
4. Em seguida, selecione a página Argumentos para definir quaisquer argumentos
para sua rotina:
Os nomes de argumento padrão e se você pode incluir ou excluir argumentos
dependem do tipo da rotina que está sendo editada:
v Sub-rotinas Anteriores/Posteriores. Os nomes dos argumentos são InputArg
e Código de Erro. É possível editar os nomes de argumentos e descrições,
mas não é possível excluir ou incluir argumentos.
v Funções de Transformação e Funções UniVerse Customizadas. Por padrão,
elas têm um argumento denominado Arg1. É possível editar os nomes e
descrições de argumentos, além de incluir e excluir argumentos. Deve haver
pelo menos um argumento, mas não mais de 255.
5. Em seguida, selecione a página Código para definir o código para sua rotina:
A página Código é utilizada para visualizar ou gravar o código para a rotina. A
barra de ferramentas contém botões para recortar, copiar, colar e formatar
código, e para a ativação de Localizar (e Substituir). A parte principal dessa
página consiste em uma caixa de texto de várias linhas com barras de rolagem.
Para obter informações adicionais sobre como utilizar essa página, consulte
"Inserindo Código".
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Nota: Essa página não estará disponível se você selecionou Função UniVerse
Customizada na página Geral.
6. Quando estiver satisfeito com o código, você deverá salvar, compilar e testá-lo
(consulte "Salvando Código", "Compilando Código" e "Testando uma Rotina").
7. Selecione a página Dependências para definir as dependências da rotina.
A página Dependências permite digitar quaisquer rotinas ou funções
catalogadas local ou globalmente utilizadas na rotina que você está definindo.
Isso é para assegurar que, quando você empacotar quaisquer tarefas que
utilizem essa rotina para a implementação em outro sistema, todas as
dependências serão incluídas no pacote. As informações necessárias são as
seguintes:
v Tipo. O tipo do item do qual a rotina depende. Escolha entre os seguintes:
Local Funções e sub-rotinas do BASIC catalogadas localmente.
Global Funções e sub-rotinas do BASIC catalogadas globalmente.
Arquivo Arquivo padrão.
ActiveX Um objeto ActiveX (OLE) (não disponível em sistemas com base em
UNIX).
Serviço da Web Um serviço da Web.
v Nome. O nome da função ou rotina. O nome necessário varia de acordo com
o tipo de dependência:
Local Nome do catálogo.
Global Nome do catálogo.
Arquivo Nome do arquivo.
ActiveX A entrada Nome é irrelevante para objetos ActiveX. Digite algo
significativo para você (os objetos ActiveX são identificados pelo campo
Local).
v Local. O local da dependência. Uma caixa de diálogo procurar está
disponível para ajudar com isso. Esse local pode ser um caminho absoluto,
mas recomenda-se especificar um caminho relativo utilizando as seguintes
variáveis de ambiente:
%SERVERENGINE% - Diretório da conta do mecanismo do servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine no Windows e
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine no UNIX).
%PROJECT% - Diretório do projeto atual.
%SYSTEM% - Diretório System no Windows ou /usr/lib no UNIX.
Inserindo Código:
É possível inserir ou editar código para uma rotina na página Códigos na caixa de
diálogo Rotina do Servidor.
O primeiro campo nessa página exibe o nome da rotina e os nomes de argumentos.
Se desejar alterar essas propriedades, é necessário editar os campos nas páginas
Geral e Argumentos.
A parte principal dessa página contém uma caixa de entrada de texto com várias
linhas, na qual o código deve ser inserido. Para inserir o código, clique na caixa e
inicie a digitação. É possível utilizar as seguintes funções de edição padrão do
Windows nessa caixa de texto:
v Excluir utilizando a tecla Del
v Recortar utilizando Ctrl-X
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v
v
v
v
v

Copiar utilizando Ctrl-C
Colar utilizando Ctrl-V
Ir para o fim da linha utilizando a tecla End
Ir para o início da linha utilizando a tecla Home
Selecionar o texto ao clicar e arrastar ou efetuar um clique duplo

Algumas dessas funções de edição estão incluídas em um menu de atalho que
pode ser exibido ao clicar com o botão direito do mouse. Também é possível
recortar, copiar e colar o código utilizando os botões na barra de ferramentas.
O código deve conter somente funções BASIC e instruções suportadas pelo IBM
InfoSphere DataStage.
Se o NLS estiver ativado, é possível utilizar caracteres nacionais nas seguintes
circunstâncias:
v Em comentários
v Em dados de cadeia (ou seja, cadeias contidas entre aspas)
A utilização de caracteres que não sejam do idioma inglês em outro lugar gera
erros de compilação.
Se desejar formatar o seu código, clique no botão Formatar na barra de
ferramentas.
O campo de retorno nessa página exibe a instrução de retorno para a função ou
sub-rotina. Não é possível editar esse campo.
Salvando Código:
Depois de concluir a digitação ou a edição do código, a rotina deverá ser salva.
Sobre Esta Tarefa
Uma rotina não pode ser compilada ou testada se não foi salva. Para salvar uma
rotina, clique em Salvar na caixa de diálogo Rotina do Servidor. As propriedades
da rotina (seu nome, descrição, número de argumentos e informações do criador) e
o código associado serão salvos no Repository.
Compilando Código:
Depois de salvar a rotina, será necessário compilá-la.
Sobre Esta Tarefa
Para compilar uma rotina, clique em Compilar... na caixa de diálogo Rotina do
Servidor. O status da compilação será exibido na janela inferior da caixa de diálogo
Rotina do Servidor. Se a compilação obtiver êxito, a rotina será marcada como
"construída" no Repository e estará disponível para uso. Se a rotina for uma
Função de Transformação, ela será exibida na lista de funções disponíveis ao editar
uma transformação. Se a rotina for uma Sub-rotina Anterior/Posterior, ela será
exibida na caixa de listagem drop-down de sub-rotinas disponíveis ao editar um
estágio Aggregator, Transformer ou Plug-in ou ao definir propriedades da tarefa.
Para resolver problemas de quaisquer erros, dê um clique duplo no erro na janela
de saída da compilação. O IBM InfoSphere DataStage tenta localizar a linha de
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código correspondente que causou o erro e a realça na janela de código. É
necessário editar o código para remover quaisquer instruções incorretas ou para
corrigir quaisquer erros de sintaxe.
Se o NLS estiver ativado, procure por vários pontos de interrogação na janela
Saída da Compilação. Isso geralmente indica que ocorreu um erro de mapeamento
de conjunto de caracteres.
Depois de modificar o código, clique em Salvar e, em seguida, Compilar... Se
necessário, continue a resolver problemas de quaisquer erros, até que a rotina seja
compilada com êxito.
Depois que a rotina for compilada, será possível utilizá-la em outras áreas do
InfoSphere DataStage ou testá-la.
Testando uma Rotina:
Antes de utilizar uma rotina compilada, é possível testá-la utilizando o botão
Testar... na caixa de diálogo Rotina do Servidor.
Sobre Esta Tarefa
O botão Testar... será ativado quando a rotina for compilada com êxito.
Nota: O botão Testar... não está disponível para uma Sub-rotina Antes/Depois. As
rotinas desse tipo não podem ser testadas isoladamente e devem ser executadas
como parte de uma tarefa em execução.
Ao clicar em Testar..., a caixa de diálogo Testar Rotina será exibida:
Essa caixa de diálogo contém uma grade e botões. A grade tem uma coluna para
cada argumento e uma para o resultado do teste.
É possível incluir e editar linhas na grade para especificar os valores para
diferentes etapas de teste.
Para executar um teste com um conjunto de valores escolhido, clique em qualquer
lugar na linha que deseja utilizar e clique em Executar. Para executar testes
utilizando todos os valores de teste, clique em Executar Tudo. A coluna Resultado...
será preenchida à medida que cada teste for concluído.
Para consultar mais detalhes sobre um teste específico, dê um clique duplo na
célula Resultado... do teste no qual está interessado. A janela Saída do Teste
aparecerá, exibindo os resultados do teste completo:
Clique em Fechar para fechar essa janela.
Para excluir um conjunto de valores de teste, clique em qualquer lugar na linha
que deseja remover e pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu de
atalho.
Depois de concluir o teste da rotina, clique em Fechar para fechar a caixa de
diálogo Testar Rotina. Quaisquer valores de teste digitados serão salvos ao fechar a
caixa de diálogo.
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Visualizando e Editando uma Rotina
É possível visualizar e editar qualquer rotina do servidor definida pelo usuário em
seu projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou modificar uma rotina, siga um dos procedimentos a seguir:
v Selecione-a na árvore do repositório e escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo na rotina na árvore do repositório.
A caixa de diálogo Rotina do Servidor será exibida. É possível editar qualquer um
dos campos e opções em qualquer uma das páginas. Se alguma alteração for
realizada em uma rotina do servidor, é necessário salvar, compilar e testar o código
antes de fechar a caixa de diálogo Rotina do Servidor. Consulte "Salvando Código"
para obter informações adicionais.
Assim como editar rotinas criadas por você, também é possível editar rotinas que
foram criadas pelo IBM InfoSphere DataStage ao importar funções ActiveX ou
rotinas de serviços da Web. É possível editar o código do wrapper BASIC que foi
criado para executar essas rotinas como parte de uma tarefa (para editar as
próprias rotinas, seria necessário editá-las fora do InfoSphere DataStage e
importá-las novamente).

Copiando uma Rotina
É possível copiar uma rotina existente utilizando o Designer.

Procedimento
1. Selecione-a na árvore de repositório
2. Escolha Criar Cópia no menu de atalho.

Resultados
A rotina será copiada e uma nova rotina será criada na mesma pasta da árvore do
projeto. Por padrão, o nome da cópia será CópiaDeXXX, em que XXX é o nome da
rotina escolhida. Uma caixa de edição será exibida, permitindo renomear
imediatamente a cópia. A nova rotina deverá ser compilada antes que possa ser
utilizada.

Transformações Customizadas
É possível criar, visualizar ou editar transformações customizadas para tarefas do
servidor utilizando a caixa de diálogo Transformar.
As transformações especificam o tipo dos dados transformados, o tipo para o qual
eles são transformados e a expressão que desempenha a transformação.
O IBM InfoSphere DataStage Expression Editor ajuda a inserir expressões corretas
ao definir transformações customizadas no InfoSphere DataStage Director. O
Expression Editor pode:
v Facilitar a entrada de elementos de expressão
v Preencher os nomes de variáveis utilizadas frequentemente
v Validar nomes de variáveis e expressão completa
Ao inserir expressões, o Expression Editor oferece opções de operandos e
operadores nos menus de atalhos sensíveis ao contexto.
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O InfoSphere DataStage é fornecido com um número de transformações integradas
(as quais não é possível editar). Também é possível definir suas próprias
transformações customizadas, as quais são armazenadas no repositório e podem
ser utilizadas por outras tarefas do servidor InfoSphere DataStage (ou por tarefas
paralelas que utilizam contêineres compartilhados do servidor ou estágios BASIC
transformer).
Ao utilizar o Expression Editor, as transformações aparecem sob o comando DS
Transform... no menu Operando Sugerido.
As transformações são utilizadas no estágio Transformer para converter seus dados
para um formato que deseja utilizar no data mart final. Cada transformação
especifica a função BASIC utilizada para converter os dados de um tipo para
outro. Existem diversas transformações integradas fornecidas com o InfoSphere
DataStage, mas se não forem adequadas ou desejar que uma transformação
específica atue em um determinado elemento de dados, é possível criar
transformações customizadas no Designer. A vantagem de criar uma transformação
customizada apenas inserindo a expressão necessária no Transformer Editor é que,
assim que definida, a transformação estará disponível para ser utilizada a partir de
qualquer outro lugar no projeto. Ela também pode ser facilmente exportada para
outros projetos do InfoSphere DataStage.
Para fornecer ainda mais flexibilidade, também é possível definir suas próprias
rotinas e funções customizadas a partir das quais as transformações customizadas
são construídas. Existem três formas de fazer isso:
v Inserindo o código no InfoSphere DataStage (usando funções BASIC).
v Criando uma referência para uma rotina catalogada externamente.
v Importando funções ActiveX (OLE) externas ou rotinas de serviços da Web.
(Consulte "Rotinas do Servidor".)

Criando uma Transformação Customizada
É possível criar uma transformação customizada.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Transformação.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Transformação será exibida, com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. Escolha Novo > Outro > Transformar no menu de atalho. A caixa de
diálogo Transformação será exibida, com a página Geral na parte superior.
Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
f. Geral. Exibida por padrão. Contém informações gerais sobre a
transformação.
g. Detalhes. Permite especificar elementos de dados de origem e destino, a
função e os argumentos a serem utilizados.
2. Digite o nome da transformação no campo Nome da Transformação. O nome
digitado aqui deve ser exclusivo, pois duas transformações não podem ter o
mesmo nome. Observe também que a transformação não deve ter o mesmo
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

nome que uma função BASIC existente; se tiver, a função será chamada no
lugar da transformação ao executar a tarefa.
Opcionalmente, digite uma breve descrição da transformação no campo
Descrição Curta.
Opcionalmente, digite uma descrição detalhada da transformação no campo
Descrição Longa. Quando essa página for concluída, será possível especificar
como os dados serão convertidos.
Clique na guia Detalhes. A página Detalhes é exibida na frente da caixa de
diálogo Transformação.
Opcionalmente, escolha o elemento de dados que deve ser o elemento de dados
de destino na caixa de listagem Elemento de Dados de Destino. (A utilização de
um elemento de dados de destino e um de origem permite aplicar uma
definição de tipo de dados mais rigorosa para a transformação. Consulte
"Elementos de Dados" para obter uma descrição de elementos de dados.)
Especifique os argumentos de origem para a transformação na grade
Argumentos de Origem. Digite o nome do argumento e, opcionalmente, escolha
o elemento de dados correspondente na lista drop-down.
Utilize o Editor de Expressão no campo Definição para digitar uma expressão
que defina como a transformação se comporta. O menu Operando Sugerido é
levemente diferente ao utilizar o Editor de Expressão para definir
transformações customizadas e oferece comandos úteis ao definir
transformações.
Clique em OK para salvar a transformação e fechar a caixa de diálogo
Transformação.

Resultados
Será possível então utilizar a nova transformação a partir do Transformer Editor.
Nota: Se o NLS estiver ativado, evite utilizar as funções Iconv e Oconv integradas
para mapear os dados, a menos que compreenda totalmente as consequências de
suas ações.

Visualizando e Editando uma Transformação Customizada
É possível visualizar e editar quaisquer transformações customizadas gravadas
pelo usuário em seu projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou modificar uma transformação, execute um dos procedimentos a
seguir:
v Selecione-a na árvore do repositório e escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo na rotina na árvore do repositório.
A caixa de diálogo Transformar será exibida. É possível editar qualquer um dos
campos e opções em uma das páginas.

Copiando uma Transformação Customizada
É possível copiar uma transformação existente utilizando o cliente Designer.

Procedimento
1. Selecione-a na árvore de repositório
2. Escolha Criar Cópia no menu de atalho.
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Resultados
A transformação será copiada e uma nova transformação será criada na mesma
pasta da árvore do projeto. Por padrão, o nome da cópia é CopyOfXXX, em que
XXX é o nome da transformação escolhida. Uma caixa de edição será exibida,
permitindo renomear imediatamente a cópia.

Elementos de Dados
Cada coluna em uma definição de tabela pode ter um elemento de dados
designado a ela. Um elemento de dados especifica o tipo de dados que uma coluna
contém, que por sua vez determina as transformações que podem ser aplicadas em
um estágio Transformer.
O uso de elementos de dados é opcional. Não é preciso designar um elemento de
dados a uma coluna, mas ele permite aplicar tipos de dados mais restritos no
design de tarefas do servidor. O esforço adicional de definição e aplicação de
elementos de dados pode gerar dividendos no esforço salvo posteriormente ao
depurar o design.
É possível optar por utilizar qualquer um dos elementos de dados fornecidos com
o IBM InfoSphere DataStage ou criar e utilizar elementos de dados específicos ao
aplicativo. Para obter uma lista dos elementos de dados integrados, consulte
"Elementos de Dados Integrados".
Elementos de dados específicos do aplicativo permitem descrever os dados em
uma coluna específica com mais detalhes. Quanto mais informações forem
fornecidas ao InfoSphere DataStage sobre os dados, mais o InfoSphere DataStage
poderá ajudar a definir o processamento necessário em cada estágio Transformer.
Por exemplo, se existir uma coluna que contenha um código de produto numérico,
você poderá designar a ele o elemento de dados integrado Número. Há diversas
transformações integradas associadas a esse elemento de dados. No entanto, todas
elas seriam inadequadas, pois é improvável que se deseje desempenhar um cálculo
com um código de produto. Nesse caso, seria possível criar um novo elemento de
dados denominado PCode.
Cada elemento de dados tem seu próprio conjunto de transformações específico
que o relaciona a outros elementos de dados. Quando os elementos de dados
associados às colunas de uma tabela de destino não forem os mesmos que os
elementos de dados dos dados de origem, será necessário assegurar-se de que
existem as transformações necessárias para converter os dados conforme
necessário. Para cada coluna de destino, é necessário ter uma coluna de origem
com o mesmo elemento de dados ou uma coluna de origem que possa ser
convertida no elemento de dados necessário.
Por exemplo, suponha que a tabela de destino requeira um código de produto
utilizando o elemento de dados PCode, mas a tabela de origem mantenha dados
do produto utilizando um esquema antigo de numeração de produtos. Nesse caso,
você criaria um elemento de dados separado para códigos de produto com formato
antigo denominado Old_PCode e, em seguida, criaria uma transformação
customizada para vincular os dois elementos de dados; isto é, seu elemento de
dados de origem é Old_PCode, enquanto seu elemento de dados de destino é
PCode. Essa transformação, que poderia ser denominada Convert_PCode,
converteria um código de produto antigo em um novo código de produto.
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Um elemento de dados também pode ser utilizado para "marcar" uma coluna com
propriedades SQL ao criar manualmente uma definição de tabela ou criar uma
definição de coluna para um link em uma tarefa.

Criando Elementos de Dados
É possível criar elementos de dados.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Elemento de Dados.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Rotina Paralela é exibida com a página
Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. Escolha Novo > Outro > Elemento de Dados no menu de atalhos. A caixa
de diálogo Elemento de dados é exibida, com a página Geral na parte
superior.
Essa caixa de diálogo tem quatro páginas:
f. Geral. Exibida por padrão. Contém informações gerais sobre o elemento de
dados.
g. Propriedades da SQL. Contém campos que descrevem as propriedades do
tipo de dados SQL associado. Essa página é utilizada quando esse elemento
de dados for utilizado para criar manualmente uma nova definição de
coluna a ser utilizada com uma origem de dados SQL. Se importar a
definição de coluna de uma origem de dados SQL, as propriedades da SQL
já estarão definidas.
h. Gerada a Partir de. Lista as transformações que resultam neste elemento de
dados. Não é possível editar o campo dessa página. ele é preenchido ao
definir as transformações que utilizam o elemento de dados.
i. Converte em. Lista as transformações que podem ser utilizadas para
converter esse elemento de dados em outro elemento de dados. Não é
possível editar o campo dessa página. ele é preenchido ao definir as
transformações que utilizam o elemento de dados.
2. Insira o nome do elemento de dados no campo Nome do elemento de dados.
Esse nome é utilizado para criar um ícone na ramificação categoria. O nome
inserido aqui deve ser exclusivo, pois dois elementos de dados não podem ter
o mesmo nome.
3. Escolha o tipo de dados base mais apropriado na caixa de listagem drop-down
Tipo base. Os tipos de base são os tipos de dados fundamentais utilizados
internamente pelo IBM InfoSphere DataStage para processamento.
Há cinco tipos base:
v Data. A coluna contém uma data, representada em formato interno do
InfoSphere DataStage. Há várias transformações integradas disponíveis para
converter datas em cadeias de caracteres.
v Número. A coluna contém um valor numérico.
v Cadeia. A coluna contém dados como uma cadeia de caracteres. O
InfoSphere DataStage interpreta a cadeia como um número, se necessário.
v Hora. A coluna contém dados como um tempo.
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v Padrão. Os dados têm um tipo de dados SQL já designado e o tipo base mais
apropriado será utilizado.
4. Opcionalmente, digite uma breve descrição dos dados no campo Descrição
curta.
5. Opcionalmente, digite uma descrição detalhada dos dados no campo Descrição
longa. Esta descrição será exibida somente quando as propriedades de um
elemento de dados forem visualizadas.
6. Clique em OK para salvar o elemento de dados e fechar a caixa de diálogo
Elemento de Dados.

Resultados
É necessário editar a definição de tabela para designar esse novo elemento de
dados.
Nomeando Elementos de Dados: As regras de nomenclatura de elementos de
dados são as seguintes:
v Os nomes de elementos de dados podem ter qualquer comprimento.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos, ponto e sublinhado.
Os nomes de categorias de elemento de dados podem ter qualquer comprimento e
consistir de quaisquer caracteres, incluindo espaços.

Designando Elementos de Dados em Definições de Tabela
Se você criou um novo elemento de dados ou se deseja utilizar um dos elementos
de dados fornecidos com o IBM InfoSphere DataStage, será necessário designá-lo.

Sobre Esta Tarefa
Os elementos de dados são designados editando-se as definições de coluna que
serão utilizadas na tarefa do InfoSphere DataStage ou é possível designá-los em
estágios individuais à medida que você faz o design da tarefa. Para configurar os
elementos de dados antes de desenvolver a tarefa, é possível editar as definições
de coluna na definição de tabela.

Procedimento
1. Selecione a definição de tabela desejada na árvore de repositório e execute um
dos seguintes procedimentos:
v Escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo na definição de tabela na árvore.
A caixa de diálogo Definição de Tabela será exibida.
2. Clique na guia Colunas. A página Colunas é exibida na frente da caixa de
diálogo Definição de Tabela.
3. Clique na célula Elemento de Dados da definição de coluna que deseja editar.
4. Escolha o elemento de dados que deseja utilizar na lista drop-down. Essa lista
contém todos os elementos de dados integrados fornecidos com o InfoSphere
DataStage e quaisquer elementos de dados que foram criados. Para obter uma
descrição dos elementos de dados integrados fornecidos com o InfoSphere
DataStage, consulte "Elementos de Dados Integrados".
5. Clique em OK para salvar a definição de coluna e fechar a caixa de diálogo
Definição de Tabela.
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Visualizando ou Editando Elementos de Dados
É possível visualizar as propriedades de qualquer elemento de dados no projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar as propriedades de um elemento de dados, selecione-o na árvore de
repositório e siga um destes procedimentos:
v Escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo nele.
A caixa de diálogo Elemento de Dados será exibida. Clique em OK para fechar a
caixa de diálogo.
Se estiver visualizando as propriedades de um elemento de dados que você criou,
poderá editar qualquer um dos campos na página Geral ou Propriedades SQL. As
alterações serão salvas quando você clicar em OK.
Se estiver visualizando as propriedades de um elemento de dados integrado, não
será possível editar nenhuma das configurações na página Geral ou Propriedades
SQL.

Copiando um Elemento de Dados
É possível copiar um elemento de dados existente utilizando o cliente Designer.

Procedimento
1. Selecione-a na árvore de repositório
2. Escolha Criar Cópia no menu de atalho.

Resultados
O elemento de dados é copiado e uma nova transformação é criada na mesma
pasta da árvore do projeto. Por padrão, o nome da cópia é CopyOfXXX, em que
XXX é o nome do elemento de dados escolhido. Uma caixa de edição será exibida,
permitindo renomear imediatamente a cópia.

Elementos de Dados Integrados
O IBM InfoSphere DataStage possui vários elementos de dados integrados.
Existem seis elementos de dados que representam cada um dos tipos de base
utilizados internamente pelo InfoSphere DataStage:
v Data. A coluna contém uma data, representada em formato interno do
InfoSphere DataStage. Há várias transformações integradas disponíveis para
converter datas em cadeias de caracteres.
v Número. A coluna contém um valor numérico.
v Cadeia. A coluna contém dados como uma cadeia de caracteres. O InfoSphere
DataStage interpreta a cadeia como um número, se necessário.
v Hora. A coluna contém dados como um tempo.
v Padrão. Os dados têm um tipo de dados SQL já designado e o tipo base mais
apropriado será utilizado.
v Registro de Data e Hora. A coluna contém uma cadeia que representa a
combinação data/hora:
AAAA-MM-DD HH:MM:SS
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Além disso, existem alguns elementos de dados utilizados para expressar datas de
formas alternativas:
v DATE.TAG. Os dados especificam uma data e estão armazenados no seguinte
formato:
1993-02-14 (14 de fevereiro de 1993)
v WEEK.TAG. Os dados especificam uma semana e estão armazenados no
seguinte formato:
1993W06 (semana 6 de 1993)
v MONTH.TAG. Os dados especificam um mês e estão armazenados no seguinte
formato:
1993-02 (Fevereiro de 1993)
v QUARTER.TAG. Os dados especificam um trimestre e estão armazenados no
seguinte formato:
1993Q1 (1º trimestre de 1993)
v YEAR.TAG. Os dados especificam um ano e estão armazenados no seguinte
formato:
1993
Cada um desses elementos de dados possuem um tipo base de Cadeia. O formato
da data está em conformidade com diversos formatos de datas ISO 8601.
É possível visualizar as propriedades desses elementos de dados. Não é possível
editá-los.

Componentes Especiais para Tarefas do Mainframe
É possível especificar objetos customizados para ajudar a projetar tarefas paralelas
que transformam ou limpam dados.
Os seguintes tipos de objetos podem ser definidos:
v Rotinas do Mainframe
v Perfis de Máquina
v Definições de Banco de Dados do IMS
v Conjuntos de Visualização do IMS

Rotinas do Mainframe
Existem três tipos de rotinas do mainframe:
v Rotina Externa. Chama uma função da biblioteca COBOL.
v Rotina External Source. Chama um programa fornecido pelo usuário que
permite a uma tarefa acessar uma origem de dados externa conforme a tarefa é
executada no mainframe.
v Rotina External Target. Chama um programa fornecido pelo usuário que permite
uma tarefa gravar em uma origem de dados externa conforme a tarefa é
executada no mainframe.
O estágio External Routine em uma tarefa de mainframe permite chamar uma
sub-rotina COBOL que existe em uma biblioteca externa ao InfoSphere DataStage
em sua tarefa. Primeiro, é necessário definir a rotina, os detalhes da biblioteca e os
argumentos de entrada e saída. A definição da rotina é armazenada no repositório
de metadados e pode ser referida em qualquer quantidade de estágios External
Routine em qualquer quantidade de tarefas do mainframe.
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O estágio External Source em uma tarefa de mainframe permite ler dados de tipos
de arquivos que não são suportados no InfoSphere DataStage MVS Edition. Depois
de gravar um programa de origem externa, crie uma rotina de origem externa no
repositório de metadados. A rotina de origem externa especifica os atributos do
programa de origem externa.
O estágio External Target em uma tarefa de mainframe permite gravar dados em
tipos de arquivos que não são suportados no InfoSphere DataStage MVS Edition.
Depois de gravar um programa de destino externo, crie uma rotina de destino
externo no repositório de metadados. A rotina de destino externa especifica os
atributos do programa de destino externo.

Trabalhando com Rotinas do Mainframe
Em tarefas do mainframe, as rotinas permitem incorporar processamento complexo
ou funcionalidade específica ao seu ambiente nos programas COBOL gerados pelo
IBM InfoSphere DataStage.
Alguns usos possíveis de uma rotina externa poderia incluir uma chamada para
um programa de análise de estatística, uma interface para um tipo de banco de
dados não suportado pelo InfoSphere DataStage MVS Edition ou uma chamada
para um programa COBOL existente que desempenha uma função especializada.
Tal rotina pode ser gravada em qualquer linguagem que possa ser chamada por
um programa COBOL, como COBOL, Assembler ou C.
Ao criar, visualizar ou editar uma rotina do mainframe, a caixa de diálogo Rotina
do Mainframe será exibida. Esta caixa de diálogo tem até quatro páginas: Geral,
Criador e Argumentos, além de uma página JCL se estiver editando uma rotina
External Source ou External Target.
Há três botões na caixa de diálogo Rotina do Mainframe:
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Rotina. Se houver alguma alteração não salva,
será solicitado salvá-la.
v Salvar. Salva a rotina.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.
Nomeando Rotinas:
Os nomes de rotinas podem ter de um a oito caracteres de comprimento. Eles
devem começar com um caractere alfabético.

Criando uma Rotina
É possível criar rotinas no cliente do Designer.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Rotinas e selecione o ícone Rotina do Mainframe. Clique em
OK. A caixa de diálogo Rotina do Mainframe aparece, com a página Geral
na parte superior.
Ou:
c. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
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d. Escolha Novo > Rotina do Mainframe no menu de atalho. A caixa de
diálogo Rotina do Mainframe aparece, com a página Geral na parte
superior.
2. Insira informações gerais sobre a rotina, da seguinte maneira:
v Nome da Rotina. Digite o nome (com até 8 caracteres) da função ou
sub-rotina. Em relação ao mainframe, esse é o nome de um ponto de entrada
em um membro de uma biblioteca de carregamento ou de objetos. O
membro da biblioteca também pode conter outros pontos de entrada com
outros nomes. O nome da rotina deve corresponder ao nome da sub-rotina
externa, se a chamada dinâmica (o padrão) estiver selecionada, e aparecer
automaticamente no campo Nome da Sub-rotina Externa.
v Tipo. Escolha External Routine, Rotina External Source ou Rotina External
Target na lista drop-down.
v Plataforma. Selecione o sistema operacional no qual a sub-rotina COBOL será
executada. (OS/390 é a única plataforma atualmente suportada.)
v Nome da sub-rotina externa. Digite o nome do membro de biblioteca de
objeto ou carregamento que contém a sub-rotina ou o ponto de entrada da
função. Se a chamada dinâmica estiver selecionada, o nome da sub-rotina
externa deverá corresponder ao nome da rotina e será inserido
automaticamente. Se o método de chamada for estático, os dois nomes não
precisam corresponder.
v Caminho da biblioteca. Digite o nome do caminho da biblioteca que contém
o membro da rotina.
v Método de chamada. Selecione o método de chamada da rotina. A chamada
dinâmica chama a rotina em tempo de execução. A chamada estática integra
a rotina em um programa. Dinâmica é o padrão.
v Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional da rotina. O texto
inserido nesse campo aparece no editor de estágio External Routine.
v Descrição longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Selecione a página Criador:
Insira informações da seguinte maneira:
v Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
v Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
v Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina
é importada. O campo Versão contém um número de versão com três partes,
por exemplo, 3.1.1. A primeira parte desse número é um número interno
utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o sistema IBM
InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando
alterações importantes forem feitas na definição da rotina ou no código
subjacente. Um novo release da rotina substitui qualquer release anterior.
Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo release. A última
parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
v Copyright. Digite as informações de copyright.
4. Em seguida, defina quaisquer argumentos de rotina necessários na página
Argumentos:
Os argumentos são opcionais para rotinas do mainframe. Para carregar
argumentos de uma definição de tabela existente, clique em Carregar. Para criar
um novo argumento, digite diretamente na grade da página Argumentos ou, se
for necessário especificar atributos do COBOL, siga um destes procedimentos:
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v Clique com o botão direito do mouse na área da coluna e selecione Editar
linha... no menu de atalho.
v Pressione Ctrl-E.
A caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina será exibida.
A área de janela superior contém os mesmos campos que aparecem na grade
da página Argumentos. Insira as informações para cada argumento que
deseja definir, da seguinte maneira:
v Nome do argumento. Digite o nome do argumento a ser transmitido para a
rotina.
v Tipo de E/S. Aparece somente para rotinas External. Selecione a direção em
que os dados serão transmitidos. Há três opções:
Entrada. Um valor é transmitido da origem de dados para a rotina externa.
O valor é mapeado para um elemento de linha de entrada.
Saída. Um valor é retornado da rotina externa para o estágio. O valor é
mapeado para uma coluna de saída.
Ambos. Um valor é transmitido a partir da origem de dados para a rotina
externa e retornado da rotina externa para o estágio. O valor é mapeado para
um elemento de linha de entrada e, posteriormente, mapeado para uma
coluna de saída.
v Tipo nativo. Selecione o tipo de dados nativo do valor do argumento na lista
drop-down.
v Comprimento. Digite um número que represente o comprimento ou a
precisão do argumento.
v Escala. Se o argumento for numérico, digite um número para definir o
número de casas decimais.
v Anulável. Aparece somente para rotinas External Source e Target. Selecione
Sim, Não ou Desconhecido na lista drop-down para especificar se o
argumento pode conter valores nulos. O padrão é Não na caixa de diálogo
Editar Metadados do Argumento da Rotina.
v Formato de Data. Aparece somente para rotinas External Source e Target.
Escolha o formato de data na lista drop-down de formatos disponíveis.
v Descrição. Digite uma descrição opcional do argumento.
A área de janela inferior da caixa de diálogo Editar Metadados do
Argumento da Rotina exibirá a página COBOL por padrão. Utilize essa
página para inserir quaisquer informações necessárias do COBOL para o
argumento do mainframe:
v Número do Nível. Aparece somente para rotinas External Source. Digite um
número que forneça o número do nível do COBOL no intervalo 02 - 49. O
valor padrão é 05.
v Occurs. Aparece somente para rotinas External Source. Digite um número
que forneça a cláusula Occurs do COBOL. Se o argumento definir um grupo,
forneça o número de elementos do grupo.
v Uso. Selecione a cláusula Usage do COBOL na lista drop-down.
v Indicador de sinal. Selecione Com Sinal ou em branco na lista drop-down
para especificar se o argumento pode ou não ter sinal. O padrão é deixar em
branco.
v Opção de sinal. Se o argumento tiver sinal, selecione o local do sinal nos
dados na lista drop-down.
v Indicador de sincronização. Selecione SYNC ou em branco na lista
drop-down para indicar se esta é ou não uma cláusula sincronizada do
COBOL. O padrão é deixar em branco.
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v Campo Redefinido. Aparece somente para rotinas External Source.
Opcionalmente, especifique uma cláusula REDEFINES do COBOL. Permite
descrever dados na mesma área de armazenamento, utilizando uma
descrição diferente de dados.
v Depende de. Aparece somente para rotinas External Source. Opcionalmente,
escolha uma cláusula OCCURS-DEPENDING ON do COBOL na lista
drop-down.
v Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do
armazenamento em bytes do argumento conforme definido. Este campo é
derivado e não pode ser editado.
v Esboço. Fornece a cláusula COBOL PICTURE, que é derivada da definição do
argumento e não pode ser editada.
5. Se estiver editando uma rotina External Source ou Target, clique na guia JCL
para ir para a página JCL. Isso permite fornecer qualquer JCL adicional que a
rotina possa requerer. Digite a JCL ou clique em Carregar JCL para carregá-la a
partir de um arquivo.
6. Clique em Salvar quando tiver concluído para salvar a definição de rotina.

Visualizando e Editando uma Rotina
É possível visualizar e editar qualquer rotina de mainframe em seu projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou modificar uma rotina, selecione-a na árvore do repositório e siga
um desses procedimentos:
v Escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Dê um clique duplo nele.
A caixa de diálogo Rotina será exibida. É possível editar qualquer um dos campos
e opções em qualquer uma das páginas.

Copiando uma Rotina
É possível copiar uma rotina existente utilizando o Designer.

Procedimento
1. Selecione-a na árvore de repositório
2. Escolha Criar Cópia no menu de atalho.

Resultados
A rotina será copiada e uma nova rotina será criada na mesma pasta da árvore do
projeto. Por padrão, o nome da cópia será CópiaDeXXX, em que XXX é o nome da
rotina escolhida. Uma caixa de edição será exibida, permitindo renomear
imediatamente a cópia.

Renomeando uma Rotina
É possível renomear quaisquer rotinas gravadas pelo usuário utilizando o
Designer.

Sobre Esta Tarefa
Para renomear um item, selecione-o na árvore de repositório e siga um destes
procedimentos:
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Clique novamente na rotina. Uma caixa de edição aparecerá e será possível
digitar um nome diferente ou editar o existente. Salve o novo nome
pressionando Enter ou clicando fora da caixa de edição.

v Escolha Renomear no menu de atalho. Uma caixa de edição aparecerá e será
possível digitar um nome diferente ou editar o existente. Salve o novo nome
pressionando Enter ou clicando fora da caixa de edição.
v Dê um clique duplo na rotina. A caixa de diálogo Rotina do Mainframe
aparecerá e será possível editar o campo Nome da Rotina. Clique em Salvar e,
em seguida, Fechar.

Perfis de Máquina
É possível criar um perfil de máquina. Os perfis de máquina mainframe são
utilizados quando o InfoSphere DataStage faz upload de código gerado para um
mainframe.

Sobre Esta Tarefa
Eles também são utilizados pelo estágio FTP do mainframe. Eles fornecem uma
forma reutilizável de definir o mainframe para o qual o IBM InfoSphere DataStage
está transferindo código por upload ou fazendo FTP. É possível criar perfis de
máquina mainframe e armazená-los no repositório do InfoSphere DataStage. É
possível criar, copiar, renomear, mover e excluí-los da mesma forma que outros
objetos do repositório.

Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
a. Escolha Arquivo  Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
b. Abra a pasta Outro e selecione o ícone Perfil de Máquina.
c. Clique em OK. A caixa de diálogo Perfil de Máquina será exibida, com a
página Geral na parte superior.
Ou:
d. Selecione uma pasta na árvore de repositórios.
e. Escolha Novo > Outro > Perfil de Máquina no menu de atalho. A caixa de
diálogo Perfil de Máquina será exibida, com a página Geral na parte
superior.
2. Forneça detalhes gerais, da seguinte maneira:
a. Insira o nome do perfil de máquina no campo Nome do perfil de máquina.
O nome inserido aqui deve ser exclusivo, pois dois perfis de máquina não
podem ter o mesmo nome.
b. Escolha o tipo de plataforma para o qual está definindo um perfil na lista
drop-down Tipo de plataforma.
c. Opcionalmente, digite uma breve descrição do perfil no campo Descrição
curta.
d. Opcionalmente, digite uma descrição detalhada dos dados no campo
Descrição longa. Esta descrição será exibida somente quando as
propriedades de um perfil de máquina forem visualizadas.
3. Clique na guia Conexão para ir para a página Conexão.
Preencha os campos da seguinte forma:
v Especifique o Nome do Host/Endereço IP da máquina.
v Especifique a Porta para a conexão. O número de porta padrão é 21.
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v Escolha o tipo de transferência Ftp ASCII ou Binário.
v Especifique um nome de usuário e uma senha para conectar à máquina. A
senha é armazenada de forma criptografada.
v Clique em Ativo ou Passivo conforme apropriado para o serviço FTP.
v Se estiver gerando metadados de processo a partir de tarefas do mainframe,
especifique o diretório de destino e o nome do conjunto de dados para o
arquivo XML que irá registrar os metadados operacionais.
4. Clique na guia Bibliotecas para ir para a página Bibliotecas.
Preencha os campos da seguinte forma:
v Em Biblioteca de origem, especifique o destino para o código gerado.
v Em Compilar biblioteca JCL, especifique o destino do arquivo JCL de
compilação.
v Em Executar biblioteca JCL, especifique o destino do arquivo JCL de
execução.
v Em Biblioteca de objetos, especifique o local da biblioteca de objetos. É aqui
que a saída do compilador será transferida.
v Em Biblioteca DBRM, especifique o local da biblioteca DBRM. É aqui que as
informações sobre um programa DB2 são transferidas.
v Em Biblioteca de carregamento, especifique o local da Biblioteca de
carregamento. É aqui que os programas executáveis são transferidos.
v Em Dados da conta do cartão de trabalho, especifique o local dos das
informações de identificação do cartão de trabalho.
5. Clique em OK para salvar o perfil de máquina e fechar a caixa de diálogo
Perfil de Máquina.

Bancos de Dados IMS e Conjuntos de Visualização IMS
O IBM InfoSphere DataStage pode armazenar informações sobre a estrutura de
Bancos de Dados IMS e Conjuntos de Visualização IMS que poderão então ser
utilizadas por tarefas do Mainframe para ler bancos de dados IMS ou utilizá-las
como consultas.
Esses recursos estão disponíveis se você tiver o InfoSphere DataStage MVS Edition
instalado com o pacote IMS Source.
As informações são armazenadas nos seguintes objetos de repositório:
v Bancos de Dados do IMS (DBDs). Cada objeto de banco de dados do IMS
descreve a estrutura física de um banco de dados do IMS.
v Conjuntos de Visualização do IMS (PSBs/PCBs). Cada objeto de conjunto de
visualização do IMS descreve a visualização de um aplicativo de um banco de
dados do IMS.

Importação de Definições de IMS
É possível importar definições do IMS no repositório do IBM InfoSphere DataStage
a partir de arquivos DBD (Data Base Description) e PSB (Program Specification
Block).
Um arquivo DBD define a estrutura física de um banco de dados IMS. Um arquivo
PSB define a visualização de um aplicativo de um banco de dados IMS.
Detalhes sobre como fazer isso são fornecidos em "Importando Definições de IMS".
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Editando Definições de IMS
Sobre Esta Tarefa
Para abrir um banco de dados ou conjunto de visualização do IMS para edição,
selecione-o na árvore de repositório e siga um destes procedimentos:
v Escolha Propriedades no menu de atalho.
v Dê um clique duplo no item na árvore.
Dependendo do tipo de item do IMS selecionado, a caixa de diálogo Banco de
Dados do IMS aparecerá ou a caixa de diálogo Conjunto de Visualização do IMS
aparecerá. Lembre-se de que, se editar as definições, isso não afetará o banco de
dados real que elas descrevem.
IMS Database Editor:
O IMS Database Editor permite visualizar, editar ou criar objetos do banco de
dados IMS.
Essa caixa de diálogo está dividida em duas áreas de janela. A área de janela à
esquerda exibe o banco de dados, segmentos e conjuntos de dados IMS em uma
árvore, e a área de janela à direita exibe as propriedades dos itens selecionados.
Dependendo do tipo do item selecionado, a área de janela à direita possui até duas
páginas:
v Banco de dados. Existem duas páginas para as propriedades do banco de dados:
– Geral. Exibe as propriedades gerais do banco de dados, incluindo o nome,
número de versão, tipo de acesso, organização e descrições curtas e longas.
Todos esses campos são de leitura, exceto os campos de descrições curtas e
longas.
– Hierarquia. Exibe a hierarquia de segmentos do banco de dados. É possível
clicar com o botão direito do mouse para visualizar a hierarquia de modo
detalhado. Esse diagrama é de leitura.
v Segmento. Existem duas páginas para as propriedades do segmento:
– Geral. Exibe o nome do segmento, o segmento pai, seu tamanho mínimo e
máximo em bytes e uma descrição. Todos esses campos são de leitura, exceto
o campo para a descrição.
– Campos. Exibe os campos do segmento selecionado. As descrições dos
campos são de leitura.
v Conjunto de dados. As propriedades são exibidas em uma página e incluem os
nomes DD utilizados no JCL para ler o arquivo. Esses nomes são de leitura.
Opcionalmente, é possível inserir uma descrição do conjunto de dados.
IMS Viewset Editor:
O IMS Viewset Editor permite visualizar, editar ou criar objetos de conjunto de
visualização do IMS.
Essa caixa de diálogo está dividida em duas áreas de janela. A área de janela à
esquerda contém uma estrutura em árvore que exibe o conjunto de visualização do
IMS (PSB), suas visualizações (PCBs) e os segmentos sensíveis. A área de janela à
direita exibe as propriedades dos itens selecionados. Ela tem até três páginas,
dependendo do tipo de item selecionado:
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v Conjunto de Visualização. As propriedades são exibidas em uma página e
incluem o nome do PSB. Esse campo é de leitura. Opcionalmente, é possível
digitar descrições breve e longa.
v Visualizar. Há duas páginas para visualizar propriedades:
– Geral. Exibe o nome PCB, o nome DBD, o tipo e uma descrição opcional. Se
você não criou tabelas associadas durante a importação ou se deseja alterar
quais tabelas estão associadas a segmentos PCB, clique no botão Mapeamento
de Segmento/Tabela... A caixa de diálogo Mapeamento de Segmento/Tabela
Associada será exibida.
Para criar uma associação de tabela para um segmento, selecione uma tabela
na área de janela à esquerda e arraste-a para o segmento na área de janela à
direita. A área de janela à esquerda exibe as tabelas disponíveis no Repository
que são do tipo QSAM_SEQ_COMPLEX. A área de janela à direita exibe os
nomes de segmentos e as tabelas atualmente associadas a eles; é possível
clicar com o botão direito do mouse para limpar um ou todos os
mapeamentos de tabela atuais.
Clique em OK quando tiver concluído os mapeamentos ou clique em
Cancelar para descartar quaisquer alterações feitas e voltar às associações de
tabela originais.
– Hierarquia. Exibe a hierarquia do segmento PCB em um diagrama de leitura.
É possível clicar com o botão direito do mouse para visualizar a hierarquia de
modo detalhado.
v Segmento Sensível. Há três páginas para propriedades do segmento sensível:
– Geral. Exibe o nome do segmento e sua tabela associada. Para alterar a tabela
associada, clique no botão Procurar ao lado do campo Associar Tabela para
selecionar outra tabela.
– Campos Sensíveis. Exibe os campos sensíveis associados ao segmento
sensível. Esses campos são de leitura.
– Colunas. Exibe as colunas da tabela associada. As descrições das colunas são
de leitura.
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Capítulo 8. Configurando os Designs
Depois que você fez o esboço da tarefa projetada e definiu os dados e quaisquer
componentes especiais necessários, a tarefa precisa ser configurada.
Configure a tarefa para especificar todas as propriedades para os estágios
individuais esboçados. Especifique também os dados que fluem para os links que
conectam os estágios.
Cada tipo de tarefa suporta vários tipos diferentes de estágio, cada um deles com
várias propriedades. Os detalhes desses estágios e suas propriedades podem ser
localizados nos seguintes locais:
v Desenvolvendo Tarefas Paralelas do DataStage and QualityStage
v Desenvolvendo Tarefas do Servidor
v Desenvolvendo Tarefas do Mainframe
Também existem propriedades da tarefa que podem ser configuradas. Elas
controlam o comportamento de toda a tarefa quando executada.

Configurando Tarefas Paralelas
É possível especificar opções sobre como a tarefa paralela é executada, editando as
propriedades da tarefa.

Especificando Opções Gerais
Utilize a página Geral para especificar características gerais de sua tarefa.
A página Geral tem os seguintes campos:
v Número da versão da tarefa. O número da versão da tarefa. Um número de
versão de tarefa tem vários componentes:
– O número da versão N.n.n. Esse número verifica a compatibilidade da tarefa
com a versão do IBM InfoSphere DataStage instalada. Esse número é
configurado automaticamente quando o InfoSphere DataStage é instalado e
não pode ser editado.
– O número do release n.N.n. Este número é incrementado automaticamente
toda vez que uma tarefa é liberada.
– O número de correção de erro n.n.N. Este número reflete alterações
secundárias no design ou nas propriedades da tarefa. Para alterar esse
número, selecione-o e digite um novo valor diretamente, ou utilize os botões
de seta para aumentar o número.
v Sub-rotina antes da tarefa e Valor de entrada. Opcionalmente, contém o nome
(e o valor do parâmetro de entrada) de uma sub-rotina que é executada antes da
execução da tarefa. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que prepara
os dados antes do início do processamento.
Escolha uma rotina na caixa de listagem drop-down. Essa caixa de listagem
contém todas as rotinas construídas definidas como uma Sub-rotina
Anterior/Posterior na ramificação Rotinas do Repositório. Insira um valor
apropriado para o argumento de entrada da rotina no campo Valor de entrada.
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Se for utilizada uma rotina que esteja definida no Repositório, mas que foi
editada porém não compilada, uma mensagem de aviso lembrará que a rotina
deve ser compilada quando fechar a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.

v

v

v

v

Se você instalou ou importou uma tarefa, o campo Sub-rotina Antes da Tarefa
poderá fazer referência a uma rotina que não exista no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa. Você deve instalar ou importar a rotina "ausente" ou escolher uma rotina
alternativa para ser utilizada.
O código de retorno 0 da rotina indica êxito. Qualquer outro código indica falha
e causará um erro fatal quando a tarefa for executada.
Sub-rotina após a tarefa e Valor de entrada. Opcionalmente, contém o nome (e
o valor do parâmetro de entrada) de uma sub-rotina que é executada depois que
a tarefa for concluída. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que envie
uma mensagem eletrônica quando a tarefa for concluída.
Escolha uma rotina na caixa de listagem drop-down. Essa caixa de listagem
contém todas as rotinas construídas definidas como uma Sub-rotina
Anterior/Posterior na ramificação Rotinas do Repositório. Insira um valor
apropriado para o argumento de entrada da rotina no campo Valor de entrada.
Se for utilizada uma rotina que esteja definida no Repositório, mas que foi
editada porém não compilada, uma mensagem de aviso lembrará que a rotina
deve ser compilada quando fechar a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
O código de retorno 0 da rotina indica êxito. Qualquer outro código indica falha
e causará um erro fatal quando a tarefa for executada.
Somente executar sub-rotina após a tarefa na conclusão com êxito da tarefa.
Esta opção estará ativada se uma Sub-rotina após a Tarefa foi selecionada. Se
você selecionar a opção, a sub-rotina Após a Tarefa será executada apenas se a
tarefa tiver concluído com êxito a execução de todos os seus estágios.
Ativar Propagação de Coluna do Tempo de Execução para novos links. Essa
caixa de opção aparecerá se você selecionou Ativar propagação de Colunas de
Tempo de Execução para tarefas Paralelas para esse projeto no cliente
Administrator. Marque-a para ativar a propagação de colunas de tempo de
execução por padrão para todos os novos links nessa tarefa.
Permitir Várias Instâncias. Selecione essa opção para possibilitar que o cliente
Director execute várias instâncias dessa tarefa.

v Ativar compartilhamento de cache de arquivo com hash. Selecione essa opção
para possibilitar que vários processos acessem o mesmo arquivo hash no cache
(o sistema verifica se isso é apropriado). Isso pode economizar recursos de
memória e acelerar a execução quando você estiver, por exemplo, executando
várias instâncias da mesma tarefa. Isso é aplicado somente a tarefas paralelas
que utilizem funcionalidade do servidor em estágios de contêiner compartilhado
do servidor.
v Ativado para Serviços de Informações. Selecione essa opção para disponibilizar
a tarefa para ser implementada como um serviço.
v Descrição curta da tarefa. Uma descrição curta opcional da tarefa.
v Descrição completa da tarefa. Uma descrição detalhada opcional da tarefa.

Rotinas Antes e Depois da Tarefa
As seguintes rotinas estão disponíveis para uso como rotinas antes ou depois da
tarefa:
v DSSendMail. Essa rotina é um interlúdio ao programa de envio de correio local.
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v DSWaitForFile. Essa rotina é chamada para suspender uma tarefa até que um
arquivo nomeado exista ou não exista.
v DSJobReport. Essa rotina pode ser chamada no final de uma tarefa para gravar
um relatório da tarefa em um arquivo. A rotina utiliza um argumento que é
composto de dois ou três elementos separados por ponto-e-vírgulas, da seguinte
maneira:
– Tipo de Relatório. 0, 1 ou 2 para especificar o detalhe do relatório. O tipo 0
produz uma cadeia de texto que contém a hora inicial/final, o tempo
decorrido e o status da tarefa. O tipo 1 é um relatório básico, mas também
contém informações sobre estágios individuais e links dentro da tarefa. O tipo
2 produz uma cadeia de texto que contém um relatório XML completo.
– Diretório. Especifica o diretório no qual o relatório será gravado.
– Folha de Estilo XSL. Opcionalmente, especifica uma folha de estilo XSL para
formatar um relatório XML.
Se a tarefa tinha um ID de alias, o relatório será gravado em JobName_alias.txt
ou JobName_alias.xml, dependendo do tipo do relatório. Se a tarefa não tiver
um alias, o relatório será gravado em JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.txt ou
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.xml, dependendo do tipo do relatório.
v ExecDOS. Essa rotina executa um comando por meio de um shell do MS-DOS.
O comando executado é especificado no argumento de entrada da rotina.
v ExecDOSSilent. Como ExecDOS, mas não grava a linha de comandos no log da
tarefa.
v ExecTCL. Essa rotina executa um comando por meio de um shell do mecanismo
do servidor. O comando executado é especificado no argumento de entrada da
rotina.
v ExecSH. Essa rotina executa um comando por meio de um shell Korn do UNIX.
v ExecSHSilent. Como ExecSH, mas não grava a linha de comandos no log da
tarefa.

Ativando a Propagação de Colunas de Tempo de Execução
É possível utilizar a propagação de colunas de tempo de execução para lidar com
uma situação em que os dados possuem muitas colunas mas o trabalho está sendo
feito em apenas um subconjunto delas.
Ao projetar uma tarefa, definições de colunas são especificadas para os dados que
estão sendo lidos e processados. Quando a propagação de colunas de tempo de
execução for ativada, a tarefa transmitirá todas as colunas que encontrar nos dados
ao longo do fluxo de dados, independentemente se essas colunes foram definidas
no fluxo de dados. É possível projetar tarefas que especificam apenas um
subconjunto das colunas, mas todas as colunas nos dados serão transmitidas por
meio dos estágios. Se a propagação de colunas de tempo de execução não for
ativada, todas as colunas precisarão ser especificadas nos dados, caso contrário as
colunas extras serão eliminadas quando a tarefa for executada.
A propagação de colunas de tempo de execução deve ser ativada para o projeto no
cliente Administrator. Depois, a propagação de colunas pode ser ativada ou
desativada para tarefas individuais na página Geral.

página NLS
Essa página aparecerá somente se NLS estiver instalado com o IBM InfoSphere
DataStage.
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Ela permite assegurar que o InfoSphere DataStage utilize o mapa de conjunto de
caracteres e as regras de formatação de intercalação para sua tarefa paralela.
O mapa de conjunto de caracteres define o conjunto de caracteres que o InfoSphere
DataStage utiliza para essa tarefa. É possível selecionar um mapa de conjunto de
caracteres específico na lista ou aceitar a configuração padrão para todo o projeto.
O código do idioma determina a ordem dos dados classificados na tarefa. Selecione
o projeto padrão ou escolha um na lista.

Configurando Opções de Tempo de Execução para a Tarefa
Utilize a página Execução da janela Propriedades da Tarefa para especificar como
sua tarefa se comporta quando executada.
É possível ativar o rastreio para tarefas paralelas a fim de ajudá-lo a depurá-las.
Também é possível especificar um arquivo de sequência de intercalação e definir a
configuração do valor de propagação da coluna de tempo de execução padrão para
essa tarefa.
A página Execução possui as seguintes opções:
v Compilar no modo de rastreio. Selecione isso para que seja possível utilizar os
recursos de rastreio após compilar essa tarefa.
v Forçar Modo Sequencial. Selecione isso para forçar a execução da tarefa
sequencialmente no nó do condutor.
v Limites por partição. Essas opções permitem limitar dados em cada partição
para tornar mais fácil o diagnóstico de problemas:
– Número de Registros por Link. Limita o número de registros que serão
incluídos em cada partição.
v Opções de Log por Partição. Essas opções permitem especificar como os dados
de log são manipulados para partições. Isso pode reduzir os dados no log para
tornar mais fácil o diagnóstico de problemas.
– Contagem de Ignorados. Configure como N para ignorar os primeiros N
registros em cada partição.
– Período. Configure como N para imprimir cada N-ésimo registro por partição,
iniciando com o primeiro registro. N deve ser >= 1.
v Opções Avançadas de Tempo de Execução. Esse campo é para os usuários
experientes do Orchestrate digitarem parâmetros que serão incluídos na linha de
comandos do OSH. Em circunstâncias normais, este campo deve ser deixado em
branco.

Especificando Formatos de Hora e Data Padrão
Utilize a página Padrões da janela Propriedades da Tarefa para especificar formatos
de data e hora padrão para a tarefa.
A página página Padrões mostra os padrões atuais para data, hora, registro de data
e hora e separador decimal. Para alterar o padrão, cancele a seleção do Padrão do
projeto correspondente, em seguida, selecione um formato na lista drop-down ou
digite um novo formato.

Selecionando um Manipulador de Mensagem Local
Também é possível selecionar um manipulador de mensagem local para a tarefa na
página Padrões da janela Propriedades da Tarefa.
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Utilize o campo Manipulador de Mensagem para Tarefas Paralelas para selecionar
um manipulador de mensagem para ser incluído na tarefa. O manipulador de
mensagem é compilado com a tarefa e torna-se parte de seu executável. A lista
drop-down oferece uma opção de manipuladores de mensagens definidos
atualmente.

Configurando Tarefas do Servidor
É possível especificar opções sobre como a tarefa do servidor é executada, editando
as propriedades da tarefa.

Especificando Opções Gerais
Utilize a página Geral para especificar características gerais de sua tarefa.
A página Geral tem os seguintes campos:
v Número da versão da tarefa. O número da versão da tarefa. Um número de
versão de tarefa tem vários componentes:
– O número da versão N.n.n. Esse número verifica a compatibilidade da tarefa
com a versão do IBM InfoSphere DataStage instalada. Esse número é
configurado automaticamente quando o InfoSphere DataStage é instalado e
não pode ser editado.
– O número de release n.N.n. Este campo é obsoleto.
– O número de correção de erro n.n.N. Este número reflete alterações
secundárias no design ou nas propriedades da tarefa. Para alterar esse
número, selecione-o e digite um novo valor diretamente, ou utilize os botões
de seta para aumentar o número.
v Sub-rotina antes da tarefa e Valor de entrada. Opcionalmente, contém o nome
(e o valor do parâmetro de entrada) de uma sub-rotina que é executada antes da
execução da tarefa. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que prepara
os dados antes do início do processamento.
Escolha uma rotina na caixa de listagem. Essa caixa de listagem contém todas as
rotinas construídas definidas como uma Sub-rotina Anterior/Posterior na
ramificação Rotinas do Repositório. Insira um valor apropriado para o
argumento de entrada da rotina no campo Valor de entrada.
Se for utilizada uma rotina que esteja definida no Repositório, mas que foi
editada porém não compilada, uma mensagem de aviso lembrará que a rotina
deve ser compilada quando fechar a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Se você instalou ou importou uma tarefa, o campo Sub-rotina Antes da Tarefa
poderá fazer referência a uma rotina que não exista no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa. Você deve instalar ou importar a rotina "ausente" ou escolher uma rotina
alternativa para ser utilizada.
O código de retorno 0 da rotina indica êxito. Qualquer outro código indica falha
e causará um erro fatal quando a tarefa for executada.
v Sub-rotina após a tarefa e Valor de entrada. Opcionalmente, contém o nome (e
o valor do parâmetro de entrada) de uma sub-rotina que é executada depois que
a tarefa for concluída. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que envie
uma mensagem eletrônica quando a tarefa for concluída.
Escolha uma rotina na caixa de listagem. Essa caixa de listagem contém todas as
rotinas construídas definidas como uma Sub-rotina Anterior/Posterior na
ramificação Rotinas do Repositório. Insira um valor apropriado para o
argumento de entrada da rotina no campo Valor de entrada.
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Se for utilizada uma rotina que esteja definida no Repositório, mas que foi
editada porém não compilada, uma mensagem de aviso lembrará que a rotina
deve ser compilada quando fechar a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
O código de retorno 0 da rotina indica êxito. Qualquer outro código indica falha
e causará um erro fatal quando a tarefa for executada.
v Somente executar sub-rotina após a tarefa na conclusão com êxito da tarefa.
Esta opção estará ativada se uma Sub-rotina após a Tarefa foi selecionada. Se
você selecionar a opção, a sub-rotina Após a Tarefa será executada apenas se a
tarefa tiver concluído com êxito a execução de todos os seus estágios.
v Permitir Várias Instâncias. Selecione essa opção para possibilitar que o cliente
Director execute várias instâncias dessa tarefa.
v Ativar compartilhamento de cache de arquivo com hash. Marque isto para
permitir que vários processos acessem o mesmo arquivo hash no cache (o
sistema verifica se isso é apropriado). Isso pode economizar recursos de
memória e acelerar a execução quando você estiver, por exemplo, executando
várias instâncias da mesma tarefa.
v Ativado para Serviços de Informações. Selecione essa opção para disponibilizar
a tarefa para ser implementada como um serviço.
v Descrição curta da tarefa. Uma descrição curta opcional da tarefa.
v Descrição completa da tarefa. Uma descrição detalhada opcional da tarefa.

Rotinas Antes e Depois da Tarefa
As seguintes rotinas estão disponíveis para uso como rotinas antes ou depois da
tarefa:
v DSSendMail. Essa rotina é um interlúdio ao programa de envio de correio local.
v DSWaitForFile. Essa rotina é chamada para suspender uma tarefa até que um
arquivo nomeado exista ou não exista.
v DSJobReport. Essa rotina pode ser chamada no final de uma tarefa para gravar
um relatório da tarefa em um arquivo. A rotina utiliza um argumento que é
composto de dois ou três elementos separados por ponto-e-vírgulas, da seguinte
maneira:
– Tipo de Relatório. 0, 1 ou 2 para especificar o detalhe do relatório. O tipo 0
produz uma cadeia de texto que contém a hora inicial/final, o tempo
decorrido e o status da tarefa. O tipo 1 é um relatório básico, mas também
contém informações sobre estágios individuais e links dentro da tarefa. O tipo
2 produz uma cadeia de texto que contém um relatório XML completo.
– Diretório. Especifica o diretório no qual o relatório será gravado.
– Folha de Estilo XSL. Opcionalmente, especifica uma folha de estilo XSL para
formatar um relatório XML.
Se a tarefa tinha um ID de alias, o relatório será gravado em JobName_alias.txt
ou JobName_alias.xml, dependendo do tipo do relatório. Se a tarefa não tiver
um alias, o relatório será gravado em JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.txt ou
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.xml, dependendo do tipo do relatório.
v ExecDOS. Essa rotina executa um comando por meio de um shell do MS-DOS.
O comando executado é especificado no argumento de entrada da rotina.
v ExecDOSSilent. Como ExecDOS, mas não grava a linha de comandos no log da
tarefa.
v ExecTCL. Essa rotina executa um comando por meio de um shell do mecanismo
do servidor. O comando executado é especificado no argumento de entrada da
rotina.
v ExecSH. Essa rotina executa um comando por meio de um shell Korn do UNIX.
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v ExecSHSilent. Como ExecSH, mas não grava a linha de comandos no log da
tarefa.

Configurando Propriedades do Suporte ao Idioma Nacional
(NLS)
Utilize a página NLS da janela Propriedades da Tarefa para assegurar que a tarefa
do servidor utilize os códigos de idioma e mapas de conjunto de caracteres
necessários.
A página NLS aparecerá apenas se o NLS estiver ativado no sistema.

Definindo Mapas de Conjunto de Caracteres
É possível selecionar um mapa de conjunto de caracteres específico na lista ou
aceitar a configuração padrão para todo o projeto.
A lista contém todos os mapas de conjuntos de caracteres carregados e prontos
para utilização. É possível visualizar outros mapas fornecidos, clicando em Mostrar
Todos os Mapas, mas esses mapas não podem ser utilizados a menos que sejam
carregados utilizando o cliente Administrator.

Definindo Formatos de Dados com Códigos de Idioma
Utilize a configuração Código do Idioma para especificar como vários tipos de
dados são formatados.
Diferentes países e territórios podem ter convenções de formatação diferentes para
tipos de dados comuns, como horas, datas, números e moeda. O conjunto de
convenções utilizadas em um local específico com um determinado idioma é
chamado de código do idioma. Por exemplo, há um código de idioma
francês-canadense cujas convenções diferem do código de idioma francês-francês.
Um código de idioma padrão é configurado para cada projeto durante a instalação.
É possível substituir o padrão de uma determinada tarefa selecionando-se o código
do idioma necessário para cada categoria na página NLS da janela Propriedades da
Tarefa:
v Hora/Data especifica o código do idioma a ser utilizado para formatar horas e
datas.
v Numérico especifica o código do idioma a ser utilizado para formatar números,
por exemplo, o separador de milhar e o caractere de base.
v Moeda especifica o código do idioma a ser utilizado para valores monetários,
por exemplo, o símbolo de moeda e onde ele será posicionado.
v CType especifica o código do idioma a ser utilizado para determinar tipos de
caracteres, por exemplo, quais letras serão maiúsculas e quais serão minúsculas.
v Intercalação especifica o código do idioma a ser utilizado para determinar a
ordem dos dados classificados.
Na maioria dos casos, é necessário utilizar o mesmo código do idioma para todas
as categorias, a fim de assegurar que os dados sejam formatados de maneira
consistente.

Otimizando o Desempenho da Tarefa
Utilize as configurações na página Desempenho e na página Geral da janela
Propriedades da Tarefa para otimizar o desempenho da tarefa do servidor.
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É possível melhorar o desempenho da tarefa por meio da especificação da maneira
pela qual o sistema divide tarefas em processos.
É possível melhorar o desempenho onde você está executando várias instâncias de
uma tarefa, ativando o compartilhamento de cache de arquivos hash.
Essas configurações também podem ser feitas em todo o projeto, utilizando o
cliente Administrator.
As configurações são:
v Utilizar Padrões do Projeto. Selecione essa opção para utilizar qualquer
configuração que tenha sido feita no cliente Administrator para o projeto ao qual
essa tarefa pertence.
v Ativar Armazenamento de Linhas em Buffer. Há dois tipos de armazenamento
de linhas em buffer mutuamente exclusivos:
– Dentro do Processo. É possível aprimorar o desempenho da maioria das
tarefas do servidor, ativando o armazenamento de linhas em buffer dentro do
processo e recompilando a tarefa. Isso permite que os estágios ativos
conectados transmitam dados por meio de buffers em vez de linha por linha.
– Entre Processos. Utilize isso se estiver executando tarefas do servidor em um
sistema paralelo SMP. Isso permite que a tarefa seja executada utilizando um
processo separado para cada estágio ativo, que será executado
simultaneamente em um processador separado.
Nota: Não será possível utilizar o armazenamento de linhas em buffer de
nenhum tipo se a tarefa utilizar blocos COMMON em funções de
transformação a fim de transmitir dados entre estágios. Essa não é uma
prática recomendada, sendo aconselhável reprojetar a tarefa a fim de utilizar
armazenamento de linhas em buffer em vez de blocos COMMON.
v Tamanho do Buffer. Especifica o tamanho do buffer utilizado pelo
armazenamento de linhas em buffer dentro do processo ou entre processos. O
padrão é 128 Kb.
v Tempo Limite. Essa opção aplica-se apenas quando o armazenamento de linhas
em buffer entre processos é utilizado. Utilize a opção para especificar o tempo
que um processo esperará para se comunicar com outro por meio do buffer
antes de exceder o tempo limite. O padrão é 10 segundos.
v Ativar compartilhamento de cache de arquivo com hash. Essa opção é
configurada na página Geral da janela Propriedades da Tarefa. Selecione essa
opção para permitir que vários processos acessem o mesmo arquivo hash no
cache (o sistema verifica se isso é apropriado). Isso pode economizar recursos de
memória e acelerar a execução quando você estiver, por exemplo, executando
várias instâncias da mesma tarefa.

Configurando Tarefas do Mainframe
A caixa de diálogo Propriedades da Tarefa para tarefas do mainframe tem as
seguintes páginas:
v Página Geral. Permite especificar rotinas de tarefa anteriores e posteriores para a
tarefa, ativar ou desativar diversos recursos da tarefa inteira e digitar descrições
breves e longas da tarefa.
v Página Parâmetros. Permite especificar parâmetros de tarefa. Os parâmetros de
tarefa permitem especificar determinados valores utilizados por uma tarefa no
tempo de execução.
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v Página Ambiente. Permite especificar informações que são utilizadas quando o
código é gerado para tarefas do mainframe.
v Página Extensão. Se você customizou os modelos JCL e incluiu variáveis de
extensão, permite fornecer valores para essas variáveis.
v Página Metadados Operacionais. Se a tarefa irá gerar metadados operacionais, é
possível especificar os detalhes de como os metadados serão manipulados nessa
página.

Especificando Opções Gerais
É possível especificar opções gerais que controlam o comportamento da tarefa do
mainframe na página Geral da janela Propriedades da Tarefa.
A página Geral da tarefa do mainframe tem estes campos:
v Número da versão da tarefa. O número da versão da tarefa. Um número de
versão de tarefa tem vários componentes:
– O número da versão N.n.n. Esse número verifica a compatibilidade da tarefa
com a versão do IBM InfoSphere DataStage instalada. Esse número é
configurado automaticamente quando o InfoSphere DataStage é instalado e
não pode ser editado.
– O número do release n.N.n. Este número é incrementado automaticamente
toda vez que uma tarefa é liberada.
– O número de correção de erro n.n.N. Este número reflete alterações
secundárias no design ou nas propriedades da tarefa. Para alterar esse
número, selecione-o e digite um novo valor diretamente, ou utilize os botões
de seta para aumentar o número.
v Ano de Separação de Século. Quando um ano com dois dígitos for utilizado
nos dados, isto será utilizado para especificar o ano utilizado para separar anos
19nn de anos 20nn.
v Formato de data Especifica o formato de data padrão da tarefa. Escolha uma
configuração na lista drop-down; as configurações possíveis são:
– MM/DD/CCAA
–
–

DD.MM.CCAA
CCAA-MM-DD
A data padrão será utilizada por diversos estágios para interpretar o campo
de data em suas definições de coluna. Ela também será utilizada onde um
tipo de data de um estágio ativo for mapeado para caracteres ou outros tipos
de dados em um estágio passivo seguinte.
A data padrão também será especificada no nível do projeto, utilizando-se o
cliente Administrator. O padrão da tarefa sobrepõe o padrão do projeto.

v Desempenhar verificação de semântica de expressão. Clique nisto para ativar a
verificação de semântica no editor de expressão do mainframe. Esteja ciente de
que selecionar isto poderá resultar em sobrecargas de desempenho. Isso
provavelmente afetará tarefas com grandes quantidades de derivações de coluna.
v Gerar Metadados Operacionais. Clique nisto para fazer com que a tarefa gere
metadados operacionais.
v Local do indicador NULL. Selecione Antes da coluna ou Depois da coluna para
especificar a posição de indicadores NULL em definições de coluna do
mainframe.
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v Valor do indicador NULL. Especifique o caractere utilizado para indicar a
capacidade de anulação de definições de coluna do mainframe. Indicadores
NULL devem ser caracteres imprimíveis de byte único. Especifique um dos
seguintes:
– Um valor de caractere único (1 é o padrão)
– Um código ASCII no formato de um número decimal com três dígitos de 000
a 255
– Um código ASCII no formato hexadecimal %Hnn ou %hnn, em que 'nn' é um
dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F).
v Valor do Indicador Não-NULL. Especifique o caractere utilizado para indicar as
definições de coluna não-NULL nos arquivos simples do mainframe. Indicadores
NULL devem ser caracteres imprimíveis de byte único. Especifique um dos
seguintes:
– Um valor de caractere único (0 é o padrão).
– Um código ASCII no formato de um número decimal com três dígitos de 000
a 255
– Um código ASCII no formato hexadecimal %Hnn ou %hnn, em que 'nn' é um
dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F).
v Descrição curta da tarefa. Uma descrição curta opcional da tarefa.
v Descrição completa da tarefa. Uma descrição detalhada opcional da tarefa.
Clique em OK para registrar as alterações no design da tarefa. As alterações não
serão salvas no Repositório até que o design da tarefa seja salvo.

Especificando um Parâmetro da Tarefa em uma Tarefa do
Mainframe
Utilize a página Parâmetros da janela Propriedades da Tarefa para especificar um
ou mais parâmetros para a tarefa.
Em vez de inserir fatores inerentemente variáveis como parte do design da tarefa,
é possível configurar parâmetros que representam variáveis de processamento.
Para as tarefas de mainframe, os valores de parâmetros são colocados em um
arquivo que é acessado quando a tarefa é compilada e executada no mainframe.
Os parâmetros da tarefa são definidos, editados e excluídos na página Parâmetros
da caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Todos os parâmetros da tarefa são definidos editando-se a linha vazia na grade
Parâmetros de Tarefa.
Nota: Antes de remover uma definição de parâmetro da tarefa, certifique-se de
que as referências a esse parâmetro no design da tarefa sejam removidas. Se você
não fizer isso, poderá haver falha na tarefa.
A página Parâmetros da tarefa do mainframe possui esses campos e colunas:
v Nome do Arquivo do Parâmetro. O nome do arquivo contendo os parâmetros.
v Nome DD do COBOL. O nome DD para a localização do arquivo.
v Nome. O nome do parâmetro.
v Tipo de SQL. O tipo do parâmetro. Ele pode ser do tipo:
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– Caractere. Uma cadeia de comprimento fixo na qual o atributo Comprimento
é utilizado para determinar seu comprimento. O programa COBOL define
esse parâmetro com PIC X(comprimento).
– Decimal. Um número decimal por zona sinalizada do COBOL, a precisão é
indicada por Comprimento e a escala por Escala. O programa COBOL define
esse parâmetro com PIC S9(escala de comprimento)V9(escala).
– Inteiro. Um número decimal por zona sinalizada do COBOL, no qual o
atributo Comprimento é utilizado para definir seu comprimento. O programa
COBOL define esse parâmetro com PIC S9(comprimento).
v
v
v
v

Comprimento. O comprimento de um parâmetro caractere ou decimal.
Escala. A precisão de um parâmetro decimal.
Descrição. Descrição opcional do parâmetro.
Salvar Como... . Permite salvar o conjunto de parâmetros de tarefas como uma
definição de tabela no IBM InfoSphere DataStage Repository.

v Carregar... . Permite carregar os parâmetros de tarefas de uma definição de
tabela no InfoSphere DataStage Repository.

Utilizando Parâmetros da Tarefa do Mainframe
É possível utilizar parâmetros de tarefas como parte de expressões do mainframe.
O Expression Editor oferece uma lista de parâmetros de tarefas definidos.
Os valores reais para os parâmetros de tarefas são especificados em um arquivo
separado que é obtido por upload para o mainframe com a tarefa.

Controlando a Geração de Códigos
Utilize a página Ambiente da janela Propriedades da Tarefa para controlar como o
código é gerado para a sua tarefa do mainframe.
A página Ambiente possui estes campos:
v DBMS. Se o design incluir estágios Relational, o processo de geração de códigos
procurará aqui os detalhes do banco de dados a serem incluídos nos arquivos
JCL. Se esses campos estiverem em branco, ele utilizará os padrões do projeto
conforme especificados no IBM InfoSphere DataStage Administrator.
– Nome do Sistema. O nome do banco de dados utilizado pelos estágios
Relational na tarefa. Se não for especificado, o padrão do projeto será
utilizado.
– Nome do Usuário e Senha. Eles serão utilizados em toda a tarefa. Se não for
especificado, o padrão do projeto será utilizado.
– Linhas por Confirmação. Define o número de linhas que são gravadas em
um banco de dados DB2 antes de serem confirmadas. A configuração padrão
é 0, o que significa confirmar após todas as linhas serem processadas. Se um
número for inserido, a confirmação ocorrerá após o número especificado de
linhas ser processado. Para inserções, apenas uma linha será gravada. Para
atualizações ou exclusões, várias linhas podem ser gravadas. Entretanto, se
um erro for detectado, ocorrerá uma recuperação.
v Teradata. Se o design incluir estágios Teradata, o processo de geração de códigos
procurará aqui os detalhes do banco de dados a serem incluídos nos arquivos
JCL.
– ID do TDP e ID da Conta. Os detalhes da conexão utilizados nos estágios
Teradata por toda a tarefa.
– ID do Usuário e Senha. Eles serão utilizados em toda a tarefa.
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Fornecendo Valores de Variáveis de Extensão
Se você customizou os modelos JCL e incluiu variáveis de extensão, poderá
fornecer valores para essas variáveis para uma tarefa específica na página Extensão
da janela Propriedades da Tarefa.
A página Extensão contém uma grade com estas colunas:
v Nome. O nome da variável de extensão. O nome deve começar com um
caractere alfabético e pode conter apenas caracteres alfabéticos ou numéricos. Ele
pode ter letras maiúsculas e/ou minúsculas.
v Valor. O valor que a variável de extensão terá nesta tarefa. Nenhuma validação
é feita no valor.

Configurando Metadados Operacionais
Se a tarefa do mainframe pretende gerar metadados operacionais, você poderá
especificar os detalhes de como os metadados serão manipulados na página
Metadados Operacionais da janela Propriedades da Tarefa.
A página Metadados Operacionais possui os seguintes campos:
v Perfil da Máquina. Se um perfil de máquina que contém alguns ou todos os
detalhes necessários já foi especificado, é possível selecioná-lo na lista
drop-down e os campos relevantes serão automaticamente preenchidos.
v Endereço IP. O nome do host/endereço IP para a máquina executando seu
programa e gerando os metadados operacionais.
v Método de Troca de Arquivos. Escolha entre FTP e conexão direta.
v Nome de Usuário. O nome de usuário para conexão com a máquina.
v Senha. A senha para conexão à máquina
v Diretório de Destino do Arquivo XML e Nome do Conjunto de Dados para
Arquivo XML. Especifica o diretório de destino e o nome do conjunto de dados
para o arquivo XML que registrará os metadados operacionais.
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Capítulo 9. Comparando Objetos
Quando existirem muitos objetos no repositório, provavelmente você desejará
compará-los para manter o controle das diferenças.
É possível comparar dois objetos do mesmo tipo. Por exemplo, você pode
comparar uma tarefa paralela com uma outra tarefa paralela. É possível comparar
os seguintes objetos:
v Tarefas Paralelas
v Tarefas do Servidor
v Tarefas do Mainframe
v Sequências de Tarefas
v Contêineres Compartilhados Paralelos
v Contêineres Compartilhados do Servidor
v Rotinas Paralelas
v Rotinas do Servidor
v Rotinas do Mainframe
v Definições da Tabela
v Conexões de Dados
É possível comparar dois objetos que estejam no mesmo projeto ou dois objetos
que estejam em dois projetos diferentes. Por exemplo, você pode comparar a
definição de tabela nomeada CA_address_data no projeto nomeado MK_team com
a tabela nomeada Cal_addresses no projeto nomeado WB_team.
O cliente Designer exibe descrições de todas as diferenças entre os dois objetos em
uma estrutura de árvore hierárquica. É possível expandir as ramificações na árvore
para visualizar os detalhes. Clique no link sublinhado na descrição para visualizar
o objeto alterado.
Os detalhes exibidos dependem dos tipos de objetos que estão sendo comparados.
Por exemplo, a figura a seguir mostra o resultado da comparação de duas
definições de tabela.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Figura 13. Resultados da Comparação de Duas Definições de Tabela

Se você comparar objetos que contenham diferenças em texto com várias linhas
(por exemplo, código-fonte em rotinas), a árvore de alteração exibirá um botão
Visualizar. Clique em Visualizar para visualizar o código-fonte. Por padrão, a
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origem é exibida no Bloco de Notas, mas é possível escolher um aplicativo
diferente nas opções do cliente Designer. Selecione Ferramentas > Opções e
selecione Ferramenta de Comparação para visualizar opções da ferramenta de
comparação.

Comparando Objetos no Mesmo Projeto
É possível comparar objetos no mesmo projeto selecionando ambos os objetos na
árvore do repositório ou selecionando um objeto e procurando pelo outro.

Sobre Esta Tarefa
O cliente do Designer compara os dois objetos e exibe os resultados em uma
janela. Esses resultados mostram quais as diferenças entre os dois objetos.

Procedimento
1. Selecione o primeiro objeto a ser comparado na árvore do repositório e, em
seguida, execute uma das seguintes ações:
v Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique no segundo objeto na árvore,
em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Comparar
Selecionados.
v Clique com o botão direito do mouse e selecione Comparar com e, em
seguida, procure pelo objeto, selecione-o e clique em OK.
2. Visualize os resultados na janela.

Comparando Objetos em Projetos Diferentes
É possível comparar dois objetos que estão em projetos diferentes.

Sobre Esta Tarefa
O cliente do Designer compara dois objetos do mesmo tipo que estão em projetos
diferentes e exibe os resultados em uma janela. Esses resultados mostram quais as
diferenças entre os dois objetos.

Procedimento
1. Na árvore do repositório, selecione o primeiro objeto que você deseja comparar.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Comparação de Projeto
Cruzado.
3. Clique em Conectar.
4. Na janela “Conexão ao Projeto”, digite seu nome de usuário e senha e selecione
o projeto ao qual deseja se conectar na lista Projeto.
5. Clique em OK para ver uma visualização filtrada da árvore do repositório no
projeto escolhido. A visualização filtrada exibe apenas as pastas que contêm
objetos elegíveis.
6. Navegue pela árvore e selecione o objeto que deseja comparar com o primeiro
objeto.
7. Clique em OK.

Ferramenta de Linha de Comandos de Comparação
É possível comparar objetos inserindo comandos na linha de comandos do
computador cliente.
Capítulo 9. Comparando Objetos
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A ferramenta de linha de comandos pode ser utilizada para construir operações de
comparação em scripts. Estes podem ser combinados com outras ferramentas de
linha de comandos disponíveis para manipular objetos e projetos.
A ferramenta de linha de comandos de comparação possui a seguinte sintaxe:
diffapicmdline.exe /lhscd "left_side_connection_details"
/rhscd "right_side_connection_details"
/t difftype /ot output_type
/ol output_location

O comando utiliza os seguintes argumentos:
left_side_connection_details
Os detalhes de conexão no lado esquerdo da comparação, ou seja, o primeiro
objeto a ser comparado. Coloque os detalhes das conexões entre aspas duplas.
Especifique os seguintes detalhes:
v /d=domainname /host=hostname /u=username /p=password project_name
object_name
O nome de um objeto de definição de tabela deve ser especificado como seu
nome de localizador de dados, não como o nome que é exibido na árvore do
repositório. O nome de localizador de dados é exibido na janela de
propriedades da definição de tabela.
right_side_connection_details
Os detalhes de conexão no lado direito da comparação, ou seja, o segundo
objeto a ser comparador. A especificação de detalhes completos da conexão
será necessária apenas se forem comparados dois objetos em projetos
diferentes. Caso contrário, apenas o nome do objeto poderá ser especificado. A
sintaxe para os detalhes de conexão é a mesma para a opção
left_side_connection_details.
difftype
Os tipos de objetos para comparação. Esse argumento pode ser um dos
seguintes valores:
v Job
v SharedContainer
v Rotina
v TableDef
output_type
O formato da saída da comparação. O formato é sempre HTML.
output_location
O caminho completo para o arquivo de saída.
Ao concluir, a ferramenta retorna um dos seguintes códigos:
v 0 indica êxito na comparação
v 1 indica um erro na linha de comando
v 2 indica que o cliente não pode comparar os objetos

Exemplo de Comparação a partir da Linha de Comandos
O comando a seguir compara a tarefa exercise1 com a tarefa new_exercise. Ambas
as tarefas estão localizadas no projeto nomeado tutorial. A saída é enviada para um
arquivo html na unidade c:
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diffapicmdline.exe /lhscd "/d=localhost:9080 /h=R101 /u=billg /p=paddock
tutorial exercise1" /rhscd "new_exercise1" /t job /ot html /ol
c:\compare_output.html
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Capítulo 10. Procura e Análise de Impacto
Quando você desejar alterar os designs das tarefas, ou reutilizar componentes,
poderá procurá-los e verificar se nenhuma das alterações afetam outras tarefas.

Recursos de Localização
Utilize os recursos de localização para procurar objetos no repositório e para
localizar onde os objetos são utilizados por outros objetos.
A árvore do repositório possui recursos de procura extensiva. A localização rápida
está disponível sempre que é exibida a árvore de repositório: em diálogos de
procura e também na janela do cliente do Designer. A localização avançada está
disponível na janela do cliente do Designer.

Localização Rápida
Utilize o recurso de localização rápida para procurar por uma cadeia de texto no
nome de um objeto ou em seu nome e sua descrição.

Sobre Esta Tarefa
A procura pode ser restringida a determinados tipos de objetos, por exemplo,
procurar determinadas tarefas. É possível manter a janela de localização aberta na
parte superior da árvore do repositório na janela do cliente Designer e acessá-la a
partir de qualquer janela na qual a árvore do repositório é exibida.
A localização rápida suporta a utilização de curingas. Utilize um asterisco para
representar zero ou mais caracteres.

Procedimento
1. Abra a janela de localização rápida clicando em Abrir Localização Rápida no
canto superior direito da árvore do repositório.
2. Insira o nome a ser procurado no campo Nome a Localizar. Se estiver
repetindo uma procura anterior, clique na seta para baixo na caixa de nome e
selecione sua procura anterior na lista drop-down.
3. Selecione a caixa de opções Incluir Descrições se desejar que a procura ocorra
nas descrições e nos nomes dos objetos (isso incluirá a descrição longa e a
descrição curta se o tipo do objeto possuir ambas).
4. Se desejar restringir a procura a determinados tipos de objetos, selecione esses
tipos de objetos na lista drop-down em Tipos para Localizar.
5. Depois de especificar os detalhes da procura, clique em Localizar.

Exemplo
A seguir, um exemplo de uma localização rápida na qual você procurou qualquer
objeto chamado copy e o IBM InfoSphere DataStage localizou uma tarefa
atendendo esse critério. A tarefa localizada é realçada na árvore. O InfoSphere
DataStage relata que existem duas correspondências pois ele também localizou o
objeto de estágio copy. Se desejava procurar somente por tarefas, então poderia
selecionar tarefas na lista Tipos para Localizar. Se você desejasse localizar qualquer
tarefa com copy no título, poderia digitar *copy* no campo Nome a Localizar e a
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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procura localizaria as tarefas copy e copy2.

Figura 14. Exemplo de Localização Rápida

Se a localização rápida localizar vários objetos que correspondam aos critérios de
procura, ela realçará cada um na árvore, com as pastas expandidas conforme
necessário. Para visualizar o próximo objeto, clique em Avançar. Você pode clicar
no link n correspondências para abrir a janela Localização Avançada e exibir todos
os objetos localizados na janela.

Localização Avançada
É possível utilizar a localização avançada para executar procuras sofisticadas.

Sobre Esta Tarefa
A localização avançada exibe todos os resultados da procura juntos em uma janela,
independentemente da estrutura em árvore do repositório.
Para acessar os recursos de localização avançada, execute uma das seguintes ações:
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v Abra a janela de localização rápida na árvore do repositório principal e clique
em Avançado....
v Desempenhe uma procura utilizando a localização rápida e, em seguida, clique
no hyperlink n correspondências.
v Escolha Ferramentas > Localização Avançada no menu principal.
v Selecione uma pasta na árvore do repositório e, em seguida, execute uma das
seguintes ações:
– Selecione Repositório > Localizar nesta Pasta > Abrir Localização Avançada
a partir do menu principal.
– Selecione Localizar nesta Pasta > Abrir Localização Avançada a partir do
menu pop-up.
– Escolha Repositório > Localizar nesta Pasta > Objetos que eu criei, Objetos
que eu criei hoje ou Objetos que eu criei até uma semana atrás no menu
principal
– Selecione Localizar nesta Pasta > Objetos que eu criei, Objetos que eu criei
hoje ou Objetos que eu criei até uma semana atrás no menu pop-up.
– Selecione Repositório > Localizar nesta Pasta > Objetos que eu modifiquei
pela última vez, Objetos que eu modifiquei pela última vez hoje ou
Objetos que eu modifiquei pela última vez até uma semana atrás no menu
principal.
– Selecione Localizar nesta Pasta > Objetos que eu modifiquei pela última
vez, Objetos que eu modifiquei pela última vez hoje ou Objetos que eu
modifiquei pela última vez até uma semana atrás no menu pop-up.

Desempenhando uma Localização Avançada
É possível especificar vários critérios de procura na localização avançada.

Sobre Esta Tarefa
É possível utilizar todos ou alguns dos seguintes critérios de procura:
v Nome. Insira o nome do objeto a ser procurado. Uma lista oferece uma opção
dos últimos 50 nomes procurados, portanto é possível escolher um desses, se
desejado. É necessário fornecer um nome para a procura ou inserir o caractere
curinga: asterisco (*).
v Texto na descrição de um ou mais objetos. Insira texto neste campo a ser
procurado nas descrições dos objetos ou escolha uma das 50 procuras anteriores
da lista.
v Pasta a procurar. Especifique a pasta-raiz de onde a procura será iniciada. A
pasta superior do projeto é selecionada por padrão, mas é possível navegar na
árvore do repositório para outras pastas. Também é possível escolher a partir de
uma lista de pastas procuradas anteriormente.
v Tipo. Selecione um ou mais tipos de objeto para procura na lista. Se for feita
uma seleção aqui, um círculo verde contendo uma marca aparecerá próximo a
Tipo. Esse critério é opcional; se um tipo ou tipos específicos não forem
selecionados, todos os objetos serão procurados, exceto definições de colunas.
v Criação. É possível procurar um objeto criado por um usuário específico ou
criado em uma data específica ou em um intervalo de datas.
v Modificado pela última vez. É possível procurar um objeto modificado pela
última vez por um usuário específico, modificado pela última vez em uma data
específica ou em um intervalo de datas.
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v Tipo Específico. É possível especificar uma definição de tabela e procurar todas
as outras definições de tabela no projeto que estão vinculadas à mesma tabela no
repositório compartilhado.
v Opções. É possível utilizar opções para incluir mais detalhes sobre uma procura.
É possível procurar por Nome ou Texto na descrição de um ou mais objetos. Os
outros itens são aditivos; se for especificado mais de um, os objetos precisarão
atender a todos os critérios adicionais antes que as condições de procura sejam
consideradas satisfeitas.

Procedimento
1. Digite um nome no campo Nome.
2. Opcionalmente, especifique um ou mais critérios de procura adicionais.
3. Clique em Localizar.

Resultados
Os nomes e detalhes dos objetos no repositório que correspondem aos critérios de
procura são listados na guia Resultados - Detalhes. É possível selecionar itens na
lista e desempenhar diversas operações sobre eles a partir do menu de atalho. As
operações disponíveis dependem do tipo de objeto, mas incluem o seguinte:
v Localizar dependências e Localizar onde utilizado.
v Exportar. Abre a janela Exportação de Repositório, que permite exportar o objeto
selecionado em um arquivo .dsx ou .xml.
v Compilação de Tarefas Múltiplas. Disponível para tarefas e sequências de
tarefas. Abre a ferramenta do compilador de tarefas múltiplas.
v Editar. Disponível para tarefas e sequências de tarefas. A tarefa selecionada é
aberta na tela de desenho da tarefa.
v Incluir em paleta. O objeto é incluído na paleta atualmente aberta para que ele
esteja prontamente disponível para futuras operações.
v Criar Cópia. Cria uma cópia do objeto selecionado, nomeada
CopyOfObjectName.
v Renomear. Utilize esta operação para renomear o objeto selecionado.
v Excluir. Utilize esta operação para excluir o objeto selecionado.
v Propriedades. Abre a janela Propriedades para o objeto selecionado. Todos os
objetos possuem propriedades associadas que fornecem informações detalhadas
sobre o objeto.
É possível salvar os resultados de uma operação de procura avançada como um
arquivo XML ou como um relatório. É possível visualizar um relatório no console
de relatórios.
O exemplo a seguir mostra uma procura por nomes de objetos que iniciam com a
palavra exercise e incluem descrições que contêm a palavra tutorial. Os
resultados mostram que quatro objetos correspondem a esses critérios:
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Localizando Definições de Tabela Compartilhada
Se houver definições de tabela derivadas de metadados compartilhados, você
poderá utilizar a localização avançada para localizar todas as definições de tabela
no projeto que são derivadas da mesma tabela compartilhada.

Procedimento
1. Selecione uma definição de tabela na árvore do repositório.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Localizar definições de tabela
compartilhada no menu pop-up.

Resultados
Também é possível procurar de uma das seguintes maneiras:
v Abra a janela Localização Avançada do Repositório na árvore do repositório e
selecione a definição de tabela de origem utilizando o filtro Tipo Específico.
v Clique com o botão direito do mouse em um objeto de definição de tabela em
uma tela de localização avançada ou de resultados de análise de impacto
existente e selecione Localizar definições de tabela compartilhada no menu
pop-up.
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Localizando Definições de Colunas
Recursos de localização avançada podem ser utilizados para procurar definições de
coluna individuais.

Sobre Esta Tarefa
É possível procurar definições de coluna dentro das definições de tabela
armazenadas no repositório do IBM InfoSphere DataStage ou procurar definições
de colunas em tarefas e contêineres compartilhados. Pode-se limitar a procura,
especificando outros critérios de procura, como pastas de procura, quando a
definição de coluna foi criada ou modificada ou quem criou ou modificou a
definição de coluna.

Procedimento
1. Digite o nome da coluna a ser localizado no campo Nome a Localizar.
Caracteres curinga poderão ser utilizados se você desejar procurar várias
colunas com nomes semelhantes.
2. Selecione Colunas em Definições de Tabela ou Colunas em Tarefas ou
Contêineres Compartilhados na lista Tipo. Selecione ambos para procurar a
coluna em definições de tabela e em tarefas e contêineres compartilhados.
3. Especifique outros critérios de procura, conforme necessário.
4. Clique em Localizar para procurar a coluna.

Análise de Impacto
Utilize os recursos de análise de impacto para descobrir onde os objetos são
utilizados e de quais outros objetos eles dependem.
Os recursos de análise de impacto ajudam a avaliar o impacto das alterações que
você pode fazer para um objeto em outros objetos ou em designs da tarefa. Por
exemplo, antes de editar uma definição de tabela, você poderia localizar as tarefas
que derivam suas definições de colunas a partir da definição de tabela e considerar
se essas tarefas também precisarão de alteração.
Existem quatro tipos de consultas de análise de impacto:
Onde Utilizado
Localiza onde o objeto selecionado é utilizado por outros objetos. Por
exemplo, se o objeto selecionado for uma rotina, uma consulta Onde
Utilizado listará todas as tarefas que utilizam essa rotina.
Onde Utilizado (Profundo)
Localiza onde o objeto selecionado é utilizado por outros objetos e
também, por sua vez, onde esses objetos são utilizados. Por exemplo, se o
objeto selecionado for uma rotina, uma consulta Onde Utilizado (Profundo)
listará todas as tarefas que utilizam essa rotina e listará também quaisquer
sequências de tarefas que utilizam essas tarefas.
Dependências de
Localiza os objetos dos quais o objeto selecionado depende. Por exemplo,
uma tarefa pode depender de uma rotina específica.
Dependências de (Profundo)
Localiza os objetos dos quais o objeto selecionado depende e também, por
sua vez, de quais objetos eles dependem. Por exemplo, uma sequência de
tarefas pode depender de uma tarefa que, por sua vez, depende de uma
rotina.
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Análise de Impacto e Tipos de Objetos
Utilize uma localização de análise de impacto para descobrir onde um objeto
específico é utilizado por outros objetos, ou de quais outros objetos um objeto
específico depende.
Uma consulta de onde utilizado ou de dependências é utilizada em diferentes tipos
de objetos e a consulta pode resultar na identificação de tipos de objetos
específicos:
Tabela 2. Análise de Impacto e Objetos
Tipo de Objeto

Consulta Onde Utilizado

Consulta de Dependências

Elemento de dados

Nenhum
Tarefa paralela, tarefa do
servidor, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado
paralelo, contêiner
compartilhado do servidor,
definição de tabela,
transformação

Banco de dados IMS

Tarefa do Mainframe

Definição de Tabela

conjunto de visualizações
IMS

Tarefa do Mainframe

Definição de Tabela

Tarefa do Mainframe

Nenhum

banco de dados IMS,
conjunto de visualizações
IMS, perfil da máquina,
rotina do mainframe, tipo de
estágio do mainframe,
definição de tabela

Tarefa Paralela

Tarefa de Sequência

Elemento de dados, rotina
paralela, rotina do servidor,
contêiner compartilhado
paralelo, contêiner
compartilhado do servidor,
especificação de regra, tipo
de estágio paralelo, tipo de
estágio do servidor,
transformação de definição
de tabela, conjunto de
parâmetros, conexão de
dados

Tarefa do Servidor

Tarefa de Sequência

Elemento de dados, rotina do
servidor, contêiner
compartilhado do servidor,
tipo de estágio do servidor,
definição de tabela,
transformação, conjunto de
parâmetros, conexão de
dados
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Tabela 2. Análise de Impacto e Objetos (continuação)
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Tipo de Objeto

Consulta Onde Utilizado

Consulta de Dependências

Tarefa de Sequência

Tarefa de Sequência

Elemento de dados, tarefa
paralela, tarefa do servidor,
tarefa de sequência, rotina
paralela, rotina do servidor,
contêiner compartilhado
paralelo, contêiner
compartilhado do servidor,
especificação de regra, tipo
de estágio paralelo, tipo de
estágio do servidor, definição
de tabela, transformação,
conjunto de parâmetros,
conexão de dados

Perfil de Máquina

Tarefa do Mainframe

Nenhum

Especificação de regra

Tarefa paralela, tarefa de
sequência, contêiner
compartilhado paralelo,
especificação de regra

Especificação de regra

routineM do mainframe

tarefa do mainframe

Nenhum

Rotina Paralela

Tarefa paralela, tarefa de
sequência, contêiner
compartilhado paralelo

Nenhum

Rotina do Servidor

Rotina do Servidor
Tarefa paralela, tarefa do
servidor, tarefa de sequência,
rotina do servidor, contêiner
compartilhado paralelo,
contêiner compartilhado do
servidor

Pconteiner compartilhado
paralelo

tarefa paralela, tarefa de
sequência, contêiner
compartilhado paralelo

Elemento de dados, rotina
paralela, rotina do servidor,
contêiner compartilhado
paralelo, contêiner
compartilhado do servidor,
especificação de regra, tipo
de estágio paralelo, tipo de
estágio do servidor, definição
de tabela, transformação,
conjunto de parâmetros,
conexão de dados

Contêiner Compartilhado do
Servidor

Tarefa paralela, tarefa do
servidor, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado
paralelo, contêiner
compartilhado do servidor

Elemento de dados, rotina do
servidor, contêiner
compartilhado do servidor,
tipo de estágio do servidor,
definição de tabela,
transformação, conjunto de
parâmetros, conexão de
dados

Tipo de estágio do
mainframe

Tarefa do Mainframe

Nenhum

Tipo de estágio paralelo

Tarefa paralela, tarefa de
sequência, contêiner
compartilhado paralelo

Nenhum
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Tabela 2. Análise de Impacto e Objetos (continuação)
Tipo de Objeto

Consulta Onde Utilizado

Consulta de Dependências

Tipo de estágio do servidor

Tarefa do servidor, tarefa
paralela, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado do
servidor, contêiner
compartilhado paralelo

Nenhum

Tipo de estágio de sequência

Tarefa de Sequência

Nenhum

Definição de Tabela

Definição de tabela, elemento
Tarefa do mainframe, tarefa
de dados
do servidor, tarefa paralela,
tarefa de sequência, contêiner
compartilhado do servidor,
contêiner compartilhado
paralelo, definição de tabela,
banco de dados IMS,
conjunto de visualizações
IMS

Definição de Coluna

Tarefa do servidor, tarefa
paralela, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado do
servidor, contêiner
compartilhado paralelo

Nenhum

Transformação

Tarefa do servidor, tarefa
paralela, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado do
servidor, contêiner
compartilhado paralelo

Elemento de dados

Conexão de Dados

Tarefa do servidor, tarefa
paralela, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado do
servidor, contêiner
compartilhado paralelo

Conjunto de Parâmetros

Conjunto de Parâmetros

Tarefa do servidor, tarefa
paralela, tarefa de sequência,
contêiner compartilhado do
servidor, contêiner
compartilhado paralelo,
conexão de dados

Nenhum

Executando Consultas Onde Utilizado
É possível executar uma consulta Onde Utilizado diretamente na árvore de
repositório ou a partir da janela Localização Avançada do Repositório.

Sobre Esta Tarefa
É possível executar uma consulta Onde Utilizado diretamente da árvore do
repositório.

Procedimento
1. Selecione o objeto na árvore do repositório.
2. Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu pop-up ou abra o
menu Repositório na barra de menus principais.
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3. Selecione Localizar Onde Utilizado > Todos os Tipos ou Localizar Onde
Utilizado (Profundo) > Todos os Tipos para procurar por qualquer tipo de
objeto que utilize o objeto selecionado.
4. Selecione Localizar Onde Utilizado > tipo de objeto ou Localizar Onde
Utilizado (Profundo) > tipo de objeto para restringir a procura a determinados
tipos de objeto.

Resultados
A procura exibe os resultados na janela Localização Avançada do Repositório. Os
resultados de uma procura profunda mostrarão todos os objetos relacionados
àqueles que utilizam o objeto da procura.
Sobre Esta Tarefa
É possível executar uma consulta Onde Utilizado a partir da janela Localização
Avançada do Repositório.
Procedimento
1. Clique no item onde utilizado na área de janela à esquerda para abrir a
ferramenta Onde Utilizado.
2. Clique em Incluir.
3. Na janela Selecionar Itens, procure o objeto ou objetos nos quais você deseja
desempenhar a consulta Onde Utilizado e clique em OK.
4. É possível continuar a incluir objetos na janela Onde Utilizado para criar uma
lista de objetos nos quais você deseja desempenhar uma consulta Onde
Utilizado.
5. Clique em Localizar quando estiver pronto para desempenhar a procura. Os
resultados são exibidos nas guias Resultados - Detalhes e Resultados - Gráfico
da janela Localização Avançada do Repositório.
6. Visualize os resultados na janela Localização Avançada do Repositório, clique
na guia Resultados - Detalhes para visualizar os resultados como uma lista de
texto, clique na guia Resultados - Gráficos para visualizar uma representação
gráfica dos resultados.
Resultados
Se os resultados forem visualizados como uma lista de texto, observe que eles
listarão apenas os três caminhos de dependência localizados para cada objeto no
campo Caminho de Dependência de Amostra. Para visualizar todos os caminhos
de dependência para um objeto, clique com o botão direito do mouse no objeto e
selecione Mostrar caminho de dependência para o objeto.

Executando Consultas Onde Utilizado em Definições de Coluna
É possível executar uma consulta Onde Utilizado em uma definição de coluna
individual para descobrir onde uma definição de coluna específica é utilizada.

Sobre Esta Tarefa
A execução de uma consulta Onde Utilizado em uma definição de coluna é
diferente da execução de uma consulta consulta Onde Utilizado em outros objetos
do repositório, pois as definições de colunas individuais não são exibidas como
objetos separados na árvore do repositório. A consulta pode ser executada a partir
dos seguintes locais:
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v Os resultados de uma localização avançada para uma coluna.
v Depois de selecionar uma definição de tabela na árvore do repositório.
v A janela Localização Avançada do Repositório.

Resultados
A consulta executa e exibe as tarefas ou os contêineres compartilhados que
utilizam a coluna ou colunas selecionadas.
Sobre Esta Tarefa
Execute uma consulta a partir dos resultados de uma localização avançada de uma
coluna.
Procedimento
1. Selecione uma ou mais colunas na área de janela de resultados da janela
Localização Avançada do Repositório.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Onde Utilizado no menu
pop-up.
Sobre Esta Tarefa
Execute uma consulta a partir da árvore de repositório.
Procedimento
1. Na árvore do repositório, selecione a definição de tabela que contém a coluna a
ser consultada.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Localizar onde a coluna é
utilizada no menu pop-up.
3. Na janela de colunas da tabela, selecione uma ou mais colunas.
4. Clique em OK.
Sobre Esta Tarefa
Execute uma consulta na janela Localização Avançada do Repositório.
Procedimento
1. Abra a janela Localização Avançada do Repositório.
2. Clique no item Onde Utilizado na área de janela à esquerda.
3. Clique em Incluir.
4. Na janela Selecionar Itens, selecione a coluna ou colunas que você deseja
consultar.
5. Clique em OK.
6. Clique em Localizar.

Exibindo Linhagem de Dados para Colunas
É possível exibir a linhagem de dados de colunas de dados específicos dentro de
designs de tarefa. A linhagem de dados rastreia o uso da definição de coluna por
meio da tarefa.
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Sobre Esta Tarefa
É possível exibir a linhagem de dados de qualquer coluna que tenha sido
procurada anteriormente ou abrir uma tarefa ou contêiner compartilhado e
selecionar uma coluna para a qual deseja visualizar a linhagem de dados. Na tarefa
ou contêiner compartilhado, os estágios e os links que utilizam a coluna são
realçados. O texto é incluído no link que explica como a coluna é utilizada. A
linhagem de dados não pode ser exibida para tarefas que utilizam a propagação de
colunas de tempo de execução.
A exibição da linhagem de dados pode ser ativada destas maneiras:
v Na janela Localização Avançada do Repositório, aberta por uma procura anterior
de uma coluna.
v No menu Diagrama do cliente do Designer.
v No menu pop-up do estágio em um design de tarefa.
Sobre Esta Tarefa
É possível abrir uma tarefa ou um contêiner compartilhado e exibir a linhagem de
dados para uma coluna procurada anteriormente.
Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa ou um contêiner
compartilhado na janela Localização Avançada do Repositório.
2. Selecione Mostrar Fluxo de Dados (Tempo de Design) no menu pop-up.
Sobre Esta Tarefa
É possível ativar o destaque da linhagem de dados a partir do menu do cliente do
Designer.
Procedimento
1. No cliente do Designer, abra a tarefa ou o contêiner compartilhado no qual
você deseja destacar a linhagem de dados de uma coluna.
2. Selecione Diagrama > Configurar Visualização de Fluxo de Dados
3. Na janela Análise de Fluxo de Dados, selecione uma das opções de Tipo de
Análise para especificar se você deseja realçar de onde os dados na coluna
selecionada se originam ou realçar para onde os dados fluirão, ou ambos.
4. Clique em Incluir para abrir uma janela do navegador que mostre todas as
colunas utilizadas na tarefa. Selecione a coluna ou colunas para as quais você
deseja exibir a linhagem de dados. Alternativamente, clique em Selecionar
Todos para b selecionar todas as colunas.
Sobre Esta Tarefa
É possível ativar o destaque da linhagem de dados a partir do menu pop-up do
estágio.
Procedimento
1. No cliente do Designer, abra a tarefa ou o contêiner compartilhado no qual
você deseja destacar a linhagem de dados de uma coluna.
2. Selecione o estágio para o qual você deseja ver a linhagem de dados.
3. Selecione um dos seguintes itens no menu pop-up:
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v Mostrar para onde os dados fluirão
v Mostrar de onde os dados se originam
v Mostrar para onde os dados fluirão e de onde se originam
4. Na janela do navegador, selecione a coluna ou colunas para as quais você
deseja exibir a linhagem de dados. Alternativamente, clique em Selecionar
Todos para b selecionar todas as colunas.

Desativando o Realce da Linhagem de Dados
Se a linhagem de dados de uma coluna em uma tarefa ou um contêiner
compartilhado estiver realçada, esse realce poderá ser desativado.

Procedimento
1. No cliente do Designer, certifique-se de que a tarefa ou o contêiner
compartilhado para o qual o realce da linhagem de dados será desativado
esteja atualmente na parte superior da tela e selecionado.
2. Selecione Diagrama > Mostrar Fluxo de Dados (Tempo de Design) para
desativar o realce.

Executando Consultas de Dependências
É possível executar uma consulta de dependências diretamente da árvore do
repositório ou da janela Localização Avançada do Repositório.

Sobre Esta Tarefa
O IBM InfoSphere DataStage executa a procura e exibe os resultados na janela
Localização Avançada do Repositório. O resultado de uma procura profunda
mostrará todos os objetos relacionados àqueles que dependem do objeto da
procura.
Sobre Esta Tarefa
É possível executar uma consulta de dependências diretamente da árvore do
repositório.
Procedimento
1. Selecione o objeto na árvore do repositório.
2. Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu pop-up ou abra o
menu Repositório na barra de menus principal.
3. Selecione Localizar Dependências > Todos os Tipos ou Localizar
Dependências (Profunda) > Todos os Tipos para procurar por qualquer tipo
de objeto do qual o objeto selecionado depende.
4. Selecione Localizar Dependências > tipo de objeto ou Localizar Dependências
(Profunda) > tipo de objeto para restringir a procura a determinados tipos de
objeto (o menu drop-down lista todos os tipos de objeto que o tipo de objeto
selecionado pode utilizar).
Sobre Esta Tarefa
É possível executar uma consulta de dependências a partir da janela Localização
Avançada do Repositório.
Procedimento
1. Clique no item dependências de na área de janela à esquerda para abrir a
ferramenta Onde utilizado.
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2. Clique em Incluir, uma janela Selecionar Itens será aberta.
3. Na janela Selecionar Itens, procure o objeto ou objetos nos quais você deseja
desempenhar a consulta de dependências e clique em OK. O objeto ou objetos
selecionados aparecem na janela Onde Utilizado. É possível continuar a incluir
objetos nessa janela para criar uma lista de objetos nos quais você deseja
desempenhar uma consulta de dependências.
4. Clique em Localizar quando estiver pronto para desempenhar a procura. Os
resultados são exibidos nas guias Resultados - Detalhes e Resultados - Gráfico
da janela Localização Avançada do Repositório.
Resultados
Se os resultados forem visualizados como uma lista de texto, observe que eles
listarão apenas os três caminhos de dependência localizados para cada objeto no
campo Caminho de Dependência de Amostra. Para visualizar todos os caminhos
de dependência para um objeto, clique com o botão direito do mouse no objeto e
selecione Mostrar caminho de dependência para o objeto.

Visualizando Resultados da Consulta
Os resultados de consultas de análise de impacto são exibidos na janela
Localização Avançada do Repositório.
É possível visualizar os resultados em formato de lista ou como uma exibição
gráfica. Utilize as ferramentas na barra de ferramentas da janela para:
v Salvar os resultados em um arquivo XML
v Salvar os resultados como um relatório HTML
v Aumentar e diminuir o zoom da exibição gráfica

Exemplo de uma Consulta Onde Utilizado
Os resultados de uma consulta Onde Utilizado mostra quais outros objetos
utilizam o objeto.
Neste exemplo, o elemento de dados chamado TestDataElement é selecionado e,
em seguida, uma consulta Onde Utilizado é executada. Os resultados mostram que
existem três definições de tabela que utilizam esse elemento de dados. A guia
Resultados - Detalhes lista os objetos de definição de tabela:
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Figura 15. Exemplo de uma Consulta Onde Utilizado

É possível selecionar qualquer um dos objetos na lista e desempenhar operações
neles a partir do menu pop-up, conforme descrito em para Localização Avançada.
As consultas de análise de impacto também exibem resultados em formato gráfico,
mostrando os relacionamentos dos objetos localizados pela consulta. Para
visualizar os resultados no formato gráfico, clique na guia Resultados - Gráficos:
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Figura 16. Exemplo de uma Consulta Onde Utilizado, Mostrando os Resultados na Visualização Gráfica

Exemplo de uma Consulta de Dependências
Os resultados de uma consulta de dependências mostram de quais outros objetos
um objeto depende.
Neste exemplo, uma consulta de dependências é executada em uma tarefa simples
chamada seq2seq. A tarefa é semelhante à seguinte na tela de desenho da tarefa:

Figura 17. A Tarefa seq2seq

A figura a seguir mostra a visualização gráfica do resultado:
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Figura 18. Resultado Gráfico da Consulta de Dependências

A partir desta visualização, é possível chamar uma visualização do caminho de
dependência para um objeto específico. Selecione esse objeto na guia do
visualizador de resultados gráficos e escolha Mostrar caminho de dependência de
ObjectName no menu pop-up. Esta ação abre uma outra guia, que mostra os
relacionamentos entre os objetos na tarefa. Esse é o caminho da dependência da
tarefa para a definição da tabela:

Figura 19. Visualização Gráfica do Caminho de Dependência de Exemplo

Se um objeto tiver um sinal de mais (+) próximo a ele, clique no sinal de mais para
expandir a visualização:
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Figura 20. Objeto com Caminho de Dependência Expandido

Clique no sinal de menos (-) para retornar para a visualização original.

Gerando Relatórios sobre uma Localização Avançada
É possível gerar um relatório para uma operação de localização avançada ou de
análise de impacto.

Sobre Esta Tarefa
O relatório é gerado como um arquivo XML. Uma folha de estilo é aplicada ao
arquivo para convertê-lo em HTML, para que possa ser exibido em um navegador
de Internet ou no console de relatórios do IBM Information Server.

Procedimento
1. Selecione Arquivo > Gerar Relatório.
2. Forneça os seguintes detalhes na janela Inserir Detalhes do Relatório:
a. Um nome para o relatório.
b. Uma descrição do relatório.
c. Escolha se deve utilizar a folha de estilo padrão ou fornecer uma folha de
estilo customizada.
3. Clique em OK.
4. O relatório é gerado e localizado na pasta do console de relatórios. É possível
visualizá-lo utilizando o console de relatórios ou um navegador da Internet.
Escolha Ferramentas > Reporting Console para abrir o Reporting Console.
5. Também é possível gerar um arquivo XML a partir do relatório selecionando
Arquivo > Gerar Relatório e especificar um nome de arquivo e pasta de
destino para o arquivo.
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Capítulo 11. Compartilhando e Movendo seus Designs
É possível compartilhar e mover designs de tarefa e componentes importando e
exportando-os.
O IBM InfoSphere DataStage permite importar e exportar componentes a fim de
mover tarefas e outros objetos entre sistemas de desenvolvimento do InfoSphere
DataStage. Ao importar ou exportar tarefas, o InfoSphere DataStage assegura que
todos os componentes necessários para uma tarefa específica estejam incluídos na
importação/exportação.
Também é possível utilizar o recurso de exportação para gerar documentos XML
que descrevem objetos no repositório. É possível usar um navegador, como o
Microsoft Internet Explorer, para visualizar o documento. XML é uma linguagem
de marcações para documentos que contêm informações estruturadas. Pode ser
utilizado para publicar tais documentos na Web. Para obter informações adicionais
sobre XML, visite os seguintes Web sites:
v http://www.xml.com
v http://webdeveloper.com/xml
v http://www.xml-zone.com
O InfoSphere DataStage também permite importar objetos de fora do InfoSphere
DataStage, a fim de aproveitar o investimento feito em outros recursos. Além de
definições de tabela, é possível importar funções ActiveX (OLE) a serem utilizadas
em tarefas do servidor (ou em tarefas paralelas por meio de um BASIC
Transformer ou um contêiner compartilhado do servidor). Da mesma maneira, é
possível importar funções de serviços da Web a serem utilizadas em rotinas. É
possível importar metadados de ou exportá-los para uma variedade de ferramentas
de terceiros por meio de ligações.

Importando Objetos
O Designer permite importar diversos objetos para o repositório:
v Os componentes do IBM InfoSphere DataStage exportados anteriormente de
outros projetos do InfoSphere DataStage no formato proprietário ou em XML).
v Definições de funções externas
v
v
v
v

Definições de funções de serviço da Web
Metadados por meio de pontes
Definições da Tabela
Definições do IMS

Importando Objetos Exportados Anteriormente
É possível importar projetos, tarefas ou componentes de tarefa inteiros que foram
exportados de outro ambiente de desenvolvimento do IBM InfoSphere DataStage.
É possível importar componentes de um arquivo de texto ou de um arquivo XML.

Sobre Esta Tarefa
Você deve copiar o arquivo a partir do qual está importando em um diretório que
possa ser acessado a partir da máquina local.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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É possível importar componentes que suportem funcionalidade de mainframe
somente para um sistema InfoSphere DataStage que tenha o InfoSphere DataStage
MVS Edition instalado. Também é necessário assegurar-se de que o sistema para o
qual está importando suporta o tipo de plataforma necessário.
Ao importar um grande projeto para um sistema HP, você poderá atingir o limite
da HP de 32.767 links para um arquivo. Esse problema resultará em falha na
importação com o erro: "não foi possível criar o arquivo do sistema operacional".
Existe um limite de 255 caracteres para nomes de objetos. É possível que as
exportações de sistemas anteriores excedam esse limite.
Ao importar tarefas ou conjuntos de parâmetros com parâmetros de variáveis de
ambiente, a importação inclui essa variável de ambiente nas definições de projeto
se ela ainda não estiver presente. O valor para a definição de projeto da variável
de ambiente é configurado para uma cadeia vazia porque o padrão original para o
projeto não é conhecido. Se o valor da variável de ambiente for configurado para
$PROJDEF no componente importado, a importação avisará que você mesmo
precisa configurar o valor da variável de ambiente no projeto.

Procedimento
1. Escolha Importar > Componentes do DataStage... para importar componentes
a partir de um arquivo de texto ou Importar > Componentes do DataStage
(XML)... para importar componentes a partir de um arquivo XML. A janela
Importação do Repositório do DataStage é aberta (a janela será um pouco
diferente se você estiver importando a partir de um arquivo XML, mas tiver
todos os controles iguais).
2. Digite o caminho ou procure o arquivo de origem da importação.
3. Para importar objetos do arquivo para o repositório, selecione Importar Tudo e
clique em OK. Durante a importação, você será avisado se objetos com o
mesmo nome já existirem no repositório e deverá responder se deseja
sobrescrevê-los. Se selecionar a caixa de opção Sobrescrever sem Consultar
antes de importar, você não será avisado e quaisquer objetos existentes serão
sobrescritos automaticamente.
Se você importar componentes de tarefa, eles serão importados no projeto atual
no cliente Designer.
4. Para importar componentes selecionados do arquivo para o repositório,
selecione Importar Selecionado e clique em OK. A caixa de diálogo Importar
Selecionados será exibida. Selecione os itens necessários e clique em OK. Os
componentes de tarefa selecionados serão importados no projeto atual no
Designer.
5. Para desligar a análise de impacto para essa importação específica, cancele a
seleção da caixa de opção Executar Análise de Impacto. (Por padrão, todas as
importações são verificadas para constatar se estão prestes a sobrescrever um
componente utilizado atualmente; a desativação desse recurso poderia acelerar
grandes importações. É possível desativá-lo para todas as importações,
alterando-se as opções de análise de impacto),

Utilizando a Importação a partir da Linha de Comandos
É possível utilizar a linha de comandos para importar componentes para o
repositório.
Há duas maneiras de importar a partir da linha de comandos. O comando
dsimport é um aplicativo de janela e requer interação com o usuário com caixas de
mensagens (para importar arquivos XML dessa maneira, use XML2DSX). O comando
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dscmdimport é um aplicativo de linha de comandos e pode ser executado de
maneira não assistida (isso importa arquivos DSX e XML).
Também é possível importar objetos de um arquivo .dsx, usando o comando
DSXImportService.

Comando dsimport
O comando dsimport é utilizado da seguinte maneira:
dsimport.exe /D=domain /H=hostname
/U=username /P=password
/NUA project|/ALL|
/ASK dsx_pathname1 dsx_pathname2 ...

Os argumentos são os seguintes:
v domain ou domain:port_number. O nome do servidor de aplicativos. Isso também
pode, opcionalmente, ter um número de porta.
v hostname. O IBM InfoSphere DataStage Server no qual o arquivo será importado.
v username. O nome de usuário a ser utilizado para conectar-se ao servidor de
aplicativos
v password. A senha do usuário.
v NUA. Inclua esse sinalizador para desativar a análise de uso. Isso é
recomendado se você estiver importando um projeto grande.
v project, /ALL ou /ASK. Especifique um projeto no qual os componentes serão
importados ou especifique /ALL para importar em todos os projetos ou /ASK
para ser solicitado o projeto no qual a importação será feita.
v dsx_pathname. O arquivo a partir do qual a importação será feita. É possível
especificar vários arquivos, se necessário.
Por exemplo, o seguinte comando importa os componentes no arquivo jobs.dsx
para o projeto dstage1 no servidor R101:
dsimport.exe /D=domain:9080
C:/scratch/jobs.dsx

/U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101

Ao importar tarefas ou conjuntos de parâmetros com parâmetros de variáveis de
ambiente, a importação inclui essa variável de ambiente nas definições de projeto
se ela ainda não estiver presente. O valor para a definição de projeto da variável
de ambiente é configurado para uma cadeia vazia porque o padrão original para o
projeto não é conhecido. Se o valor da variável de ambiente for configurado para
$PROJDEF no componente importado, a importação avisará que você mesmo
precisa configurar o valor da variável de ambiente no projeto.

Comando dscmdimport
O comando dscmdimport é usado da seguinte maneira:
dscmdimport /D=domain /H=hostname
/U=username /P=password
/NUA /NOENV project|/ALL|/ASK
pathname1 pathname2 ... /V

Os argumentos são os seguintes:
domain | domain:port_number
O nome do host da camada de serviços. Isso também pode, opcionalmente, ter
um número de porta.
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nome do host
O nome do host para o mecanismo do InfoSphere Information Server para o
qual o arquivo será importado.
username
O nome de usuário a ser utilizado para conectar-se à camada de serviços.
password
A senha do usuário.
NUA
Inclua este sinalizador para desativar a análise de uso. Isto é recomendado se
você estiver importando um projeto grande.
NOENV
Inclua esse sinalizador para evitar que a importação inclua variáveis de
ambiente nas definições do projeto. Use essa opção se desejar incluir
manualmente no projeto as definições ausentes de variáveis de ambiente da
tarefa. Se essa opção for omitida, por padrão, a importação incluirá
automaticamente todas as definições de variáveis de ambiente ausentes no
projeto.
project | /ALL | /ASK
Especifique um projeto para o qual os componentes serão importados, ou
especifique /ALL para importar para todos os projetos, ou /ASK para ser
consultado sobre o projeto para o qual importar.
pathname
O arquivo a partir do qual a importação será feita. É possível especificar vários
arquivos, se necessário. Os arquivos podem ser arquivos DSX ou XML, ou uma
mistura de ambos.
V

Use esse sinalizador para alternar a opção de detalhado.

Por exemplo, o comando a seguir importa os componentes no arquivo jobs.dsx
para o projeto dstage1 no servidor R101:
dscmdimport /D=domain:9080 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:/scratch/jobs.dsx

As mensagens da importação são enviadas para o console por padrão, mas podem
ser redirecionadas para um arquivo usando '>', por exemplo:
dscmdimport /D=domain:9080 /U=wombat /P=w1ll1am /H=R101
/NUA dstage99 c:/scratch/project99.dsx
/V > c:/scratch/importlog

É possível inserir dscmdimport no prompt de comandos para obter ajuda sorbe as
opções do comando.
Por padrão, se uma tarefa ou um conjunto de parâmetros usar variáveis de
ambiente que não estejam definidas no projeto de destino, este comando as incluirá
automaticamente durante a importação. (É possível desativar esse comportamento
usando o sinalizador NOENV.) Para um parâmetro de variável de ambiente
importado, o valor que é configurado na tarefa ou no conjunto de parâmetros de
destino é obtido do valor da exportação, e não do valor padrão do projeto atual (se
houver).
Quando um parâmetro de variável de ambiente que está sendo exportado estiver
configurado com o valor $PROJDEF, a definição será incluída no projeto, mas o
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valor será vazio. É necessário especificar um valor do projeto para aquela variável
de ambiente depois da importação usando o cliente do Administrador ou o
comando dsadmin.

Comando XML2DSX
O comando XML2DSX é utilizado da seguinte maneira:
XML2DSX.exe /D=domain /H=hostname /U=username /P=password /N[OPROMPT]
/I[INTERACTIVE] /V[ERBOSE] projectname filename /T templatename
Os argumentos são os seguintes:
v domain ou domain:port_number. O nome do servidor de aplicativos. Isso também
pode, opcionalmente, ter um número de porta.
hostname. O IBM InfoSphere DataStage Server no qual o arquivo será importado.
username. O nome de usuário a ser utilizado na conexão.
password. A senha do usuário.
NOPROMPT. Se esse sinalizador for incluído, a importação será executada
silenciosamente, sobrescrevendo qualquer componente existente no InfoSphere
DataStage Repository com o mesmo nome.
v INTERACTIVE. Se esse sinalizador for incluído, o Designer abrirá a caixa de
diálogo Importar Componentes do DataStage padrão. Essa caixa de diálogo
permite escolher quais componentes devem ser importados.
v
v
v
v

v VERBOSE. Exibe detalhes sobre a ferramenta XML2DSX tal como o número da
versão quando ela é iniciada.
v projectname. O nome do projeto do InfoSphere DataStage para conexão no
hostname.
v filename. O nome do arquivo XML contendo os componentes para importação.
v templatename. Como opção, especifique um modelo XSLT a ser utilizado para
transformar o arquivo XML. Se isso for omitido, um modelo padrão será
utilizado. O modelo padrão é aquele utilizado quando o InfoSphere DataStage
exporta componente para o XML.
Por exemplo, o comando a seguir importa os componentes no arquivo jobs.xml
para o projeto dstage1 no servidor R101:
XML2DSX.exe /D=domain:9080 /U=wombat /P=w1ll1am /N dstage1
/H R101 C:/scratch/jobs.xml

Importando Definições de Funções Externas
Esse recurso permite importar funções ActiveX (OLE) para utilização como rotinas
em tarefas do servidor do IBM InfoSphere DataStage.

Sobre Esta Tarefa
Na importação, o InfoSphere DataStage cria um wrapper que permite que a função
seja chamada em uma tarefa e armazena a função como uma rotina do servidor no
repositório. É possível editar o wrapper (embora não seja a própria função
ActiveX) utilizando a caixa de diálogo Rotina do Servidor (consulte "Visualizando
e Editando uma Rotina").

Procedimento
1. Escolha Importar  Definições de Funções Externas... . O assistente Importar
Definições de Funções de Transformação aparece e solicita o fornecimento do
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nome do caminho do arquivo contendo as transformações a serem importadas.
Geralmente, esse será um arquivo DLL que já deverá ter sido instalado na
máquina servidor.
2. Digite ou procure o nome do caminho e clique em Avançar. O assistente
consulta o arquivo DLL especificado para estabelecer quais classes de
automação ele contém e apresenta essas classes em uma lista drop-down.
3. Selecione uma classe de automação e clique em Avançar. O assistente interroga
a classe de automação para obter os detalhes das funções adequadas que ela
suporta. Então, ele exibe essas funções.
4. Selecione as funções que deseja importar. Clique em Avançar. O assistente exibe
os detalhes da importação proposta.
5. Se estiver satisfeito com os detalhes, clique em Importar. O InfoSphere
DataStage inicia a geração das rotinas necessárias e exibe uma barra de
progresso. Ao concluir, uma tela de resumo é exibida.

Resultados
Clique em Concluir para sair do assistente.

Importando Definições de Funções do Serviço da Web
É possível construir uma rotina a partir de um arquivo WSDL de serviço da Web.
Essa funcionalidade estará disponível somente se tiver o pacote de serviços da Web
instalado.

Sobre Esta Tarefa
É possível construir as rotinas do IBM InfoSphere DataStage a partir de operações
definidas nos arquivos WSDL. Em seguida, é possível utilizar essas rotinas em
expressões de derivação nas tarefas do servidor. Por exemplo, é possível utilizar
uma rotina em um estágio Transformer para determinar como um valor de coluna
em uma linha é computado a partir de valores de colunas das linhas de entrada.
Nota: Antes de utilizar o recurso Importar Rotina do Serviço da Web, primeiro é
necessário importar os metadados da operação da qual deseja derivar a rotina.
Consulte "Importando uma Definição de Tabela".

Procedimento
1. Importe os metadados para a operação do serviço da Web. Isso é realizado
utilizando Importar  Definições de Tabela  Definições WSDL de Serviços da
Web (consulte "Importando uma Definição de Tabela").
2. Escolha Importar  Definições de Funções de Serviços da Web... . O Navegador
de Serviços da Web será exibido.
O painel superior direito mostra os serviços da Web cujos metadados foram
carregados. Selecione um serviço da Web para visualizar as operações
disponíveis no serviço da Web na área de janela superior esquerda.
3. Selecione a operação que deseja importar como uma rotina. As informações
sobre o serviço da Web selecionado são mostradas na área de janela inferior.
4. Clique em Selecionar esse Item na área de janela inferior ou efetue um clique
duplo na operação na área de janela superior direita. A operação é importada e
exibida como uma rotina na categoria Serviços da Web sob a categoria
nomeada após o serviço da Web.
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Resultados
Assim que a rotina for importada para o Repository, será possível abrir a caixa de
diálogo Rotina do Servidor para visualizá-la e editá-la. Consulte "Visualizando e
Editando uma Rotina".

Importando Metadados por meio de Pontes
As pontes permitem trocar metadados corporativos entre o InfoSphere DataStage e
outras ferramentas de data warehousing. É possível usar pontes para importar
metadados para o InfoSphere DataStage.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, é possível utilizar pontes a fim de importar para definições de tabela
que foram configuradas utilizando uma ferramenta de modelagem de dados. Da
mesma forma, é possível exportar metadados a partir de uma tarefa do IBM
InfoSphere DataStage para uma ferramenta de business intelligence para ajudá-lo a
analisar o armazém de dados.
Para utilizar pontes, é necessário instalar pontes para quaisquer ferramentas com
as quais deseja trocar metadados.
A importação de metadados no InfoSphere DataStage a partir de uma ponte tem
duas fases principais. Depois de especificar a ferramenta a partir da qual a
importação será feita e a origem da importação de metadados, a ponte dessa
ferramenta extrairá os metadados a partir da origem. Esta é a fase um. Em
seguida, a ponte exibirá uma lista dos metadados extraídos onde é possível
selecionar quais realmente deseja importar para o InfoSphere DataStage. Depois de
fazer isso, a ponte importará os metadados para o Repositório. Esta é a fase dois.

Procedimento
1. Escolha Importar > Por meio de pontes... A caixa de diálogo Seleção de Ponte
será exibida.
2. Selecione a ponte da ferramenta a partir da qual deseja importar os metadados
e clique em OK. A caixa de diálogo Seleção de Parâmetros será exibida.
3. Especifique os parâmetros necessários para a importação (eles variam de acordo
com a ponte, mas normalmente especificam a origem de dados e o arquivo de
log). Clique em OK. A caixa de diálogo Status será exibida.
4. O processo de extração de metadados a partir da origem de importação para a
ponte será iniciado. O status da extração será exibido em uma janela de texto:
5. Quando a extração for concluída, os botões Selecionar Tudo e Filtrar serão
ativados. Se você desejar importar todos os metadados, clique em Selecionar
Tudo e continue a partir da Etapa 7. Se desejar importar metadados
selecionados, clique em Filtrar. A caixa de diálogo Seleção de Metadados será
exibida. Ela mostra os metadados que a ponte extraiu da origem, permitindo
especificar o que realmente deseja importar para o InfoSphere DataStage. A
caixa de diálogo mostra todas as classes do objeto que podem ser importadas
em uma estrutura em árvore. Clique em um dos símbolos de adição para
expandir a árvore. Clique em um dos símbolos de subtração para reduzi-la
novamente. Clique em uma das caixas quadradas para selecionar uma classe;
ela aparecerá na área de janela Status de Seleção à direita.
As setas indicam relacionamentos que podem ser seguidos para consultar quais
classes estão relacionadas e como (isso pode afetar o que é escolhido para
importar).
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6. Especifique o que será importado:
v Selecione caixas para especificar quais instâncias de quais classes devem ser
importadas.
v Como alternativa, é possível clicar em Selecionar Tudo para importar todas
as instâncias de todas as classes.
v Se mudar de idéia, clique em Limpar Tudo para remover tudo da área de
janela Status da Seleção.
7. Quando estiver satisfeito com a seleção de todos os metadados que deseja
importar, clique em OK. A caixa de diálogo Seleção de Parâmetros será exibida.
8. Especifique os parâmetros necessários para a importação no InfoSphere
DataStage. Eles permitem especificar se você deve ser solicitado a confirmar
substituições no InfoSphere DataStage Repository e se a saída detalhada está
ativada. Clique em OK. A caixa de diálogo Status será exibida.
9. A ponte copia os dados selecionados para o repositório. O status da importação
é exibido em uma janela de texto. Clique em Concluir quando tiver concluído a
importação.

Resultados
Você pode importar mais itens do que selecionou explicitamente. Isso ocorre
porque a ponte assegura que a integridade de dados será mantida. Por exemplo, se
importar uma única coluna, a definição da tabela que contém essa coluna também
será importada.

Importação de Definições de IMS
O IBM InfoSphere DataStage pode armazenar informações sobre a estrutura de
Bancos de Dados IMS e Conjuntos de Visualização IMS que poderão então ser
utilizadas por tarefas do Mainframe para ler bancos de dados IMS ou utilizá-las
como consultas.
Esses recursos estão disponíveis se você tiver o InfoSphere DataStage MVS Edition
instalado com o pacote IMS Source.
É possível importar definições do IMS no repositório do InfoSphere DataStage a
partir de arquivos DBD (Data Base Description) e PSB (Program Specification
Block). Um arquivo DBD define a estrutura física de um banco de dados IMS. Um
arquivo PSB define a visualização de um aplicativo de um banco de dados IMS.
Durante a importação de DBD, o nome da tabela do InfoSphere DataStage é criado
a partir do nome da DBD e do nome do segmento. Os nomes de colunas são
criados a partir dos nomes de campos de DBD; entretanto, apenas os campos
definidos na DBD se tornarão colunas. São criados preenchedores onde necessário
para manter a disposição do campo e o tamanho do segmento corretos. Se você
tiver uma definição do segmento IMS completo na forma de um CFD, é possível
importá-la para criar a tabela completamente definida, incluindo quaisquer colunas
que foram capturadas como preenchedores.
O InfoSphere DataStage captura as seguintes cláusulas de arquivos DBD:
v DBD
v DATASET
v AREA
v SEGM
v LCHILD
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FIELD
XDFIELD
DBDGEN
FINISH
END

v
v
v
v
v

As cláusulas capturadas de arquivos PSB incluem:
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
É possível importar definições do IMS a partir do IMS versão 5 e superior. Os tipos
de campos do IMS são convertidos em tipos de dados característicos do COBOL
durante a captura, conforme descrito na tabela a seguir.
Tabela 3. Conversão de Tipos de Campos IMS em Tipos de Dados Nativos COBOL
Tipo de Campo do
IMS

Tipo característico
do COBOL

Representação de
Uso do COBOL
1

Char

i

CHARACTER

C

DISPLAY_NUMERIC PIC S9(n)V9(0)
COMP-3

Decimal

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

Guia F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

1

PIC X(n)

Tipo SQL

(n) é igual ao número de bytes.

Escolha Importar  Definições do IMS  DBD (Data Base Description)... para
importar uma DBD ou Importar  Definições do IMS  PSB (Program Specification
Block)... para importar um PSB. A caixa de diálogo Importar Metadados será
exibida.
Essa caixa de diálogo tem os seguintes campos:
v Visto em. O nome de identificação de rede do computador. O nome é
preenchido automaticamente e é de leitura.
v Nome do caminho da descrição de arquivo do IMS. O nome do caminho em que
o arquivo do IMS está localizado. É possível digitar o nome do caminho ou
procurar por ele clicando no botão ... (procurar). O arquivo IMS deve residir na
estação de trabalho do cliente do InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a
partir dela. A extensão de arquivo de captura padrão é *.dbd para arquivos DBD
ou *.psb para arquivos PSB.
v Tipo de plataforma. O sistema operacional para a plataforma do mainframe.
(OS/390 é a única plataforma atualmente suportada.)
v Nomes de Banco de dados ou nomes de Conjunto de visualizações. Os bancos
de dados ou conjuntos de visualizações definidos no arquivo DBD ou PSB
selecionado. Essa lista aparecerá após você digitar o nome do caminho do IMS.
Clique em Atualizar para atualizar a lista, se necessário. Selecione um único item
clicando no nome do banco de dados ou do conjunto de visualizações, ou
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selecione vários itens mantendo a tecla Ctrl pressionada e clicando nos nomes.
Para selecionar todos os itens, clique em Selecionar tudo.
Para consultar uma descrição resumida de um item, selecione-o e clique em
Detalhes. A caixa de diálogo Detalhes aparece, exibindo o tipo, a descrição, o
histórico de modificação e os nomes de colunas.
Ao importar de um arquivo PSB, há um campo adicional:
v Criar tabelas associadas. Selecione essa caixa de opção para fazer com que o
InfoSphere DataStage crie uma tabela no Repositório que corresponda a cada
segmento sensível no arquivo PSB e colunas na tabela que correspondam a cada
campo sensível. Apenas os campos que estejam definidos no PSB se tornarão
colunas; são criados preenchedores quando necessário para manter a disposição
do campo e o tamanho do segmento corretos. As tabelas associadas são
armazenadas na ramificação Definições de Tabela da árvore do projeto.
Se você tiver um CFD com uma definição do segmento IMS completo, poderá
importá-la para criar a tabela completamente definida, incluindo quaisquer
colunas que foram capturadas como preenchedores. Em seguida, é possível
alterar a tabela associada para cada segmento no IMS Viewset Editor; consulte
"Editando Definições do IMS" para mais detalhes.
Clique em OK após selecionar os itens a serem importados. Os dados serão
extraídos e analisados. Se algum erro sintático ou semântico for localizado, a caixa
de diálogo Erro de Importação aparecerá, permitindo visualizar e corrigir os erros,
ignorar a importação do item incorreto ou parar totalmente o processo de
importação.
Visualizando e Editando Definições de IMS
Depois de importar bancos de dados ou conjuntos de visualizações IMS, será
possível visualizar e editar suas definições no Designer.
A edição de definições do IMS limita-se à digitação de descrições e à criação de
mapeamentos entre segmentos de conjunto de visualizações e suas tabelas
associadas. Para editar colunas, abra a definição de tabela associada; consulte
"Visualizando ou Modificando uma Definição de Tabela".

Exportando Objetos
O Designer permite exportar diversos objetos do repositório. É possível exportar
objetos em formato de texto ou em XML.

Exportando Componentes do IBM InfoSphere DataStage
O Designer oferece diversos métodos para exportar objetos do repositório:
v É possível selecionar itens no repositório e escolher Exportar no menu de atalho.
v É possível selecionar itens na árvore de repositório e escolher Exportar no menu
do Repository.
v É possível escolher Exportar > Componentes do DataStage sem primeiramente
escolher nenhum objeto.
Esteja ciente de que, ao exportar objetos que contêm valores criptografados,
qualquer valor padrão inserido é mantido como texto criptografado e pode ser
visualizado no arquivo de exportação. Portanto, por exemplo, se você exportou um
design de tarefa onde uma senha de conexão com o banco de dados é fornecida
como uma propriedade do estágio, o valor criptografado dessa senha ficará visível
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no arquivo. Isso será verdadeiro se você exportar para um arquivo dsx ou xml. A
solução é especificar senhas e outras propriedades criptografadas como parâmetros
da tarefa sem nenhuma configuração padrão e apenas fornecer seus valores no
tempo de execução.

Exportando Diretamente da Árvore do Repositório
É possível exportar itens diretamente da árvore do repositório.

Procedimento
1. Selecione os objetos que você deseja exportar na árvore do repositório.
2. Execute uma das seguintes ações:
v Escolha Exportar no menu de atalho.
v Escolha Repositório > Exportar no menu principal.
A caixa de diálogo Exportação do Repositório será exibida, populada com
os itens selecionados.
3. Utilize os hyperlinks Incluir, Remover e Selecionar tudo para alterar a
seleção, se necessário. Selecionar Incluir abre uma caixa de diálogo de procura
mostrando a árvore de repositório.
4. Na lista drop-down, escolha uma das seguintes opções para controlar como
são manipuladas quaisquer tarefas que estão sendo exportadas:
v Exportar designs de tarefa com executáveis (onde aplicável)
v Exportar designs de tarefa sem executáveis (essa é a única opção
disponível para exportação de XML)
v Exportar Executáveis da Tarefa sem Designs
5. Selecione a caixa de opções Excluir objetos de leitura para excluir tais objetos
da exportação.
6. Selecione a caixa de opções Incluir itens dependentes para incluir
automaticamente itens dos quais os itens selecionados dependem.
7. Clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de Exportação.
Isso permite alterar as configurações padrão do exportador nos seguintes
locais:
Na ramificação Padrão > Geral:
v Se o código-fonte estiver incluído com rotinas exportadas (sim por padrão)
v Se o código-fonte estiver incluído com executáveis da tarefa (não por
padrão)
v Se o conteúdo de origem é incluído para itens de qualidade de dados.
Na ramificação Padrão > Visualizador:
v Se o visualizador padrão ou um visualizador especificado deve ser utilizado
(o visualizador padrão é aquele com o qual o Windows abre esse tipo de
arquivo, que normalmente é o Internet Explorer para documentos XML,
mas você precisa especificar explicitamente um visualizador, como o Bloco
de Notas, para arquivos .dsx). Utilizar o visualizador padrão é a opção
padrão.
Na ramificação XML > Geral.
v Se um DTD deve ser incluído (não por padrão)
v Se os valores de propriedades são gerados como valores internos (que são
numéricos) ou como cadeias externalizadas (valores internos são o padrão).
Note que, se você escolher a opção de cadeia externalizada, não será
possível importar o arquivo produzido.
Na ramificação XML > Folha de Estilo:
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8.

9.

10.

11.
12.

v Se uma folha de estilo externa deve ser utilizada (não por padrão) e, em
caso positivo, o tipo, o nome do arquivo e o local da folha de estilo.
Especifique o tipo da exportação que você deseja desempenhar. Escolha um
dos seguintes tipos na lista drop-down:
v dsx
v dsx de 7 bits codificado
v XML legado
Especifique ou selecione o arquivo para o qual você deseja exportar. É
possível clicar no botão Visualizar para examinar esse arquivo se ele já existir
(isso abrirá o visualizador padrão para esse tipo de arquivo especificado no
Windows ou qualquer outro visualizador especificado na caixa de diálogo
Opções de Exportação).
Selecione Anexar a arquivo existente para que os objetos exportados sejam
anexados a, em vez de substituir, objetos em um arquivo existente. (Isso não
está disponível para exportação para XML.)
Examine a lista de objetos a serem exportados para certificar-se de que todos
aqueles que você deseja exportar tenham Sim na coluna Incluído.
Clique em Exportar para exportar os objetos escolhidos para o arquivo
especificado.

Exportando a partir do Menu Exportar
É possível optar por exportar objetos do repositório sem selecioná-los primeiro,
utilizando o menu Exportar.

Procedimento
1. Escolha Exportar > Componentes do DataStage. A caixa de diálogo
Exportação do Repositório será exibida e estará vazia (mesmo se houver
objetos atualmente selecionados na árvore do repositório).
2. Clique no hyperlink Incluir. A caixa de diálogo Selecionar Itens será exibida,
permitindo selecionar objetos na árvore do repositório.
3. Utilize os hyperlinks Incluir, Remover e Selecionar tudo para alterar a
seleção, se necessário. Selecionar Incluir abre uma caixa de diálogo de procura
mostrando a árvore de repositório.
4. Na lista drop-down, escolha uma das seguintes opções para controlar como
são manipuladas quaisquer tarefas que estão sendo exportadas:
v Exportar designs de tarefa com executáveis (onde aplicável)
v Exportar designs de tarefa sem executáveis (essa é a única opção
disponível para exportação de XML)
v Exportar Executáveis da Tarefa sem Designs
5. Selecione a caixa de opções Excluir objetos de leitura para excluir tais objetos
da exportação.
6. Selecione a caixa de opções Incluir itens dependentes para incluir
automaticamente itens dos quais os itens selecionados dependem.
7. Clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de Exportação.
Isso permite alterar as configurações padrão do exportador nos seguintes
locais:
Na ramificação Padrão > Geral:
v Se o código-fonte estiver incluído com rotinas exportadas (sim por padrão)
v Se o código-fonte estiver incluído com executáveis da tarefa (não por
padrão)
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v Se o conteúdo de origem é incluído para itens de qualidade de dados.
Na ramificação Padrão > Visualizador:
v Se o visualizador padrão ou um visualizador especificado deve ser utilizado
(o visualizador padrão é aquele com o qual o Windows abre esse tipo de
arquivo, que normalmente é o Internet Explorer para documentos XML,
mas você precisa especificar explicitamente um visualizador, como o Bloco
de Notas, para arquivos .dsx). Utilizar o visualizador padrão é a opção
padrão.
Na ramificação XML > Geral.
v Se um DTD deve ser incluído (não por padrão)
v Se os valores de propriedades são gerados como valores internos (que são
numéricos) ou como cadeias externalizadas (valores internos são o padrão).
Note que, se você escolher a opção de cadeia externalizada, não será
possível importar o arquivo produzido.
Na ramificação XML > Folha de Estilo:
v Se uma folha de estilo externa deve ser utilizada (não por padrão) e, em
caso positivo, o tipo, o nome do arquivo e o local da folha de estilo.
8. Especifique ou selecione o arquivo para o qual você deseja exportar. É
possível clicar no botão Visualizar para examinar esse arquivo se ele já existir
(isso abrirá o visualizador padrão para esse tipo de arquivo especificado no
Windows ou qualquer outro visualizador especificado na caixa de diálogo
Opções de Exportação).
9. Selecione Anexar a arquivo existente para que os objetos exportados sejam
anexados a, em vez de substituir, objetos em um arquivo existente. (Isso não
está disponível para exportação para XML.)
10. Examine a lista de objetos a serem exportados para certificar-se de que todos
aqueles que você deseja exportar tenham Sim na coluna Incluído.
Clique em Exportar para exportar os objetos escolhidos para o arquivo
especificado.

Especificando Dependências de Tarefas
Utilize a página Dependências da janela Propriedades da Tarefa para especificar
quaisquer dependências que uma tarefa tenha.
As dependências podem ser funções, rotinas ou outras tarefas que a tarefa requer a
fim de ser executada com êxito. Especifique dependências para assegurar que, se a
tarefa for empacotada para uso em outro sistema, todos os componentes
necessários estarão incluídos no pacote.
Digite detalhes da seguinte maneira:
v Tipo. O tipo do item do qual a tarefa depende. Escolha entre os seguintes:
– Tarefa. Se você incluiu uma tarefa na página Controle de Tarefa, isso será
incluído automaticamente nas dependências. Se você excluir posteriormente a
tarefa da rotina de controle de tarefa, deverá removê-la da lista de
dependências manualmente.
– Local. Funções e sub-rotinas BASIC catalogadas localmente (ou seja, rotinas
Transforms e Before/After).
– Global. Funções e sub-rotinas BASIC catalogadas globalmente (ou seja,
funções UniVerse Customizadas).
– Arquivo. Um arquivo padrão.
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– ActiveX. Um objeto ActiveX (OLE) (não disponível em sistemas com base em
UNIX).
v Nome. O nome da função ou rotina. O nome necessário varia, dependendo do
Tipo da dependência:
– Tarefa. O nome de uma tarefa, liberada ou não liberada.
– Local. O nome do catálogo.
– Global. O nome do catálogo.
– Arquivo. O nome do arquivo.
– ActiveX. Somente tarefas do servidor. A entrada Nome na realidade é
irrelevante para objetos ActiveX. Digite algo significativo para você (os objetos
ActiveX são identificados pelo campo Local).
v Local. O local da dependência. Uma caixa de diálogo procurar está disponível
para ajudar com isso. Esse local pode ser um caminho absoluto, mas
recomenda-se especificar um caminho relativo utilizando as seguintes variáveis
de ambiente:
– %SERVERENGINE% - Diretório de conta do mecanismo do servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine).
– %PROJECT% - Diretório do projeto atual.
– %SYSTEM% - Diretório System no Windows ou /usr/lib no UNIX.
Não é possível navegar para o diretório-pai de uma variável de ambiente em
uma caixa de diálogo Procurar.

Utilizando a Exportação a partir da Linha de Comandos
O IBM InfoSphere DataStage também permite exportar componentes para um
arquivo a partir da linha de comandos.
Há duas maneiras de se fazer isso. O comando dsexport é um aplicativo de janela
e requer interação do usuário com caixas de mensagens. O comando dscmdexport
é um aplicativo de linha de comandos e pode ser executado de maneira
não-assistida. Os dois comandos são executados a partir do diretório do cliente do
InfoSphere DataStage (por padrão, c:\IBM\InformationServer\Clients\Classic).

Comando dscmdexport
O comando dscmdexport é utilizado da seguinte maneira:
dscmdexport /D domain /H hostname /U username /P password project pathname /V

Os argumentos são os seguintes:
v domain ou domain:port_number. O nome do servidor de aplicativos. Isso também
pode, opcionalmente, ter um número de porta.
v hostname. Especifica o nome do host para o mecanismo do InfoSphere
Information Server do qual o arquivo irá ser exportado.
v username. O nome de usuário a ser utilizado na conexão ao Application Server.
v password. A senha do usuário.
v project. Especifique o projeto a partir do qual os componentes serão exportados.
v pathname. O arquivo para onde a exportação será efetuada.
v V. Utilize esse sinalizador para ativar a opção detalhada.
Por exemplo, o seguinte comando exporta o projeto dstage2 de R101 para o
arquivo dstage2.dsx:
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dscmdexport /D domain:9080 /H R101 /U billg /P paddock
dstage2 C:/scratch/dstage2.dsx

As mensagens da exportação são enviadas para o console por padrão, mas podem
ser redirecionadas para um arquivo utilizando ">", por exemplo:
dscmdexport /H R101 /U=billg /P paddock dstage99
c:/scratch/project99.dsx /V > c:/scratch/exportlog

Basta digitar dscmdexport no prompt de comandos para obter ajuda sobre as
opções do comando.

Comando dsexport
O comando dsexport é utilizado da seguinte maneira:
dsexport.exe /D domain /H
hostname
/U username /P password /JOB
jobname
/XML /EXT /EXEC /APPEND project
pathname1

Os argumentos são os seguintes:
v domain ou domain:port_number. O nome do servidor de aplicativos. Isso também
pode, opcionalmente, ter um número de porta.
v hostname especifica o nome do host para o mecanismo do InfoSphere
Information Server do qual o arquivo será exportado.
v username é o nome de usuário para conexão com o Servidor de Aplicativos.
v password é a senha do usuário.
v jobname especifica uma tarefa específica a ser exportada.
v project. Especifique o projeto a partir do qual os componentes serão exportados.
v pathname. O arquivo para onde a exportação será efetuada.
O comando aceita as seguintes opções:
v /XML - exportar no formato XML, disponível apenas com a opção
/JOB=jobname.
v /EXT - exportar valores externos, disponível apenas com a opção /XML.
v /EXEC - exportar somente executável da tarefa, disponível apenas com
/JOB=jobname e quando /XML não for especificado.
v /APPEND - anexar a arquivo dsx existente, disponível apenas com a opção
/EXEC.
Por exemplo, o seguinte comando exporta o projeto dstage2 de R101 para o
arquivo dstage2.dsx:
dsexport.exe /D domain:9080 /H R101 /U billg /P paddock dstage2 C:/scratch/dstage2.dsx
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Capítulo 12. Documentando os Designs
É possível gerar relatórios de tarefa para documentar os designs
O recurso de criação de relatórios de tarefa permite gerar um relatório HTML de
uma tarefa do servidor, paralela, do sequenciador ou do mainframe ou contêineres
compartilhados. É possível visualizar esse relatório no Console de Criação de
Relatório ou em um navegador de Internet padrão (como o Microsoft Internet
Explorer) e imprimi-lo a partir do navegador.
O relatório contém uma imagem do design da tarefa seguida por informações
sobre a tarefa ou contêiner e seus estágios. Hotlinks facilitam a navegação pelo
relatório. A ilustração a seguir mostra a primeira página de um relatório de
exemplo, mostrando a imagem da tarefa e a lista de conteúdo a partir da qual é
possível vincular as descrições mais detalhadas do componente da tarefa:
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O relatório não é dinâmico; se o design da tarefa for alterado, será necessário gerar
o relatório novamente.
Nota: Os relatórios de tarefa funcionam melhor com a utilização do Microsoft
Internet Explorer 6; eles podem não ter um desempenho ideal com outros
navegadores.

Gerando um Relatório de Tarefa
É possível gerar um relatório de tarefa.
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Procedimento
1. Abra a tarefa para a qual deseja gerar relatório no Designer e escolha Arquivo
> Gerar Relatório... (se a tarefa foi atualizada desde que foi salva pela última
vez, você será avisado para salvá-la). A janela Digitar Detalhes do Relatório
será exibida.
2. Especifique um nome para o relatório. O campo Pasta do Console de Relatório
mostra o local em que o relatório é salvo.
3. Digite uma descrição do relatório.
4. Escolha Utilizar Folha de Estilo Padrão para utilizar a folha de estilo XSLT
padrão fornecida com o IBM InfoSphere DataStage (o relatório é gerado em
XML, a folha de estilo o converte em HTML, adequado para visualização em
um navegador). Também é possível definir uma folha de estilo customizada
com essa finalidade; para isso, escolha Utilizar Folha de Estilo Customizada e
digite ou procure o nome do caminho da folha de estilo. Quaisquer folhas de
estilo fornecidas devem utilizar a codificação UTF-8. A folha de estilo padrão é
DSJobReport.xsl ou DSMainframeJobReport.xsl para tarefas do mainframe ambas localizadas no diretório do cliente do InfoSphere DataStage, por
exemplo, C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic.
5. Selecione Reter Arquivo XML Intermediário para fazer com que o InfoSphere
DataStage retenha o arquivo XML gerado inicialmente ao produzir um
relatório. Especifique a pasta na qual o arquivo xml será salvo.
6. Clique em OK para gerar o relatório.

Solicitando um Relatório de Tarefa a partir da Linha de Comandos
Também é possível solicitar a geração de um relatório de tarefa an partir da linha
de comandos em um computador cliente do IBM InfoSphere DataStage.
O comando é utilizado da seguinte maneira:
dsdesign.exe /D domain /H hostname /U username /P password project job_name |
shared_container_name /R [/RP report_pathname] [/RT stylesheet_pathname] [/RX]

Os argumentos são os seguintes:
v domain ou domain:port_number. O nome do servidor de aplicativos. Isso também
pode, opcionalmente, ter um número de porta.
v hostname. O computador que hospeda a camada de mecanismo que gerará o
relatório.
v username. O nome de usuário a ser utilizado para conectar-se ao Servidor de
Aplicativos
v password. A senha do usuário.
v Job_name | shared_container_name. O nome da tarefa ou contêiner compartilhado
para o qual um relatório será gerado.
v /R. Indica que deve ser gerado um relatório.
v report_pathname. O diretório em que o subdiretório do relatório aparecerá. O
relatório sempre é gravado em um subdiretório denominado após a tarefa. Se
nenhum diretório for especificado, o relatório será gravado em um subdiretório
no diretório do cliente (por exemplo, C:\IBM\InformationServer\Clients\
Classic\myjob).
v stylesheet_pathname. Especifique uma folha de estilo XSLT alternativa a ser
utilizada. Se você não especificar uma folha de estilo, a padrão será utilizada
v /RX. Especifique essa opção para reter o arquivo XML intermediário.
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Por exemplo, o comando:
dsdesign /D domain:9080 /H R101 /U william /P wombat dstage ServerJob1 /R /RP c:\JobReports

Resultaria na gravação do relatório ServerJob1.htm no diretório
c:\JobReports\ServerJob1 (outro arquivo, jobnumber.bmp, também é gravado,
contendo a imagem gráfica do design da tarefa).
O comando:
dsdesign /D domain:9080 /H R101 /U william /P wombat dstage ServerJob1 /R /RP c:\JobReports /RX

Resultaria na gravação dos arquivos ServerJob1.htm, jobnumber.bmp e ServJob1.xml
no diretório c:\ServerJob1\JobReports.
Nota: Se um relatório de tarefa for solicitado a partir da linha de comandos, esse
relatório não estará disponível para visualização por meio do console do relatório.

212

Guia do Cliente Designer

Capítulo 13. Deixando as Tarefas Prontas para Execução
Antes de executar uma tarefa, é necessário compilá-la.

Compilando Tarefas do Servidor e Tarefas Paralelas
Depois de concluir o desenvolvimento de uma tarefa do servidor ou paralela, será
necessário compilá-la antes de poder realmente executá-la.

Sobre Esta Tarefa
As tarefas do servidor e as tarefas paralelas são compiladas no servidor do IBM
InfoSphere DataStage e executadas subsequentemente no servidor usando o
InfoSphere DataStage Director.
Para compilar uma tarefa, abra a tarefa no Designer e siga um destes
procedimentos:
v Escolha Arquivo  Compilar.
v Clique no botão Compilar na barra de ferramentas.
Se a tarefa tiver alterações não-salvas, você será avisado para salvar a tarefa
clicando em OK. A caixa de diálogo Compilar Tarefa será exibida. Essa caixa de
diálogo contém uma área de exibição para mensagens de compilação e tem os
seguintes botões:
v Recompilar. Recompila a tarefa se foram feitas quaisquer alterações.
v Mostrar Erro. Realça o estágio que gerou um erro de compilação. Esse botão
ficará ativo apenas se um erro for gerado durante a compilação.
v Mais. Exibe a saída que não cabe na área de exibição. Alguns erros produzidos
pelo compilador incluem saída detalhada do BASIC.
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Compilar Tarefa.
v Ajuda. Chama o sistema de Ajuda.
A tarefa será compilada assim que essa caixa de diálogo for exibida. Você deve
verificar a área de exibição em busca de quaisquer mensagens ou erros de
compilação que sejam gerados.
Para tarefas paralelas, também existe uma opção para forçar a compilação. A
compilação de tarefas paralelas, por padrão, é otimizada de forma que estágios
Transformer sejam compilados apenas se eles foram alterados desde a última
compilação. A opção para forçar compilação substitui isso e faz com que todos os
estágios Transformer na tarefa sejam compilados. Para selecionar essa opção:
v Escolha Arquivo  Forçar Compilação

Verificações de Compilação - Tarefas do Servidor
Durante a compilação, os seguintes critérios no design da tarefa são verificados:
v Entrada primária. Se houver mais de um link de entrada para um estágio
Transformer, o compilador verificará se um está definido como o link de entrada
primário.
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v Entrada de referência. Se existirem entradas de referência definidas em um
estágio Transformer, o compilador verificará se elas não são de arquivos
sequenciais.
v Expressões-chave. Se existirem campos-chave especificados nas definições de
coluna, o compilador verificará se existem expressões-chave unindo as tabelas de
dados.
v Transformações. Se uma transformação foi especificada, o compilador verificará
se ela é uma transformação adequada para o tipo de dados.

Compilação com Êxito
Se a caixa de diálogo Compilar Tarefa exibir a mensagem Tarefa compilada com
êxito sem erros. Você pode:
v Validar a tarefa
v Executar ou planejar a tarefa
v Liberar a tarefa
v Incluir a tarefa em um pacote para ser implementada em outros sistemas do
IBM InfoSphere DataStage
As tarefas são validadas e executadas utilizando-se o cliente Director.

Compilando a partir da Linha de Comandos do Cliente
Também é possível compilar tarefas do IBM InfoSphere DataStage a partir da linha
de comandos no cliente do InfoSphere DataStage usando o seguinte comando:
dscc

O comando dscc assume os seguintes argumentos:
v /H hostname especifica o servidor InfoSphere DataStage no qual a(s) tarefa(s)
reside(m).
v /U username o nome de usuário a ser utilizado ao se conectar ao projeto.
v /P password a senha a ser utilizada ao se conectar ao projeto.
v project_name o projeto ao qual uma ou mais tarefas pertencem.
v /J jobname |* | category_name\* especifica as tarefas a serem compiladas.
Utilize jobname para especificar uma única tarefa, * para compilar todas as
tarefas no projeto e category_name\* para compilar todas as tarefas nessa
categoria (isso não incluirá categorias dentro dessa categoria). É possível
especificar sequências de tarefas como também tarefas paralelas ou do servidor.
v /R routinename | * | category_name\* especifica rotinas a serem compiladas.
Utilize routinename para especificar uma única rotina, * para compilar todas as
rotinas no projeto e category_name\* para compilar todas as rotinas nessa
categoria (isso não incluirá categorias dentro dessa categoria).
v /F forçar compilação (para tarefas paralelas).
v /OUC compila somente tarefas não compiladas.
v /RD reportname especificar um nome e destino para um relatório de compilação.
Especifique DESKTOP\filename para gravá-lo em seu desktop ou .\filename para
gravá-lo no diretório de trabalho atual.
As opções não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Por exemplo:
dscc /h r101 /u fellp /p plaintextpassword dstageprj /J mybigjob
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Realizará conexão à máquina r101, com um nome de usuário e senha para fellp e
plaintextpassword, se conectará ao projeto dstageprj e compilará a tarefa mybigjob.

Visualizando Código OSH Gerado
É possível visualizar o código gerado quando tarefas paralelas são compiladas na
página OSH Gerado da janela Propriedades da Tarefa.
A página OSH Gerado aparecerá se a opção OSH Gerado Visível foi selecionada
no IBM InfoSphere DataStage Administrator.

Gerando Código para Tarefas do Mainframe
Depois de concluir o desenvolvimento de uma tarefa do mainframe, será
necessário gerar o código para a tarefa. Em seguida, esse código será transferido
para a máquina do mainframe, onde a tarefa será compilada e executada.
Também é possível gerar código a partir da linha de comandos ou utilizando o
assistente de compilação.
Para gerar código para uma tarefa, abra a tarefa no Designer e siga um destes
procedimentos:
v Escolha Arquivo  Gerar Código.
v Clique no botão Gerar Código na barra de ferramentas.
Se a tarefa tiver alterações não-salvas, você será avisado para salvar a tarefa
clicando em OK. A caixa de diálogo Geração de Códigos da Tarefa do Mainframe
será exibida. Essa caixa de diálogo contém detalhes dos arquivos de geração de
códigos e uma área de exibição para mensagens de compilação. Ela tem os
seguintes botões:
v Gerar. Clique aqui para validar o design da tarefa e gerar o código COBOL e os
arquivos JCL a serem transferidos para o mainframe.
v Visualizar. Permite visualizar os arquivos gerados.
v Fazer Upload da Tarefa. Esse botão será ativado se a geração de códigos obtiver
êxito. Clicar nele abre a caixa de diálogo Sistema Remoto, que permite
especificar uma máquina para a qual o código gerado será transferido por
upload.
As mensagens de status são exibidas na janela Validação e a janela de status da
geração de códigos na caixa de diálogo.

Validação de Tarefas
A validação de um design de tarefa de mainframe envolve:
v Verificar se todos os estágios na tarefa estão conectados em um fluxo contínuo e
se cada estágio possui o número necessário de links de entrada e saída.
v Verificar se as expressões de sintaxe e semântica utilizadas em cada estágio estão
corretas.
Uma mensagem de status é exibida conforme cada estágio é validado. Se o estágio
falhar, a validação será parada.

Geração de Códigos
A geração de códigos primeiramente valida o design da tarefa. Se a validação
falhar, a geração de códigos será parada.
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As mensagens de status sobre a validação estão na janela Status da validação e
geração de códigos. Elas fornecem os nomes de locais dos arquivos gerados e
indicam o nome do banco de dados e o nome de usuário utilizados para cada
estágio relacional.
Três arquivos são gerados durante a geração de códigos:
v O arquivo do programa COBOL que contém o código COBOL real gerado.
v O arquivo JCL de compilação que contém o JCL que controla a compilação do
código COBOL na máquina mainframe de destino.
v O arquivo JCL de execução que contém o JCL que controla a execução da tarefa
no mainframe assim que ele é compilado.

Upload da Tarefa
Após a geração bem-sucedida do código do mainframe, é possível fazer upload
dos arquivos para o mainframe de destino, onde a tarefa é compilada e executada.

Sobre Esta Tarefa
Para fazer upload de uma tarefa, escolha Arquivo  Fazer Upload da Tarefa. A
caixa de diálogo Sistema Remoto será exibida, permitindo especificar informações
sobre a conexão com o sistema mainframe de destino. Depois de conectar-se com
êxito à máquina de destino, a caixa de diálogo Fazer Upload da Tarefa será
exibida, permitindo realmente fazer o upload da tarefa.

modelos JCL
O IBM InfoSphere DataStage utiliza modelos JCL para construir os arquivos JCL
necessários ao gerar uma tarefa do mainframe.
O InfoSphere DataStage é fornecido com um conjunto de modelos JCL de blocos
de construção adequados para diversas tarefas.
Os modelos fornecidos estão em um diretório denominado JCL Templates no
diretório de instalação do servidor da camada de mecanismo. Também existem
cópias dos modelos mantidas no InfoSphere DataStage Repository para cada
projeto do InfoSphere DataStage.
É possível editar os modelos para que atendam aos requisitos do projeto específico.
Isso é feito utilizando a caixa de diálogo Modelos JCL a partir do Designer. Abra a
caixa de diálogo Modelos JCL escolhendo Ferramentas > Modelos JCL. Contém os
seguintes campos e botões:
v Tipo de Plataforma. Exibe os tipos de plataformas instalados em uma lista
drop-down.
v Nome do Modelo. Exibe os modelos JCL disponíveis para a plataforma escolhida
em uma lista drop-down.
v Descrição Curta. Descreve resumidamente o modelo selecionado.
v Modelo. O código que o modelo selecionado contém.
v Salvar. Esse botão será ativado se você editar o código ou reconfigurar
posteriormente um modelo modificado para o código padrão. Clique em Salvar
para salvar as alterações.
v Reconfigurar. Reconfigura o código do modelo de volta àquele do modelo
padrão.
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Se existirem alterações que abranjam o sistema inteiro e que sejam aplicadas a
todos os projetos, será possível editar os padrões do modelo. As alterações feitas
aqui serão obtidas por cada projeto do InfoSphere DataStage nessa camada de
mecanismo do InfoSphere DataStage. O diretório JCL Templates contém dois
conjuntos de arquivos de modelo: um conjunto padrão que pode ser editado e um
conjunto principal que é de leitura. Sempre é possível reverter para os modelos
principais se for necessário, copiando os principais de leitura sobre os modelos
padrão. Utilize uma ferramenta de edição padrão, como o Bloco de Notas da
Microsoft, para editar os modelos padrão.

Customização de Código
Ao marcar a caixa Gerar instrução COPY para customização na caixa de diálogo
Geração de Códigos, o IBM InfoSphere DataStage fornece quatro locais no
programa COBOL gerado que podem ser customizados.
É possível incluir código a ser executado durante a inicialização e/ou finalização
do programa. Entretanto, não é possível incluir código que poderia afetar o
processamento linha-a-linha do programa gerado.
Ao marcar Gerar instrução COPY para customização, quatro instruções COPY
adicionais serão incluídas no programa COBOL gerado:
v COPY ARDTUDAT. Essa instrução é gerada logo antes da instrução
PROCEDURE DIVISION. Isso pode ser utilizado para incluir variáveis
WORKING-STORAGE ou uma LINKAGE SECTION no programa.
v COPY ARDTUBGN. Essa instrução é gerada logo após a instrução
PROCEDURE DIVISION. Isso pode ser utilizado para incluir seu próprio código
de inicialização do programa. Se uma LINKAGE SECTION foi incluída em
ARDTUDAT, isto pode ser utilizado para incluir a cláusula USING na instrução
PROCEDURE DIVISION.
v COPY ARDTUEND. Essa instrução é gerada logo antes de cada instrução STOP
RUN. Isso pode ser utilizado para incluir seu próprio código de finalização do
programa.
v COPY ARDTUCOD. Essa instrução é gerada como a última instrução no
programa COBOL. Isso é utilizado para incluir seus próprios parágrafos no
código. Esses parágrafos são aqueles desempenhados a partir do código em
ARDTUBGN e ARDTUEND.
O InfoSphere DataStage fornece versões padrão desses quatro membros COPYLIB.
Conforme fornecidos, ARDTUDAT, ARDTUEND e ARDTUCOD contêm somente
comentários e ARDTUBGN contém comentários e um ponto.
É possível preservar esses membros e criar sua própria COPYLIB ou é possível
criar seus próprios membros na COPYLIB de tempo de execução do InfoSphere
DataStage. Se você preservar os membros, deverá modificar os modelos JCL de
compilação e link JCL do InfoSphere DataStage para incluir o nome da COPYLIB
antes da COPYLIB de tempo de execução do InfoSphere DataStage. Se você
substituir os membros na COPYLIB do InfoSphere DataStage não será necessário
alterar os modelos JCL.

Compilando Várias Tarefas
O IBM InfoSphere DataStage tem um assistente de compilador que orienta pelo
processo de compilação de tarefas.
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Sobre Esta Tarefa
É possível iniciar o assistente no menu Ferramentas dos clientes do Designer ou
Director. Selecione Ferramentas > Compilação de Várias Tarefas. Também é
possível selecionar vários itens na árvore de repositório ou na janela Localização
Avançada e utilizar o menu de atalho para iniciar o assistente do compilador.

Procedimento
1. Se o assistente foi iniciado a partir do menu Ferramentas, uma tela solicitará
que você especifique os critérios para seleção de tarefas a serem compiladas.
Escolha um ou mais entre:
Servidor
Paralelo
Mainframe
Sequência
Rotinas Customizadas do Servidor
Tipos de Estágio Paralelo Customizados
Também é possível especificar que apenas as tarefas não compiladas
atualmente serão compiladas e que os itens a serem compilados serão
selecionados manualmente.
2. Clique em Avançar>.
Se você escolheu a opção Mostrar Página de Seleção Manual, a tela
Substituição de Seleção de Tarefa será exibida. Escolha tarefas na área de janela
à esquerda e as inclua na área de janela à direita utilizando os botões Incluir ou
remova-as da área de janela à direita utilizando os botões Remover. Clicar em
Incluir enquanto uma pasta está selecionada seleciona todos os itens nessa
pasta e os move para a área de janela à direita. Todas as tarefas na área de
janela à direita serão compiladas.
3. Clique em Avançar>; se estiver compilando tarefas paralelas ou de mainframe,
a tela Opções do Compilador será exibida, permitindo especificar o seguinte:
v Forçar compilação (para tarefas paralelas).
v Um perfil de upload para tarefas do mainframe para as quais você está
gerando código.
v
v
v
v
v
v

4. Clique em Avançar>. A tela Processo de Compilação aparecerá, exibindo os
nomes dos itens selecionados e seu status de compilação atual.
5. Clique em Iniciar Compilação para iniciar a compilação. À medida que a
compilação prosseguir, o status será alterado de Em Fila para Compilando e,
então, para Compilação OK ou Com Falha; detalhes sobre cada tarefa serão
exibidos na janela de saída da compilação enquanto ela é compilada. Clique no
botão Cancelar para parar a compilação, embora seja possível cancelar apenas
entre compilações; dessa forma, o cliente do Designer pode demorar algum
tempo para responder.
6. Clique em Concluir. Se a caixa de opções Mostrar Relatório de Compilação foi
selecionada, a tela do relatório de compilação da tarefa aparecerá, exibindo o
relatório gerado pela compilação.
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Capítulo 14. Construindo Sequências de Tarefas
Para designs mais complexos, é possível construir sequências de tarefas para
execução. O sequenciamento de tarefas permite construir controles de tipo de
programação, como ramificação e looping.
O IBM InfoSphere DataStage fornece um Sequenciador de Tarefas gráfico que
permite especificar uma sequência de tarefas paralelas ou tarefas do servidor para
execução. A sequência também pode conter informações de controle, por exemplo,
é possível especificar cursos de ações diferentes a serem tomados dependendo do
êxito ou falha de uma tarefa na sequência. Ao definir uma sequência de tarefas, ela
pode ser planejada e executada usando o InfoSphere DataStage Director. Ela
aparece no repositório do InfoSphere DataStage e no cliente do InfoSphere
DataStage Director como uma tarefa.
A ferramenta gráfica é fornecida como um complemento aos recursos de tarefas em
lote do InfoSphere DataStage Director e aos recursos de rotina de controle de
tarefas do Designer.
Nota:
Projetar uma sequência de tarefas é semelhante a projetar uma tarefa. No Designer,
é possível criar a sequência de tarefas, incluir atividades (ao contrário de estágios)
a partir da paleta de ferramenta e unir todos com acionadores (ao contrário de
links) para definir o fluxo de controle.
Cada atividade possui propriedades que podem ser testadas em expressões de
acionador e transmitidas para outras atividades adicionais na sequência. As
atividades também podem possuir parâmetros, os quais são utilizados para
fornecer parâmetros de tarefas e argumentos de rotinas.
A própria sequência de tarefas possui propriedades, e pode possuir parâmetros
que podem ser transmitidos para as atividades que ela está sequenciando.
A sequência de tarefas de amostra exibe uma sequência que executará a tarefa
Demo. Se a demonstração for executada com êxito, o acionador Success fará com
que a tarefa Overnightrun seja executada. Se a demonstração falhar, o acionador
Failure fará com que a tarefa Failure seja executada.
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Figura 21. Amostra de Sequência de Tarefas

As sequências de tarefas são opcionalmente reiniciáveis. Se uma sequência
reiniciável for executada e uma das tarefas falhar, é possível corrigir o problema e,
em seguida, executar novamente a sequência a partir do ponto em que houve a
falha.
A sequência registra informações de pontos de verificação para permitir que isso
seja realizado. As informações de pontos de verificação permitem que o InfoSphere
DataStage reinicie a sequência de uma maneira sensível. É possível ativar ou
desativar o recurso de ponto de verificação em todo o projeto ou em sequências de
tarefas individuais. Se o recurso de ponto de verificação for ativado para uma
tarefa, é possível especificar que componentes individuais em uma sequência não
são pontuados para verificação, forçando-os a serem novamente executados sempre
que a sequência for reiniciada, mesmo que tenham sido executadas antes com
êxito.
Também é possível especificar que a sequência manipula automaticamente
qualquer erro encontrado durante a execução de tarefas. Isto significa que não é
necessário especificar um acionador de manipulação de erros para cada tarefa na
sequência. Isso também pode ser ativado em todo o projeto ou em sequências de
tarefas individuais.

Criando uma Sequência de Tarefas
É possível criar uma sequência de tarefas.

Procedimento
1. Clique em Arquivo > Novo no menu Designer. A caixa de diálogo Novo é
exibida.
2. Abra a pasta Tarefa, selecione o ícone Tarefa da Sequência.
3. Clique em OK.
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Resultados
A janela Diagrama é exibida na área de janela à direita do Designer, juntamente
com a paleta de Ferramentas para sequências de tarefas. Agora é possível salvar a
sequência de tarefas e fornecer um nome à ela. Isso é exatamente a mesma coisa
que salvar uma tarefa (consulte “Salvando uma Tarefa” na página 22).
Uma sequência de tarefas é criada:
v Colocando os estágios representando as atividades em sua sequência no canvas.
v Vinculando os estágios.
v Especificando os detalhes das propriedades para cada atividade, definindo o que
ela faz.
v Especificando informações do acionador para cada atividade especificando qual
ação é tomada no êxito ou falha da atividade.
É possível abrir uma sequência de tarefas existente da mesma forma que abriria
uma tarefa existente (consulte “Abrindo uma Tarefa Existente” na página 22).

Nomeando Sequências de Tarefas
As regras a seguir são aplicadas aos nomes que podem ser fornecidos às
sequências de tarefas do IBM InfoSphere DataStage:
v Os nomes de sequências de tarefas podem ter qualquer comprimento em até 255
caracteres.
v Eles devem começar com um caractere alfabético.
v Eles podem conter caracteres alfanuméricos e sublinhados.

Estágios de Atividade
A sequência de tarefas suporta os seguintes tipos de atividade:
v Tarefa. Especifica uma tarefa paralela ou do servidor.
v Routine. Especifica uma rotina. Ela pode ser qualquer rotina no InfoSphere
DataStage Repository (mas não transformações).
v ExecCommand. Especifica um comando do sistema operacional a ser executado.
v Email Notification. Especifica que uma notificação de e-mail é enviada neste
ponto da sequência (usa SMTP).
v Wait-for-file. Aguarda o aparecimento ou o desaparecimento de um arquivo
especificado.
v Exception Handler. Pode haver apenas um Exception Handler em uma sequência
de tarefas. Ele será executado se houver falha na execução de uma tarefa na
sequência (outras exceções são manipuladas por acionadores) ou se uma tarefa
for interrompida e a opção Manipular automaticamente atividades que
falharem estiver configurada para a sequência. Use um estágio Terminador para
assegurar que a sequência seja parada sem erros se surgirem determinadas
situações.
v Nested Conditions. Permite ramificar a execução de uma sequência, dependendo
de uma condição.
v Sequencer. Permite sincronizar o fluxo de controle de várias atividades em uma
sequência de tarefas.
v Terminator. Permite especificar que, se ocorrerem determinadas situações, as
tarefas que uma sequência está executando serão encerradas de maneira limpa.
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v Start Loop e End Loop. Use esses dois estágios juntos para implementar um
loop For...Next ou For...Each dentro da sequência.
v User Variable. Permite definir variáveis dentro de uma sequência. Essas
variáveis poderão então ser utilizadas posteriormente na sequência, por
exemplo, para configurar parâmetros da tarefa.
Os estágios de atividade são controlados pela configuração de suas propriedades
(consulte Propriedades de Atividades).
Para incluir uma atividade na sequência de tarefas, arraste o ícone correspondente
da paleta de ferramenta e solte-o na janela Diagrama.
Também é possível incluir tarefas ou rotinas específicas no design como atividades,
arrastando-se o ícone que representa essa tarefa ou rotina a partir da janela
Repositório do Designer e soltando-o na janela Diagrama. A tarefa ou rotina
aparecerá como uma atividade na janela Diagrama.
As atividades podem ser nomeadas, movidas e excluídas da mesma maneira que
os estágios em uma tarefa paralela ou de servidor comum.

Acionadores
O fluxo de controle na sequência é ditado pela maneira em que os ícones de
atividade são interconectados com os acionadores.
Para incluir um acionador, selecione o ícone do acionador na paleta de ferramenta,
clique na atividade de origem na janela Diagrama e, em seguida, clique na
atividade de destino. Os acionadores podem ser nomeados, movidos e excluídos
da mesma maneira que os links em uma tarefa paralela ou de servidor comum
(consulte "Desenvolvendo uma Tarefa"). Outros recursos de acionador são
especificados editando-se as propriedades de sua atividade de origem.
As atividades podem ter apenas um acionador de entrada, mas podem ter vários
acionadores de saída. Os nomes de acionadores devem ser exclusivos para cada
atividade. Por exemplo, poderiam existir vários acionadores denominados
"sucesso" em uma sequência de tarefas, mas cada atividade pode ter apenas um
acionador denominado "sucesso".
Há três tipos de acionadores:
v Condicional. Um acionador condicional dispara a atividade de destino se a
atividade de origem atender à condição especificada. A condição é definida por
uma expressão e pode ser de um dos seguintes tipos:
– OK. Atividade bem-sucedida.
– Falhou. Atividade malsucedida.
– Avisos. A atividade gerou avisos.
– ReturnValue. Uma rotina ou comando retornou um valor.
– Customizado. Permite definir uma expressão customizada.
– Status do usuário. Permite definir uma mensagem de status customizada para
gravar no log.
v Incondicional. Um acionador incondicional dispara a atividade de destino assim
que a atividade de origem for concluída, independentemente de outros
acionadores serem disparados a partir da mesma atividade.
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v Caso Contrário. Um acionador de caso contrário é utilizado como padrão
quando uma atividade de origem tem vários acionadores de saída, mas nenhum
dos condicionais foram disparados.
Atividades diferentes podem gerar tipos diferentes de acionadores
Tipo de Estágio
Tipo de Acionador
Aguardar por arquivo, Execute Command
IncondicionalDiferente
Condicional - OK
Condicional - Falhou
Condicional - Customizado
Condicional - ReturnValue

Rotina
IncondicionalDiferente
Condicional - OK
Condicional - Falhou
Condicional - Customizado
Condicional - ReturnValue

Job
IncondicionalDiferente
Condicional - OK
Condicional - Falhou
Condicional - Avisos
Condicional - Customizado
Condicional - UserStatus

Nested Condition
IncondicionalDiferente
Condicional - Customizado

Exception Handler, Sequencer, Notification, Start Loop, End Loop
Incondicional
Nota: Se ocorrer falha na execução de uma tarefa, por exemplo porque ela se
encontrava no estado interrompido quando a execução foi concluída, isso não
disparará um acionador. As atividades Job podem disparar acionadores apenas se
forem executadas. As tarefas que não estejam em execução podem ser manipuladas
por atividades de exceção, ou escolhendo-se uma ação de execução de
reconfiguração e, em seguida, execução, em vez de apenas executar as tarefas
(consulte Propriedades de Job Activity).

Digitando Expressões
É possível inserir expressões em diversos locais em uma sequência de tarefas para
configurar valores.
Onde é possível inserir expressões, o Expression Editor estará disponível para
ajudá-lo e para validar sua expressão. A sintaxe da expressão é um subconjunto
disponível de sintaxe em um estágio Transformer da tarefa do servidor ou em um
estágio BASIC Transformer da tarefa paralela, e compreende:
v Cadeias literais entre aspas duplas ou simples.
v Constantes numéricas (número inteiro e ponto flutuante).
v Os parâmetros de tarefa próprios da sequência.
v Variáveis antes da atividade (por exemplo, status de saída da tarefa).
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v Todas as funções BASIC integradas conforme disponíveis em uma tarefa do
servidor.
v Determinadas macros e constantes conforme disponíveis em uma tarefa de
servidor ou paralela:
– DSHostName
– DSJobController
– DSJobInvocationId
– DSJobName
– DSJobStartDate
– DSJobStartTime
– DSJobStartTimestamp
– DSJobWaveNo
– DSProjectName
v
v
v
v
v

Constantes DS conforme disponíveis em tarefas do servidor.
Operadores aritméticos: + - * / ** ^
Operadores relacionais: > < = # <> >= =< e etc.
Operadores lógicos (AND OR NOT) mais convenções de delimitação usual.
Operador ternário IF ... THEN ... ELSE.
Nota: Ao inserir nomes de variáveis válidos (por exemplo, um nome de
parâmetro de tarefa ou o status da saída da tarefa) em uma expressão, eles não
devem ser delimitados com o símbolo de hash (#) como é realizado em outros
campos nas propriedades de atividades de sequências.

Propriedades da Sequência de Tarefas
Sobre Esta Tarefa
Para editar as propriedades de uma sequência de tarefas, abra sua janela Diagrama
e escolha Editar  Propriedades da Tarefa. A caixa de diálogo Propriedades será
exibida; ela tem quatro páginas; Geral, Parâmetros, Controle de Tarefa e
Dependências.

Página Geral
A página Geral contém:
v Número da versão. O número da versão da sequência de tarefas. O número da
versão possui vários componentes:
– O número da versão N.n.n. Esse número verifica a compatibilidade da tarefa
com a versão do IBM InfoSphere DataStage instalada. Esse número é
configurado automaticamente quando o InfoSphere DataStage é instalado e
não pode ser editado.
– O número de correção de erro n.n.N. Este número reflete alterações
secundárias no design ou nas propriedades da sequência de tarefas. Para
alterar esse número, selecione-o e digite um novo valor diretamente, ou
utilize os botões de seta para aumentar o número.
v Permitir Várias Instâncias. Selecione essa opção para possibilitar que o
InfoSphere DataStage Director execute várias instâncias dessa sequência de
tarefas.
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As opções de compilação especificam detalhes sobre o reinício da sequência se
uma das tarefas falhar por alguma razão.
v Incluir pontos de verificação para que a sequência seja reinicializável em caso de
falha. Selecione isto para ativar o reinício dessa sequência de tarefas. Se esse
recurso foi ativado para o projeto todo no InfoSphere DataStage Administrator,
essa caixa de opção será selecionada por padrão quando a sequência for criada
pela primeira vez.
v Manipular automaticamente execuções de tarefas que falharem. Selecione essa
opção para que o InfoSphere DataStage trate automaticamente as tarefas com
falha em uma sequência (isso significa que você não precisa ter um acionador
específico para a falha da tarefa). Ao selecionar essa opção, o ocorre o seguinte
durante a compilação da sequência de tarefas:
– Para cada atividade de tarefa que não possua um acionador específico para
manipulação de erros, será inserido um código que ramifica para um ponto
de manipulação de erros. (Se uma atividade tiver um acionador de falha
específico ou se tiver um acionador OK e um acionador para caso contrário,
isso será julgado estar manipulando suas próprias interrupções, portanto
nenhum código será inserido.)
Se o compilador tiver inserido código de manipulação de erros, o seguinte
ocorrerá se uma tarefa na sequência falhar:
– Um aviso será incluído no log de sequência sobre a não conclusão com êxito
da tarefa.
– Se a sequência de tarefas tiver um manipulador de exceções definido, o
código irá para ele.
– Se não houver um manipulador de exceções, a sequência será interrompida
com uma mensagem adequada.
Se esse recurso foi ativado para o projeto todo no InfoSphere DataStage
Administrator, essa caixa de opção será selecionada por padrão quando a
sequência for criada pela primeira vez.
Note que, ao utilizar esse recurso, você deve evitar o uso de quaisquer rotinas
dentro da sequência de tarefas que retornem qualquer valor diferente de 0
para indicar êxito, pois valores não-zero sempre serão tratados como
indicadores de falha (todas as rotinas fornecidas com o InfoSphere DataStage
retornam 0 para indicar êxito).
v Incluir avisos no log após atividades concluídas com status diferente de OK.
Selecione-o para fazer com que a sequência efetue o log de uma mensagem no
log de sequência se ela executar uma tarefa que foi concluída com um código de
conclusão não-zero (por exemplo, avisos ou erros fatais). Também é feito log de
mensagens para atividades de comando ou rotina que falharem (isto é,
retornarem um código de conclusão não-zero).
v Incluir mensagens de relatórios no log após cada execução de tarefa. Selecione-o
para fazer com que a sequência efetue log de um relatório de status para uma
tarefa imediatamente após a conclusão da tarefa. A seguir é fornecido um
exemplo das informações que serão incluídas no log:
**************************************************
RELATÓRIO DE STATUS DA TAREFA: jobname
Gerado em: 31-10-2003 16:13:09
Horário de início da tarefa=31-10-2003 16:13:07
Horário de encerramento da tarefa=31-10-2003 16:13:07
Tempo decorrido da tarefa=00:00:00
Status da tarefa=1 (Concluído OK)
Estágio: stagename1, 10000 linhas de entrada
Horário de início do estágio=2003-10-31 16:17:27, horário de encerramento=2003
-10-31 16:17:27, decorrido=00:00:00
Link: linkname1, 10000 linhas
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Estágio: stagename2, 10000 linhas de entrada
Horário de início do estágio=2003-10-31 16:17:28, horário de encerramento=2003
-10-31 16:17:28, decorrido=00:00:00
Link: linkname2, 10000 linhas
Link: linkname3, 10000 linhas

v Descrição Curta. Uma descrição curta opcional da sequência de tarefas.
v Descrição Completa. Uma descrição detalhada opcional da sequência de tarefas.

Página Parâmetros
A página Parâmetros permite especificar parâmetros para a sequência de tarefas.
Os valores para os parâmetros são coletados quando a sequência de tarefas for
executada no Director. Os parâmetros definidos aqui estão disponíveis para todas
as atividades na sequência de tarefas, portanto, onde estiver gerando sequências de
tarefas que possuem parâmetros, será necessário tornar esses parâmetros visíveis
aqui. Por exemplo, se estivesse planejando três tarefas, cada uma esperando que
um nome de arquivo fosse fornecido no tempo de execução, esses três parâmetros
seriam especificados aqui, chamando-os, por exemplo, filename1, filename2 e
filename3. Então, a página Tarefa de cada uma dessas atividades da tarefa em sua
sequência seria editada para mapear o parâmetro de nome de arquivo da tarefa
para filename1, filename2 ou filename3 conforme apropriado (consulte
"Propriedades da Atividade da Tarefa" ). Ao executar a sequência de tarefas, a
caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa é exibida, solicitando a inserção de
valores para filename1, filename2 e filename3. O nome de arquivo apropriado é,
então, transmitido para cada tarefa conforme é executada.
Também é possível configurar variáveis de ambiente no tempo de execução, as
configurações entrarão em vigor somente no tempo de execução, não afetando as
configurações permanentes das variáveis de ambiente. Para configurar um valor de
tempo de execução para uma variável de ambiente:
1. Clique em Incluir Variável de Ambiente... na parte inferior da página
Parâmetros. A lista Escolher Variável de Ambiente será exibida.
Isso mostra uma lista de variáveis de ambiente disponíveis (o exemplo mostra
variáveis de ambiente da tarefa paralela).
2. Clique na variável de ambiente que será substituída no tempo de execução. Ela
aparece na grade de parâmetro, diferenciada dos parâmetros de tarefa por ser
precedida por $.
Também é possível clicar em Novo... na parte superior da lista para definir
uma nova variável de ambiente. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo
especificar o nome e o prompt. A nova variável é incluída na lista Escolher
Variável de Ambiente e é possível clicá-la para incluí-la na grade de
parâmetros.
3. Configure o valor requerido na coluna Valor Padrão. Esse é o único campo que
pode ser editado para uma variável de ambiente. Dependendo do tipo de
variável, uma caixa de diálogo adicional poderá aparecer para ajudá-lo a inserir
um valor.
A grade Parâmetros possui as seguintes colunas:
v Nome do Parâmetro. O nome do parâmetro.
v Prompt. Texto utilizado como o nome do campo na caixa de diálogo tempo de
execução.
v Tipo. O tipo do parâmetro (para ativar a validação).
v Valor Padrão. A configuração padrão para o parâmetro.
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v Texto de Ajuda. O texto que aparece se um usuário clicar em Ajuda da
Propriedade na caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa ao executar a
sequência de tarefas.
É possível fazer referência aos parâmetros na sequência de tarefas pelo nome. Ao
inserir uma expressão, basta inserir o nome diretamente. Onde um nome de
parâmetro é inserido em uma caixa de texto de uma linha comum, é necessário
delimitar o nome com símbolos hash, por exemplo: #dayofweek#.

Página Controle de Tarefa
A página Controle de Tarefa exibe o código gerado quando a sequência de tarefas
for compilada.

página Dependências
A página Dependências da caixa de diálogo Propriedades mostra as dependências
que a sequência de tarefas possui.
Elas podem ser funções, rotinas ou tarefas que a sequência de tarefas executa.
Listar as dependências da sequência de tarefas aqui assegura que, se a sequência
de tarefas for empacotada para uso em outro sistema, todos os componentes
necessários estarão incluídos no pacote.
Os detalhes são os seguintes:
v Tipo. O tipo do item do qual a sequência de tarefas depende:
– Tarefa. Tarefa liberada ou não-liberada. Se você incluiu uma tarefa na
sequência, isso será automaticamente incluído nas dependências. Se você,
posteriormente, excluir a tarefa da sequência, deverá removê-la da lista de
dependências manualmente.
– Local. Funções e sub-rotinas BASIC catalogadas localmente (ou seja, rotinas
Transforms e Before/After).
– Global. Funções e sub-rotinas BASIC catalogadas globalmente (ou seja,
funções UniVerse Customizadas).
– Arquivo. Um arquivo padrão.
– ActiveX. Um objeto ActiveX (OLE) (não disponível em sistemas com base em
UNIX).
v Nome. O nome da função ou rotina. O nome necessário varia de acordo com o
Tipo da dependência:
– Tarefa. O nome de uma tarefa, liberada ou não liberada.
–
–
–
–

Local. O nome do catálogo.
Global. O nome do catálogo.
Arquivo. O nome do arquivo.
ActiveX. A entrada Nome é, na realidade, irrelevante para objetos ActiveX.
Digite algo significativo para você (os objetos ActiveX são identificados pelo
campo Local).
v Local. O local da dependência. Uma caixa de diálogo procurar está disponível
para ajudar com isso. Esse local pode ser um caminho absoluto, mas
recomenda-se especificar um caminho relativo utilizando as seguintes variáveis
de ambiente:
– %SERVERENGINE% - Diretório de conta do mecanismo do servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine).
– %PROJECT% - Diretório do projeto atual.
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– %SYSTEM% - Diretório System no Windows ou /usr/lib no UNIX.

Propriedades da Atividade
Depois de esboçar o design básico pela inclusão de atividades e acionadores na
janela de diagrama, preencha os detalhes editando as propriedades das atividades.
Para editar uma atividade, siga um destes procedimentos:
v Dê um clique duplo na atividade na janela Diagrama.
v Selecione a atividade e escolha Propriedades... no menu de atalho.
v Selecione a atividade e escolha Editar  Propriedades.
O formato da caixa de diálogo Propriedades depende do tipo de atividade.
Entretanto, todas têm uma página Geral e quaisquer atividades com acionadores
de saída têm uma página Acionadores.
A página Geral contém:
v Nome. O nome da atividade; edite o nome aqui se for necessário.
v Descrição. Uma descrição opcional da atividade.
v Texto de criação de log. O texto que será gravado no log do Director quando
essa atividade estiver prestes a ser executada.
A página Acionadores contém:
v Nome. O nome do acionador de saída.
v Tipo de Expressão. O tipo de expressão anexado ao acionador. Escolha um tipo a
partir da lista drop-down (consulte "Acionadores" para obter uma explicação dos
diferentes tipos).
v Expressão. A expressão associada ao acionador. Para a maioria das condições
predefinidas, isso é fixo e não pode ser editado. Para condições Customizadas, é
possível digitar uma expressão (consulte "Expressões") e para condições Status
do Usuário, é possível digitar uma mensagem de texto.
É possível utilizar variáveis ao definir expressões de acionador para os acionadores
condicionais Custom e ReturnValue. As regras são fornecidas na seguinte tabela:
Tabela 4. Variáveis Utilizadas na Definição de Expressões de Acionadores
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Tipo de Atividade

Variável

Usar

Job

stage_label.$ExitStatus
stage_label.$UserStatus
stage_label.$JobName

Valor do status de conclusão
da tarefa Valor do status do
usuário da tarefa realmente
executada, incluindo ID de
chamada, se estiver presente

ExecCommand

stage_label.$ReturnValue
Nome de status do comando
stage_label.$CommandName executado (incluindo nome
stage_label.$CommandOutput do caminho se um foi
especificado) Saída capturada
pela execução do comando

Rotina

stage_label.$ReturnValue
stage_label.$RoutineName

Valor do código de retorno
da rotina Nome da rotina
chamada

Wait-for-File

stage_label.$ReturnValue

Valor retornado pela
sub-rotina DSWaitForFile
anterior/posterior
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Tabela 4. Variáveis Utilizadas na Definição de Expressões de Acionadores (continuação)
Tipo de Atividade

Variável

Usar

Exception Handler (estes
stage_label.$ErrSource.
estão disponíveis para uso na
sequência de atividades que stage_label.$ErrNumber.
o estágio inicia, não o
stage_label.$ErrMessage.
próprio estágio)

O rótulo do estágio da
atividade que emitiu a
exceção (por exemplo, o
estágio Job Activity
chamando uma tarefa cuja
execução falhou).
Indica a razão pela qual a
atividade Exception Handler
foi chamada, sendo uma das
seguintes:
1. A atividade executou uma
tarefa mas foi interrompida,
e não havia um manipulador
específico configurado.
-1. Falha na execução da
tarefa por algum motivo.
O texto da mensagem que
será registrado como um
aviso quando surgir a
exceção.

stage_label é o nome do estágio da atividade conforme determinado na janela
Diagrama. Também é possível utilizar os parâmetros da tarefa da própria
sequência de tarefas.
Acionadores condicionais customizados em Nested condition e Sequencer activities
podem utilizar qualquer uma das variáveis da tabela acima utilizadas por
atividades conectadas a elas.
As páginas específicas para determinadas atividades estão descritas nas seguintes
seções.

Propriedades da Atividade de Tarefa
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades de uma
Job Activity contém uma página Tarefa.
A página Tarefa contém:
v Nome da Tarefa. Permite especificar o nome da tarefa que a atividade deve
executar. É possível selecionar uma tarefa procurando no Repository. Se você
incluiu a atividade arrastando uma tarefa a partir da janela do Repository, o
Nome da Tarefa já estará preenchido.
v Expressão do ID de Chamada. Aparece apenas se a tarefa identificada por Nome
da Tarefa tiver Permitir Várias Instâncias ativado. Digite um nome para a
chamada ou um parâmetro de tarefa que permita que o nome da instância seja
fornecido no tempo de execução. O nome de um parâmetro de tarefa precisa ser
delimitado por sustenidos (#). Também é possível clicar no botão Procurar para
ver uma lista dos parâmetros de tarefa disponíveis que podem ser utilizados.
Não é possível deixar esse campo em branco.
v Ação de Execução. Permite especificar o que a atividade fará com a tarefa.
Escolha um dos seguintes tipos na lista drop-down:
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– Executar (o padrão)
– Reconfigurar, se for necessário, e depois executar
– Somente validar
– Somente reconfigurar
v Não Executar Com Pontos de Verificação. Configure isso para especificar que o
IBM InfoSphere DataStage não registra informações de ponto de verificação para
essa tarefa específica. Isso significa que, se outra tarefa mais à frente na
sequência falhar, e a sequência for reiniciada, essa tarefa será executada
novamente, independentemente do fato de ela ter sido concluída com êxito
antes. Essa opção ficará visível apenas se a sequência como um todo tiver ponto
de verificação.
v Parâmetros. Permite fornecer valores para quaisquer parâmetros requeridos pela
tarefa. A grade exibe todos os parâmetros esperados pela tarefa. Você pode:
– Digitar uma expressão que forneça um valor para o parâmetro na coluna
Expressão do Valor. Valores literais devem ser incluídos entre apóstrofos.
(Para obter detalhes sobre expressões, consulte "Expressões".)
– Selecionar um parâmetro e clicar em Inserir Valor do Parâmetro a fim de
utilizar outro parâmetro ou argumento na sequência para fornecer o valor.
Uma caixa de diálogo aparece, exibindo uma árvore de todos os parâmetros e
argumentos disponíveis que ocorrem na sequência antes da atividade atual.
Isso inclui parâmetros que foram definidos para a própria sequência de
tarefas na caixa de diálogo Propriedades da Sequência de Tarefas (consulte
"Propriedades da Sequência de Tarefas"). Escolha o parâmetro ou argumento
necessário e clique em OK. Esse recurso pode ser utilizado para determinar o
fluxo de controle através da sequência.
– Clicar em Limpar para limpar a expressão de valor do parâmetro selecionado.
– Clicar em Limpar Tudo para limpar os valores de expressão de todos os
parâmetros.
– Selecionar um parâmetro e clicar em Configurar como Padrão para digitar o
padrão para esse parâmetro, conforme definido na própria tarefa.
– Clicar em Todos como Padrão para configurar todos os parâmetros como seus
valores padrão.
Ao selecionar o ícone que representa uma Job Activity, é possível escolher Abrir
Tarefa no menu de atalho para abrir a tarefa no Designer pronta para edição.

Propriedades da Atividade de Rotina
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades de uma
Routine Activity contém uma página Rotina.
A página Rotina contém:
v Nome da Rotina. Permite especificar o nome da rotina que a atividade deve
executar. É possível selecionar uma rotina procurando no Repositório. Se você
incluiu a atividade arrastando uma rotina a partir da janela Repositório, o Nome
da Rotina já estará preenchido.
v Não Executar Com Pontos de Verificação. Configure isso para especificar que o
IBM InfoSphere DataStage não registra informações de ponto de verificação para
a execução dessa rotina específica. Isso significa que, se uma tarefa mais à frente
na sequência falhar, e a sequência for reiniciada, essa rotina será executada
novamente, independentemente do fato de ela ter sido executada com êxito
antes. Essa opção ficará visível apenas se a sequência como um todo tiver ponto
de verificação.
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v Argumentos. Permite fornecer valores para quaisquer argumentos requeridos
pela rotina. A grade exibe todos os argumentos esperados pela rotina. Você
pode:
– Digitar uma expressão que forneça o valor para o argumento na coluna
Expressão do Valor. Valores literais devem ser incluídos entre apóstrofos.
(Para obter detalhes sobre expressões, consulte "Expressões".)
– Clicar em Limpar para limpar a expressão de valor do parâmetro selecionado.
– Clicar em Limpar Tudo para limpar os valores de expressão de todos os
parâmetros.
– Selecionar um argumento e clicar em Inserir Valor do Parâmetro a fim de
utilizar outro parâmetro ou argumento na sequência para fornecer o valor.
Uma caixa de diálogo aparece exibindo uma árvore de todos os parâmetros e
argumentos disponíveis que ocorrem na sequência antes da atividade atual.
Escolha o parâmetro ou argumento necessário e clique em OK. Esse recurso
pode ser utilizado para determinar o fluxo de controle através da sequência.
É possível acessar argumentos da rotina nos acionadores de atividade no formato
routinename.argname. Tais argumentos também podem ser acessados por outras
atividades que ocorram posteriormente na sequência de tarefas. Isso é mais útil
para acessar um argumento de saída de uma rotina, mas observe que o BASIC não
faz distinção entre argumentos de entrada e saída; você é o responsável por
estabelecer o que é cada um.
Ao selecionar o ícone que representa uma Routine Activity, é possível escolher
Abrir Rotina no menu de atalho para abrir a caixa de diálogo Rotina dessa rotina
pronta para edição.

Propriedades da Atividade de Notificação de E-mail
Ao lado da página Geral, a caixa de diálogo de propriedades possui uma página
Notificação. Uma atividade de notificação de e-mail pode ter somente um único
acionador de saída incondicional, portanto não é necessária uma página
Acionadores.
Existe um arquivo de modelo de e-mail subjacente que indica o formato do e-mail
de notificação enviado. Esse arquivo é chamado de dssendmail_template.txt e
existe uma cópia em cada diretório de projeto (por exemplo, C:\IBM\
InformationServer\Server\projects\myproject). Isso permite ter formatos de
e-mails de notificação diferentes para projetos diferentes. O arquivo de modelo é
auto-explicativo e pode ser editado se necessário.
Os campos na página Notificações correspondem aos tokens no arquivo de
modelo. Se seu modelo específico não utiliza um campo específico, então sua
configuração na página Notificação não possui nenhum efeito. Por exemplo, os
sistemas UNIX geralmente requerem que um endereço de e-mail de Remetentes
seja especificado, enquanto os sistemas Windows não requerem. Portanto,
especificar esse campo pode ser obrigatório em um sistema UNIX, mas não terá
nenhum efeito em um sistema Windows.
A página Notificação contém:
v Nome do servidor de Correio SMTP. O nome do servidor ou seu endereço IP.
v Endereço de e-mail do remetente. Fornecido no formato
bill.gamsworth@paddock.com. É possível especificar vários destinatários
inserindo um espaço entre cada um deles.
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v Endereço de e-mail do destinatário. O endereço para o qual o e-mail será
enviado, fornecido no formato bill.gamsworth@paddock.com.
v Assunto do e-mail. O texto aparece como o assunto do e-mail.
Para todos os campos acima, é possível especificar um parâmetro cujo valor será
especificado no tempo de execução. Clique no botão Procurar para abrir o Auxiliar
de Parâmetro Externo, que mostra todos os parâmetros disponíveis nesse momento
na sequência de tarefas. Os parâmetros inseridos nesses campos precisam ser
delimitados com símbolos hashes (#). Os parâmetros selecionados do Ajudante de
Parâmetro Externo serão automaticamente colocados entre símbolos hash.
v Anexos. Arquivos a serem enviados com o e-mail. Especifique um nome de
caminho ou uma lista de nomes de caminhos separados por vírgula (em último
caso isso deve estar entre aspas simples ou duplas). É possível especificar uma
expressão que determina um nome de caminho ou nomes de caminhos
separados por vírgulas. O botão de Seta oferece a opção de procurar por um
arquivo ou inserir um parâmetro de tarefa cujo valor será fornecido no tempo de
execução.
Novamente, os parâmetros inseridos nesses campos precisam ser delimitados com
hashes (#). Os parâmetros selecionados do Ajudante de Parâmetro Externo serão
automaticamente colocados entre símbolos hash.
v Corpo do e-mail. A mensagem a ser enviada. (Não coloque a mensagem entre
vírgulas invertidas, a menos que deseje que façam parte da mensagem).
v Incluir status da tarefa no e-mail. Selecione para incluir informações de status da
tarefa disponíveis na mensagem.
v Não Executar Com Pontos de Verificação. Configure isso para especificar que o
IBM InfoSphere DataStage não registra informações de ponto de verificação para
essa operação de notificação específica. Isso significa que se uma tarefa
posteriormente falhar na sequência e a sequência for reiniciada, essa operação de
notificação será executada novamente, independentemente de a operação ter
sido executada anteriormente de forma bem-sucedida. Essa opção ficará visível
apenas se a sequência como um todo tiver ponto de verificação.

Propriedades da Atividade Aguardar por Arquivo
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades para uma
atividade aguardar-por-arquivo contém uma página Aguardar Por Arquivo.
A página Aguardar Por Arquivo contém:
v Nome do Arquivo. O nome do caminho completo do arquivo pelo qual a
atividade está aguardando. O botão de Seta oferece a opção de procurar por um
arquivo ou inserir um parâmetro de tarefa cujo valor será fornecido no tempo de
execução. Para obter um parâmetro de tarefa, é possível clicar no botão Procurar
para abrir o Ajudante do Parâmetro Externo, o qual mostra todos os parâmetros
disponíveis nesse momento na sequência de tarefas. Os parâmetros inseridos
nesse campo precisam ser delimitados com símbolos hashes (#). Os parâmetros
selecionados do Ajudante de Parâmetro Externo serão automaticamente
colocados entre símbolos hash.
v Aguardar o arquivo aparecer. Selecione se a atividade deve aguardar até que o
arquivo especificado apareça.
v Aguardar o arquivo desaparecer. Selecione se a atividade deve aguardar até que
o arquivo especificado desapareça.
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v Duração do Tempo Limite (hh:mm:ss). A quantidade de tempo para aguardar até
que o arquivo apareça ou desapareça antes que a atividade alcance o tempo
limite e seja concluída.
v Sem tempo limite. Selecione para especificar que a atividade não deve ter tempo
limite, ou seja, ela aguardará pelo arquivo o tempo que for necessário.
v Não Executar Com Pontos de Verificação. Configure isso para especificar que o
IBM InfoSphere DataStage não registra informações de ponto de verificação para
essa operação wait-for-file específica. Isso significa que, se uma tarefa
posteriormente falhar na sequência e a sequência for reiniciada, essa operação de
aguardar-por-arquivo será executada novamente independentemente do fato de
que ela foi executada anteriormente de forma bem-sucedida. Essa opção ficará
visível apenas se a sequência como um todo tiver ponto de verificação.

Propriedades da Atividade ExecCommand
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades de uma
atividade ExecCommand contém uma página ExecCommand.
A página ExecCommand contém:
v Comando. O nome do caminho completo do comando a ser executado. Ele pode
ser um comando do sistema operacional, um arquivo de comando em lote ou
um executável. Você pode utilizar um parâmetro da tarefa para que possa
especificar o comando real no tempo de execução. Os parâmetros inseridos nesse
campo precisam ser delimitados com símbolos hashes (#). Os parâmetros
selecionados a partir do Auxiliar de Parâmetro Externo serão colocados
automaticamente entre símbolos hash. É possível procurar por um comando ou
um parâmetro da tarefa.
v Parâmetros. Permite transmitir parâmetros para o comando. Eles devem ser
inseridos no formato que o comando os espera. Também é possível fornecer um
parâmetro cujo valor seja fornecido no tempo de execução. Para isso, é possível
clicar no botão Procurar para abrir o Ajudante de Parâmetro Externo, que mostra
todos os parâmetros disponíveis nesse ponto da sequência de tarefas. Os
parâmetros inseridos nesse campo precisam ser delimitados com símbolos
hashes (#). Os parâmetros selecionados do Ajudante de Parâmetro Externo serão
automaticamente colocados entre símbolos hash. Você pode prefixar os
parâmetros de comando com a cadeia /NOLOG/ para evitar que os parâmetros
sejam exibidos no log da tarefa. Esse recurso é útil quando seus parâmetros
incluem senhas ou outras informações confidenciais.
v Não Executar Com Pontos de Verificação. Configure isso para especificar que o
IBM InfoSphere DataStage não registra informações de ponto de verificação para
a execução desse comando específico. Isso significa que, se uma tarefa mais à
frente na sequência falhar, e a sequência for reiniciada, esse comando será
executado novamente, independentemente do fato de ele ter sido executado com
êxito antes. Essa opção ficará visível apenas se a sequência como um todo tiver
ponto de verificação.

Propriedades da Atividade de Exceção
Uma atividade de exceção manipula a situação em que ocorre falha na execução de
uma tarefa na sequência (outras exceções na sequência de tarefas são manipuladas
por acionadores).
Uma atividade de exceção pode ter apenas um único acionador de saída
incondicional, portanto, não requer uma página Acionadores. Ela não tem
acionadores de entrada. Isso serve como um ponto inicial para uma sequência de
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atividades a ser executada se ocorreu uma exceção em algum lugar na sequência
principal. Sua caixa de diálogo Propriedades contém apenas uma página Geral.
Há algumas variáveis do manipulador de exceções que podem ser utilizadas na
sequência de atividades que o estágio Exception Activity inicia. Eles são:
v stage_label.$ErrSource. Este é o rótulo do estágio da atividade que emitiu a
exceção (por exemplo, o estágio Job Activity chamando uma tarefa cuja execução
falhou).
v stage_label.$ErrNumber. Indica a razão pela qual a atividade Exception Handler
foi chamada, sendo uma das seguintes:
– 1. A atividade executou uma tarefa mas foi interrompida, e não havia um
manipulador específico configurado.
– -1. Falha na execução da tarefa por algum motivo.
v stage_label.$ErrMessage.O texto da mensagem que será registrado como um aviso
quando surgir a exceção.

Propriedades da Atividade de Condição Aninhada
Uma condição aninhada permite ramificar adicionalmente a execução de uma
sequência, dependendo de uma condição.
A caixa de diálogo Propriedades de condições aninhadas compreende uma página
Geral e uma página Acionadores.
Por exemplo, é possível utilizar uma condição aninhada para implementar a
seguinte sequência de controle:
Load/init jobA
Run jobA
If ExitStatus of jobA = OK then /*tested by trigger*/
If Today = "Wednesday" then /*tested by nested condition*/
run jobW
If Today = "Saturday" then
run jobS
Else
run JobB

Cada condição aninhada pode ter um acionador de entrada e terá, geralmente,
vários acionadores de saída. As condições controlando os acionadores de saída são
especificadas na página Acionadores conforme descrito em "Acionadores" .
Os acionadores para o estágio de atividades WhichJob Nested Condition seriam:
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(Nesse caso, DayCommand$CommandOutput se refere ao valor retornado por um
comando que retorna o dia de hoje e é executado por uma atividade
ExecCommand chamada DayCommand).

Propriedades da Atividade Sequencer
Um sequenciador permite sincronizar o fluxo de controle de várias atividades em
uma sequência de tarefas. Ele pode ter vários acionadores de entrada, bem como
vários acionadores de saída.
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades de um
controle Sequencer contém uma página Sequenciador.
O sequenciador opera em dois modos:
v Modo ALL. Neste modo, todas as entradas para o sequenciador devem ser
TRUE para que quaisquer saídas do sequenciador sejam disparadas.
v Modo ANY. Neste modo, os acionadores de saída podem ser disparados se
qualquer uma das entradas do sequenciador for TRUE.
A página Sequenciador contém:
v Modo. Escolha All ou Any para selecionar o modo de operação.
Também é possível alterar o modo selecionando-se a atividade e utilizando o menu
de atalho. O sequenciador terá um ícone levemente diferente, dependendo de qual
modo, All ou Any, estiver operacional.

Exemplos de Utilização do Estágio Sequencer
Um sequenciador permite sincronizar o fluxo de controle de várias atividades em
uma sequência de tarefas.
A seguir, apresentamos uma sequência de tarefas que sincroniza a execução de
uma tarefa para a conclusão bem-sucedida de três outras tarefas. O modo do
sequenciador é configurado como Todos. Quando job1, job2 e job3 foram todas
concluídas com êxito, o sequenciador iniciará jobfinal (se alguma das tarefas falhar,
o estágio terminador correspondente finalizará a sequência de tarefas).
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Figura 22. Exemplo do Estágio Sequencer com o Modo Configurado como Todos

A seguir, mostraremos uma seção de uma sequência de tarefas semelhante, mas
dessa vez, o modo do sequenciador estará configurado como Qualquer. Quando
qualquer um dos estágios Job Activity ou Wait_For_File for concluído com êxito,
Job_Activity_12 será iniciado.
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Figura 23. Exemplo do Estágio Sequencer com o Modo Configurado como Qualquer

Propriedades da Atividade Terminator
Um estágio terminador pode ser colocado em uma sequência de tarefas para
assegurar que a sequência seja parada sem erros se surgirem determinadas
situações.
A caixa de diálogo Propriedades do Terminador possui uma página Geral e uma
página Terminador. Ela não pode ter links de saída, e portanto não possui a página
Acionadores. O estágio pode ter uma entrada.
É possível ter várias atividades Terminator e colocá-las em qualquer lugar na
sequência. Elas são conectadas a outros estágios por acionadores, que especificam
quando um terminador será chamado.
O estágio terminador permite especificar que pedidos de paradas sejam enviados a
todas as tarefas em execução na sequência (e, opcionalmente, fazer com que o
terminador aguarde pela conclusão de todas as tarefas), ou que a sequência seja
interrompida sem enviar pedidos de parada. Se algum texto de mensagem final for
especificado, esse texto será utilizado como o texto para a mensagem de
interrupção da sequência (isso é um adicional ao texto da criação de log na página
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Geral, o qual é gerado quando a atividade é iniciada). Não coloque a mensagem
entre vírgulas invertidas, a menos que deseje que façam parte da mensagem.

Propriedades da Atividade Start Loop
O estágio Start Loop marca o início do loop e o define.
Além das páginas Geral e Acionadores, a caixa de diálogo Propriedades de uma
atividade Start Loop contém uma página Iniciar Loop.
É possível ter um loop numérico (onde são definidos um contador, um limite e um
valor de incremento) ou um loop de Lista (onde o loop é desempenhado uma vez
para cada item em uma lista). É possível transmitir o valor atual do contador como
um parâmetro para os estágios dentro do loop no formato stage_label.$Counter, em
que stage_label é o nome do estágio Start Loop Activity, conforme determinado na
janela Diagrama. O final de um loop é marcado com um estágio End Loop
Activity, que tem um link desenhado de volta para seu estágio Start Loop
correspondente.
É possível aninhar loops se necessário.
A configuração do loop é definida na página Iniciar Loop. A página contém:
v Tipo do Loop. Escolha Numérico para implementar um loop do tipo For...Next
ou Lista para implementar um loop do tipo For...Each.
Ao escolher Numérico, a página conterá os seguintes campos:
v De. O valor de inicialização do contador.
v Salto. O valor do incremento para o contador.
v Até. O valor final do contador.
É possível utilizar parâmetros para qualquer um deles e especificar valores reais no
tempo de execução. É possível clicar no botão Procurar para abrir o Ajudante de
Parâmetro Externo, que mostra todos os parâmetros disponíveis nesse ponto da
sequência de tarefas. Os parâmetros inseridos nesse campo precisam ser
delimitados com símbolos hashes (#). Os parâmetros selecionados do Ajudante de
Parâmetro Externo serão automaticamente colocados entre símbolos hash.
Ao escolher Lista, a página terá campos diferentes:
v Valores Delimitados. Digite sua lista com cada item separado pelo delimitador
selecionado.
v Delimitador. Especifique o delimitador que irá separar os itens da lista. Escolha
entre:
– Vírgula (o padrão)
– Espaço
– Outro (digite o caractere necessário no campo de texto)

Exemplos de Utilização de Estágios de Loop
É possível utilizar estágios de loop para construir loops em suas sequências de
tarefas.
A seguir é apresentada uma seção de uma sequência de tarefas que faz repetidas
tentativas de executar uma tarefa até que tenha êxito ou até que o limite do loop
seja alcançado. A tarefa depende do link de rede que nem sempre está disponível.
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Figura 24. Exemplo de Utilização de um Loop em uma Sequência

O estágio Start Loop, networkloop, tem Loop numérico selecionado e as
propriedades são configuradas da seguinte maneira:

Figura 25. Propriedades do Loop Numérico

Isso define que o loop será executado até 1.440 vezes. A ação difere de acordo com
o fato de a tarefa ter êxito ou falhar:
v Se falhar, a rotina waitabit será chamada. Isso implementa um tempo de espera
de 60 segundos. Se a tarefa falhar continuamente, o loop será repetido 1.440
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vezes, fornecendo um total de 24 horas de novas tentativas. Após a tentativa de
número 1.440, o estágio End Loop transmitirá o controle para a próxima
atividade na sequência.
v Se obtiver êxito, o controle será transmitido para o estágio de notificação,
emailsuccess, e o loop será encerrado com êxito.
A seguir é apresentada uma seção de uma sequência de tarefas que utiliza os
estágios de loop para executar uma tarefa repetidamente a fim de processar
resultados para dias diferentes da semana:

Figura 26. Exemplo de Loop Utilizado no Modo de Lista

O estágio Start Loop, dayloop, tem Loop de lista selecionado e as propriedades são
configuradas da seguinte maneira:

Figura 27. Propriedades do Loop de Lista

As propriedades do estágio Job Activity, processresults, são:
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Figura 28. Propriedades de Resultados do Processo

A tarefa processresults será executada cinco vezes, para cada iteração do loop que
a tarefa tiver recebido um dia da semana como um parâmetro na ordem de
segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O loop será então encerrado e o controle será
transmitido para a próxima atividade na sequência.

Propriedades da Atividade End Loop
O estágio End Loop marca o fim do loop.
Todos os estágios entre os estágios Start Loop e End Loop são incluídos nesse loop
(conforme ilustrado em Exemplos de Utilização de Estágios de Loop). Crie um link
de volta ao estágio de atividade Start Loop com o qual esse estágio é par.
O estágio não possui nenhuma propriedade especial.

Propriedades da Atividade Variáveis do Usuário
Utilize o estágio de variáveis do usuário para definir variáveis globais em uma
sequência.
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Essas variáveis podem, então, ser utilizadas em outro lugar na sequência, por
exemplo, para configurar parâmetros de tarefas. As variáveis são utilizadas no
formato stage_label.parameter_name, em que stage_label é o nome do estágio de
atividade Variável do Usuário conforme determinado na janela Diagrama.
Os valores das variáveis do usuário são configurados por expressões nas
propriedades do estágio. (Para obter detalhes, consulte "Expressões".)
Provavelmente, uma sequência seria iniciada com esse estágio, configurando as
variáveis para que elas possam ser acessadas pelas atividades subsequentes da
sequência. O acionador de saída iniciaria a sequência corretamente. Também é
possível utilizar uma atividade Variável do Usuário posteriormente em uma
sequência para alterar o valor de uma variável definida anteriormente por uma
atividade Variável do Usuário anterior.
As variáveis são definidas na página Propriedades para o estágio. Para incluir uma
variável:
v Escolha Incluir Linha no menu de atalho.
v Insira o nome para sua variável.
v Forneça uma expressão para resolver o valor da variável.
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Figura 29. Propriedades da Atividade de Variáveis do Usuário

Nesse exemplo, o editor de expressões encontrou uma falha na definição. Quando
corrigida, essa variável estará disponível para outro recebimento de dados de
estágios de atividades como MyVars.VAR1.

Compilando a Sequência de Tarefas
Após a conclusão do design da sequência de tarefas, é necessário compilá-la antes
de executá-la no cliente Director.

Sobre Esta Tarefa
Para compilar a sequência de tarefas, clique em Arquivo > Compilar ou clique no
botão Compilar da barra de ferramentas.
A compilação da sequência de tarefas gera código BASIC do IBM InfoSphere
DataStage. Uma caixa de diálogo exibe o progresso da compilação e realçará
quaisquer erros. Quando a compilação for concluída, será possível clicar em
Mostrar Erro se algum erro ocorreu, a fim de realçar o estágio com problemas na
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janela Diagrama. O botão Mais ficará ativado se informações de erro adicionais
estiverem disponíveis. O código gerado será exibido na página Controle de Tarefa
da caixa de diálogo Propriedades da Sequência de Tarefas.

Reiniciando Sequências de Tarefas
É possível reiniciar algumas sequências de tarefas se elas falharem.
Se uma sequência for reiniciável (isto é, estiver gravando informações de ponto de
verificação) e uma de suas tarefas falhar durante uma execução, o seguinte status
aparecerá no cliente Director:
Interrompida/reiniciável

Nesse caso, é possível executar uma das seguintes ações:
v Executar Tarefa. A sequência será executada novamente, utilizando as
informações de ponto de verificação para assegurar que apenas os componentes
necessários sejam executados novamente.
v Reconfigurar Tarefa. Todas as informações de ponto de verificação serão limpas,
assegurando que a sequência de tarefas inteira será executada ao especificar a
execução da tarefa posteriormente.
Nota: Se, durante a execução da sequência, o fluxo for desviado para um estágio
de manipulação de erros, o IBM InfoSphere DataStage não executará mais o
ponto de verificação. Isso serve para assegurar que os estágios no caminho da
manipulação de erros não serão ignorados se a tarefa for reiniciada e outro erro
for encontrado.
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Capítulo 15. Rotina de Controle de Tarefa
Também é possível implementar uma sequência de tarefas especificando uma
rotina de controle de tarefa na página Controle de Tarefa da janela Propriedades da
Tarefa.
Uma rotina de controle de tarefa fornece os meios para controlar outras tarefas a
partir da tarefa atual. Um conjunto de uma ou mais tarefas pode ser validado,
executado, reconfigurado, parado e planejado de forma muito parecida com a da
tarefa atual. Se for necessário, é possível configurar uma tarefa cuja única função é
controlar um conjunto de outras tarefas. O editor gráfico de sequência de tarefas
produz uma rotina de controle de tarefa quando você compila uma sequência de
tarefas (podendo ser visualizado nas propriedades da Sequência de Tarefas), mas é
possível configurar sua própria tarefa de controle inserindo sua própria rotina na
página Controle de Tarefa da caixa de diálogo Propriedades da Tarefa. A rotina
utiliza um conjunto de funções BASIC fornecidas para esta finalidade. A página
Controle de Tarefa fornece um editor básico que permite construir uma rotina de
controle de tarefa utilizando as funções.
A barra de ferramentas contém botões para recortar, copiar, colar e formatar
código, além de para a ativação de Localizar (e Substituir). A parte principal dessa
página consiste em uma caixa de texto de várias linhas com barras de rolagem. O
botão Incluir Tarefa fornece uma caixa de listagem drop-down de todas as tarefas
paralelas e do servidor no projeto atual. Ao selecionar uma tarefa compilada na
lista e clicar em Incluir, a caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa será
exibida, permitindo especificar quaisquer parâmetros ou limites de tempo de
execução a serem aplicados quando a tarefa selecionada for executada. A tarefa
também será incluída na lista de dependências. Ao clicar em OK na caixa de
diálogo Opções de Execução da Tarefa, você retornará à página Controle de Tarefa,
onde descobrirá que o IBM InfoSphere DataStage incluiu um código de controle de
tarefa para a tarefa selecionada. O código configura quaisquer parâmetros ou
limites necessários da tarefa, executa a tarefa, aguarda a sua conclusão e, em
seguida, verifica se houve êxito.
Alternativamente, é possível digitar sua rotina diretamente na caixa de texto na
página Controle de Tarefa, especificando tarefas, parâmetros e quaisquer limites de
tempo de execução diretamente no código.
A seguir é apresentado um exemplo de uma rotina de controle de tarefa. Ele
planeja duas tarefas, aguarda a conclusão de sua execução, testa seus status e, em
seguida, planeja outra. Depois que a terceira tarefa for concluída, a rotina obterá
seu status de conclusão.
* obter um identificador para a primeira tarefa
Hjob1 = DSAttachJob("DailyJob1",DSJ.ERRFATAL)
* configurar os parâmetros da tarefa
Dummy = DSSetParam(Hjob1,"Param1","Value1")
* executar a primeira tarefa
Dummy = DSRunJob(Hjob1,DSJ.RUNNORMAL)
* obter um identificador para a segunda tarefa
Hjob2 = DSAttachJob("DailyJob2",DSJ.ERRFATAL)
* configurar os parâmetros da tarefa
Dummy = DSSetParam(Hjob2,"Param2","Value2")
* executar a segunda tarefa
Dummy = DSRunJob(Hjob2,DSJ.RUNNORMAL)
* Agora, aguardar que ambas as tarefas sejam concluídas antes de planejar a terceira
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Dummy = DSWaitForJob(Hjob1)
Dummy = DSWaitForJob(Hjob2)
* Testar o status da primeira tarefa (uma falha causa a saída da rotina)
J1stat = DSGetJobInfo(Hjob1, DSJ.JOBSTATUS)
If J1stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob1 failed","JobControl")
End
* Testar o status da segunda tarefa (uma falha causa a saída da
* rotina)
J2stat = DSGetJobInfo(Hjob2, DSJ.JOBSTATUS)
If J2stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob2 failed","JobControl")
End
* Agora, obter um identificador para a terceira tarefa
Hjob3 = DSAttachJob("DailyJob3",DSJ.ERRFATAL)
* e executá-la
Dummy = DSRunJob(Hjob3,DSJ.RUNNORMAL)
* em seguida, aguardar sua conclusão
Dummy = DSWaitForJob(Hjob3)
* Finalmente, obter o status de conclusão da terceira tarefa e testá-lo
J3stat = DSGetJobInfo(Hjob3, DSJ.JOBSTATUS)
If J3stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob3 failed","JobControl")
End

As condições de status possíveis retornadas para uma tarefa são as seguintes.
Uma tarefa que esteja em progresso é identificada por:
v DSJS.RUNNING - Tarefa em execução; este é o único status que significa que a
tarefa está realmente em execução.
As tarefas que não estão em execução podem ter os seguintes status:
v
v
v
v
v
v

DSJS.RUNOK - A tarefa concluiu uma execução normal sem avisos.
DSJS.RUNWARN - A tarefa concluiu uma execução normal com avisos.
DSJS.RUNFAILED - A tarefa concluiu uma execução normal com um erro fatal.
DSJS.VALOK - A tarefa concluiu uma execução de validação sem avisos.
DSJS.VALWARN - A tarefa concluiu uma execução de validação com avisos.
DSJS.VALFAILED - Houve falha na execução de validação da tarefa.

v DSJS.RESET - A tarefa concluiu uma execução de reconfiguração.
v DSJS.STOPPED - A tarefa foi parada por intervenção do operador (não é
possível informar o tipo de execução).
Se uma tarefa tiver uma lista de seleção ativa, mas em seguida chamar outra
tarefa, a segunda tarefa efetivamente eliminará a lista de seleção.

246

Guia do Cliente Designer

Capítulo 16. Ferramentas para Gerenciar e Administrar
Tarefas
Utilize as ferramentas do cliente do Designer para ajudar a gerenciar e administrar
tarefas.
Estes tópicos descrevem as ferramentas que estão no cliente do Designer.

Assistentes Inteligentes
O IBM InfoSphere DataStage fornece Intelligent Assistants para orientá-lo em
tarefas básicas do InfoSphere DataStage. Especificamente, eles permitem:
v Criar um modelo a partir de uma tarefa do servidor, paralela ou do mainframe.
Em seguida, será possível utilizar esse modelo para criar novas tarefas. As novas
tarefas serão cópias da tarefa original.
v Criar uma nova tarefa a partir de um modelo criado anteriormente.
v Criar uma tarefa paralela simples de migração de dados. Isso extrai dados de
uma origem e os grava em um destino.

Criando um Modelo de uma Tarefa
É possível criar um modelo a partir de uma tarefa.

Procedimento
1. Na janela Novo, selecione Assistentes > Novo Modelo a partir de Tarefa ou
utilize a barra de ferramentas. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo
procurar a tarefa a partir da qual deseja criar o modelo. Todas as tarefas de
servidor, paralelas e de mainframe em seu projeto atual são exibidas. Uma vez
que sequências de tarefas não são suportadas, elas não são exibidas.
2. Selecione a tarefa a ser utilizada como base para o modelo. Clique em OK.
Uma outra caixa de diálogo será exibida para coletar detalhes sobre o modelo.
3. Digite um nome de modelo, uma categoria de modelo e uma descrição
informativa da tarefa capturada no modelo. As restrições no nome e na
categoria do modelo devem seguir as restrições de nomenclatura do Windows.
A descrição é exibida no diálogo para criação de tarefas a partir de modelos.
Pressione OK. O Assistente Modelo-Da-Tarefa cria o modelo e o salva no
diretório de modelos especificado durante a instalação. Os modelos são salvos
na notação XML.
4. Digite um nome de modelo, uma categoria de modelo e uma descrição
informativa da tarefa capturada no modelo. As restrições no nome e na
categoria do modelo devem seguir as restrições de nomenclatura do Windows.
A descrição é exibida no diálogo para criação de tarefas a partir de modelos.
Pressione OK.

Resultados
O Assistente Modelo-Da-Tarefa cria o modelo e o salva no diretório de modelos
especificado durante a instalação. Os modelos são salvos na notação XML.
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Administrando Modelos
Para excluir um modelo, inicie o Assistente Tarefa a Partir de Modelo e selecione o
modelo.

Sobre Esta Tarefa
Clique no botão Excluir. Utilize o mesmo procedimento para selecionar e excluir
categorias vazias.
O Assistente armazena todos os modelos criados no diretório especificado durante
a instalação do IBM InfoSphere DataStage. Esse diretório é procurado ao criar uma
nova tarefa a partir de um modelo. Normalmente, todos os desenvolvedores que
utilizam o Designer salvam seus modelos nesse diretório único.
Após a instalação, nenhum diálogo estará disponível para alterar o diretório de
modelos. No entanto, é possível alterar a entrada de registro do diretório de
modelos. O valor padrão do registro é:
[HKLM/SOFTWARE/Ascential
Software/DataStage Client/currentVersion/
Intelligent Assistant/Templates]

Criando uma Tarefa a partir de um Modelo
É possível criar uma tarefa a partir de um modelo criado anteriormente.

Procedimento
1. Na janela Novo, selecione Assistentes > Nova Tarefa a partir de Modelo ou
utilize a barra de ferramentas. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo
procurar o modelo a partir do qual deseja criar a tarefa.
2. Selecione o modelo a ser utilizado como a base para a tarefa. Todos os modelos
no diretório de modelos serão exibidos. Se tiver modelos customizados criados
por Consultoria ou outro pessoal autorizado, e selecionar um deles, uma caixa
de diálogo adicional solicitará que você digite detalhes da customização da
tarefa até que o Assistente tenha informações suficientes para criar a tarefa.
3. Depois de responder às perguntas, clique em Aplicar. Você poderá cancelar a
qualquer momento se não puder inserir todas as informações. Outro diálogo
será exibido a fim de coletar os detalhes da tarefa que está sendo criada:
4. Digite um novo nome e pasta para a tarefa. As restrições no nome da tarefa
devem seguir as restrições de nomenclatura do IBM InfoSphere DataStage (isto
é, os nomes de tarefas devem iniciar com uma letra e consistir em caracteres
alfanuméricos).
5. Selecione OK.

Resultados
O InfoSphere DataStage cria a tarefa no projeto e a carrega automaticamente no
Designer.

Utilizando o Assistente de Migração de Dados
O Assistente de Migração de Dados cria uma tarefa paralela que extrai dados de
uma origem de dados e os grava em um destino de dados.
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Sobre Esta Tarefa
É possível ler e gravar em conjuntos de dados, arquivos sequenciais e todos os
bancos de dados suportados pelas tarefas paralelas.

Procedimento
1. Na janela Novo, selecione Assistentes > Nova Tarefa de Migração de Dados
ou utilize a barra de ferramentas. Um diálogo no padrão do assistente será
exibido, com uma saudação do Assistente de Migração de Dados. Clique em
Avançar para seguir para a tela Selecionar Origem de Dados.
2. Selecione um desses estágios para acessar sua tabela de origem: Data Set, DB2,
InformixXPS, Oracle, Sequential File ou Teradata. Para um estágio RDBMS,
pode ser necessário inserir um nome de usuário, nome de banco de dados ou
servidor host para fornecer detalhes de conexão para o banco de dados.
3. Após escolher sua origem e fornecer qualquer informação necessária, clique
em Avançar. A caixa de diálogo Selecionar Tabela do IBM InfoSphere
DataStage aparece para permitir a escolha de uma definição de tabela. A
definição de tabela especifica as colunas que a tarefa irá ler. Se a definição de
tabela para seus dados de origem não estiver lá, clique em Importar para
importar uma definição de tabela diretamente da origem de dados (consulte
Capítulo 4, “Definindo Dados”, na página 53 para obter mais detalhes).
4. Selecione uma Definição de Tabela na estrutura em árvore e clique em OK. O
nome da definição de tabela escolhido é exibido na tela do assistente. Se
desejar alterá-lo, clique em Alterar para abrir novamente a caixa de diálogo
Definição de Tabela. Essa tela também permite especificar o nome da tabela
ou o nome do arquivo para seus dados de origem (conforme apropriado para
o tipo da origem de dados).
5. Clique em Avançar para seguir para a próxima tela. Isso permite especificar
detalhes sobre o destino onde sua tarefa gravará os dados extraídos.
6. Selecione um desses estágios para receber seus dados: Data Set, DB2,
InformixXPS, Oracle, Sequential File ou Teradata. Digite informações
adicionais quando solicitado pelo diálogo.
7. Clique em Avançar. A tela exibida mostra a definição de tabela que será
utilizada para gravar os dados (essa é a mesma definição de tabela utilizada
para extrair os dados). Essa tela também permite especificar o nome da tabela
e o nome do arquivo para o seu destino de dados (conforme apropriado para
o tipo de destino de dados).
8. Clique em Avançar. A tela seguinte solicita o fornecimento de detalhes sobre a
tarefa que será criada. É necessário especificar um nome de tarefa e,
opcionalmente, especificar uma pasta de tarefas. O nome da tarefa deve seguir
as restrições de nomenclatura do InfoSphere DataStage (isto é, iniciar com
uma letra e consistir em caracteres alfanuméricos).
9. Selecione Criar Tarefa para acionar a geração da tarefa. Uma tela exibirá o
progresso da geração da tarefa. Utilizando as informações inseridas, o
processo de geração do InfoSphere DataStage reúne metadados, cria uma nova
tarefa e inclui a tarefa criada no projeto atual
10. Quando a geração da tarefa for concluída, clique em Concluir para sair do
diálogo.

Resultados
Todas as tarefas consistem em um estágio de origem, um estágio transformador e
um estágio de destino.
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Para suportar a manutenção de senha, todas as senhas em suas tarefas geradas são
parametrizadas e solicitadas no tempo de execução.

Gerenciando Conjuntos de Dados
As tarefas paralelas utilizam conjuntos de dados para armazenar dados que estão
sendo operados de uma forma persistente.
Os conjuntos de dados são arquivos de sistema operacional, cada um referido por
um arquivo do descritor, geralmente com o sufixo .ds.
É possível criar e ler conjuntos de dados utilizando o estágio Data Set. O cliente do
Designer também fornece um utilitário para gerenciar conjuntos de dados de fora
de uma tarefa. (Esse utilitário também está disponível a partir do cliente Director.)

Estrutura de Conjuntos de Dados
Um conjunto de dados compreende um arquivo do descritor e diversos outros
arquivos incluídos conforme o conjunto de dados aumenta.
Esses arquivos são armazenados em vários discos em seu sistema. Um conjunto de
dados é organizado em termos de partições e segmentos. Cada partição de um
conjunto de dados é armazenada em um único nó de processamento. Cada
segmento de dados contém todos os registros gravados por uma única tarefa do
IBM InfoSphere DataStage. Portanto, um segmento pode conter arquivos de muitas
partições e uma partição possui arquivos de vários segmentos.
Partição 1 Partição 2 Partição 3 Partição 4

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3
Um ou mais
arquivos de
dados
Figura 30. Estrutura de Conjuntos de Dados

O arquivo do descritor para um conjunto de dados contém as seguintes
informações:
v
v
v
v

Informações sobre o cabeçalho do conjunto de dados.
Data e hora da criação do conjunto de dados.
O esquema do conjunto de dados.
Uma cópia do arquivo de configuração utilizado quando o conjunto de dados foi
criado.

Para cada segmento, o arquivo do descritor contém:
v A data e hora em que o segmento foi incluído no conjunto de dados.
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v Um sinalizador marcando o segmento como válido ou inválido.
v Informações estatísticas, tais como o número de registros no segmento e o
número de bytes.
v Nomes de caminhos de todos os arquivos de dados, em todos os nós de
processamento.
Essas informações podem ser acessadas através do Data Set Manager.

Iniciando o Data Set Manager
Inicie o Data Set Manager no cliente do Designer.

Procedimento
1. Escolha Ferramentas  Gerenciamento de Conjunto de Dados; uma caixa de
diálogo Procurar Arquivos será exibida:
2. Navegue até o diretório que contém o conjunto de dados que será gerenciado.
Por convenção, os arquivos do conjunto de dados têm o sufixo .ds.
3. Selecione o conjunto de dados que será gerenciado e clique em OK. O Data Set
Viewer será exibido. A partir daqui é possível copiar ou excluir o conjunto de
dados escolhido. É possível também visualizar seu esquema (definições de
coluna) ou os dados que ele contém.

Data Set Viewer
O Data set Viewer exibe informações sobre o conjunto de dados que está sendo
visualizado.

Partições
A grade da partição mostra as partições que o conjunto de dados contém e
descreve suas propriedades.
v
v
v
v
v

#. O número da partição.
Nó. O nó de processamento ao qual a partição está designada atualmente.
Registros. O número de registros que a partição contém.
Blocos. O número de blocos que a partição contém.
Bytes. O número de bytes que a partição contém.

Segmentos
Clique em uma partição individual para exibir os detalhes do segmento associado.
Os detalhes do segmento contêm as seguintes informações:
v #. O número do segmento.
v Criado em. Data e hora da criação.
v Bytes. O número de bytes no segmento.
v Nome do Caminho. O nome e o caminho do arquivo que contém o segmento na
partição selecionada.
Clique no botão Atualizar para ler novamente e atualizar todas as informações
exibidas.
Clique no botão Saída para visualizar uma versão em texto das informações
exibidas no Visualizador de Conjunto de Dados.
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É possível abrir um conjunto de dados diferente no visualizador clicando-se no
ícone Abrir da barra de ferramentas. A caixa de diálogo Procurar será aberta
novamente e permitirá que você procure um conjunto de dados.

Visualizando o Esquema
Clique no ícone Esquema na barra de ferramentas para visualizar o esquema do
registro do conjunto de dados atual.

Sobre Esta Tarefa
O esquema é exibido em formato de texto na janela Esquema do Registro.

Visualizando os Dados
Clique no ícone Dados na barra de ferramentas para visualizar os dados mantidos
pelo conjunto de dados atual.
A caixa de diálogo Opções do Visualizador de Conjuntos de Dados é exibida, que
permite selecionar um subconjunto dos dados a serem visualizados.
v Linhas a Serem Exibidas. Especifique o número de linhas de dados que deseja
que o navegador de dados exiba.
v Contagem com Ignorar. Ignora o número especificado de linhas antes de
visualizar dados.
v Período. Exibe cada P-ésimo registro, em que P é o período. É possível iniciar
após os registros serem ignorados, utilizando a propriedade Ignorar. P deve ser
igual ou maior que 1.
v Partições. Escolha entre visualizar os dados de Todas as partições ou os dados
da partição selecionada na lista drop-down.
Clique em OK para visualizar os dados selecionados; a janela Visualizador de
Dados será exibida.

Copiando Conjuntos de Dados
Clique no ícone Copiar da barra de ferramentas para copiar o conjunto de dados
selecionado.
A caixa de diálogo Copiar Conjunto de Dados será exibida, permitindo especificar
um caminho onde o novo conjunto de dados será armazenado.
O novo conjunto de dados terá o mesmo esquema de registro, número de partições
e conteúdo que o conjunto de dados original.
Nota: Não é possível utilizar o comando UNIX cp para copiar um conjunto de
dados, pois o IBM InfoSphere DataStage representa um único conjunto de dados
com vários arquivos.

Excluindo Conjuntos de Dados
Clique no ícone Excluir na barra de ferramentas para excluir o conjunto de dados
atual. A confirmação da exclusão será solicitada.
Nota: Não é possível utilizar o comando UNIX rm para remover um conjunto de
dados, pois o IBM InfoSphere DataStage representa um único conjunto de dados
com vários arquivos. Utilizar rm simplesmente remove o arquivo do descritor,
deixando os arquivos de dados muito maiores para trás.
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Criando e Editando Arquivos de Configuração
O cliente Designer possui uma ferramenta para criar e gerenciar arquivos de
configuração.

Sobre Esta Tarefa
Uma das grandes forças do IBM InfoSphere DataStage é que, ao projetar tarefas
paralelas, não é necessário se preocupar muito sobre a estrutura básica do sistema,
além de apreciar suas capacidades de processamento paralelo. Se o sistema for
alterado, sofrer upgrade ou for aprimorado, ou se uma tarefa for desenvolvida em
uma plataforma e implementada em outra, não necessariamente será preciso
alterar o design da tarefa.
O InfoSphere DataStage aprende sobre a forma e o tamanho do sistema a partir do
arquivo de configuração. Ele organiza os recursos necessários para uma tarefa de
acordo com o que está definido no arquivo de configuração. Quando o sistema for
alterado, basta alterar o arquivo, não as tarefas. É possível manter vários arquivos
de configuração e lê-los para o sistema de acordo com necessidades de
processamento variáveis.
Uma descrição completa de como definir arquivos de configuração é fornecida no
guia para desenvolver tarefas paralelas. O cliente Designer fornece um editor de
arquivo de configuração para ajudá-lo a definir arquivos de configuração para o
mecanismo paralelo e ele está descrito aqui.

Procedimento
1. Para usar o editor, escolha Ferramentas > Configurações. A caixa de
diálogoConfigurações é exibida.
2. Para definir um novo arquivo, escolha (Novo) na lista Configurações e digite
na caixa de texto superior.
3. Clique em Salvar para salvar o arquivo em qualquer ponto. Você será solicitado
a especificar um nome de configuração; o arquivo de configuração será salvo
com esse nome e uma extensão .apt.
4. É possível verificar o arquivo a qualquer momento clicando em Verificar. As
informações de verificação são mostradas na área de janela Verificar Saída da
Configuração na parte inferior da caixa de diálogo.

Resultados
Para editar um arquivo de configuração existente:
v Escolha-o na lista Configurações. É possível excluir uma configuração existente
selecionando-a e clicando em Excluir. Você será avisado se tentar excluir o
último arquivo de configuração restante.
Para especificar qual configuração será utilizada, configure a variável de ambiente
APT_CONFIG_FILE. Isso é configurado durante a instalação para apontar para o
arquivo de configuração padrão, mas é possível configurá-la para o projeto todo a
partir do cliente Administrator ou para tarefas individuais a partir do diálogo
Propriedades da Tarefa.

Message Handler Manager
É possível utilizar o Message Handler Manager para controlar quais mensagens de
erro podem ser geradas pelas tarefas paralelas.
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O que são os manipuladores de mensagens? Ao executar uma tarefa paralela,
quaisquer mensagens e avisos de erro são gravadas em um log de erros e podem
ser visualizadas no cliente Director. É possível optar por manipular erros
especificados de uma maneira diferente, criando um ou mais manipuladores de
mensagens.
Um manipulador de mensagem define regras sobre como manipular mensagens
geradas quando uma tarefa paralela está em execução. É possível, por exemplo,
utilizar um deles para especificar que determinados tipos de mensagens não
devem ser gravados no log.
É possível editar manipuladores de mensagens no Designer ou no IBM InfoSphere
DataStage Director. A maneira recomendada para criá-los é utilizando o recurso
Incluir Regra no Manipulador de Mensagem no cliente Director.
É possível especificar a utilização do manipulador de mensagem em diferentes
níveis:
v Nível do Projeto. É possível definir um manipulador de mensagem no nível do
projeto no InfoSphere DataStage Administrator e isso será aplicado a todas as
tarefas paralelas do projeto especificado.
v Nível da Tarefa. No Designer, é possível especificar que qualquer manipulador
existente deverá ser aplicado a uma tarefa específica. Ao compilar a tarefa, o
manipulador será incluído na tarefa executável como um manipulador local (e
assim poderá ser exportado para outros sistemas, se necessário).
Também é possível incluir regras em manipuladores ao executar uma tarefa no
Director (independentemente do fato de ele ter atualmente um manipulador local
incluído). Isso é útil, por exemplo, quando uma tarefa está gerando uma
mensagem para cada linha que está sendo processada. É possível suprimir essa
mensagem específica.
Quando a tarefa for executada, ele examinará o manipulador local (se um existir)
para cada mensagem a fim de verificar se existe alguma regra para esse tipo de
mensagem. Se uma mensagem específica não for manipulada localmente, ele
examinará o manipulador em todo o projeto para verificar a existência de regras.
Se não houver nenhuma lá, ele gravará a mensagem no log da tarefa.
Observe que os manipuladores de mensagem não lidam com mensagens de erro
fatais; elas sempre serão gravadas no log da tarefa.
É possível visualizar, editar ou excluir manipuladores de mensagem a partir do
Message Handler Manager. Também é possível definir novos manipuladores se
estiver familiarizado com os IDs de mensagens (embora o InfoSphere DataStage
não saiba se tais mensagens são de aviso ou informativas). A maneira preferida
para se definir novos manipuladores é utilizando o recurso incluir regra no
manipulador de mensagem.

Utilizando o Message Handler Manager
Sobre Esta Tarefa
Para abrir o Message Handler Manager, escolha Ferramentas  Message Handler
Manager. A caixa de diálogo Editar Manipuladores de Mensagens é exibida.
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Para editar um manipulador existente:
Procedimento
1. Escolha uma opção para especificar se deseja editar o manipulador de
mensagens no nível do projeto, editar o manipulador para a tarefa selecionada
atualmente ou editar um manipulador de mensagens específico. Se você deseja
editar um manipulador de mensagem específico, selecione-o na lista suspensa.
As configurações para qualquer manipulador escolhido para edição aparecerão
na grade. (Observe que a opção para edição do manipulador do nível do
projeto estará disponível somente se tal manipulador foi configurado no cliente
do Administrator).
2. Edite a grade conforme necessário:
v Escolha uma nova Ação para uma mensagem específica. Selecione uma nova
Ação na lista drop-down. As possíveis Ações são:
Suprimir do log. A mensagem não é gravada no log da tarefa à medida que
ela é executada.
Promover para Aviso. Promover uma mensagem informativa para uma
mensagem de aviso.
Rebaixar para Informativa. Rebaixa uma mensagem de aviso para que se
torne uma mensagem informativa.
v Excluir uma mensagem. Selecione a mensagem na grade, clique com o botão
direito do mouse e escolha Excluir Linha no menu de atalho.
v Incluir uma nova mensagem. Clique com o botão direito do mouse na grade
e escolha Inserir Linha no menu de atalho. Em seguida, é possível digitar os
detalhes da mensagem que você deseja incluir no manipulador.
Quando tiver concluído as edições, clique em Salvar e escolha Salvar
Manipulador de Mensagem para salvar o manipulador com seu nome atual
ou Salvar Manipulador de Mensagem Como para salvá-lo como um novo
manipulador.

Para excluir um manipulador:
Procedimento
1. Escolha uma opção para especificar se você deseja excluir o manipulador de
tempo de execução local para a tarefa atualmente selecionada, excluir o
manipulador de mensagem no nível do projeto ou excluir um manipulador de
mensagem específico. Para excluir um manipulador de mensagem específico,
selecione-o na lista drop-down. As configurações para qualquer manipulador
escolhido para edição aparecerão na grade.
2. Clique no botão Excluir.

Para definir um novo manipulador:
Procedimento
1. Escolha Editar manipulador de mensagens escolhido e selecione (Novo) na lista
drop-down. A grade será limpa, permitindo que novas regras de mensagens
sejam incluídas.
2. Digite o ID de mensagem da primeira mensagem que você deseja incluir no
manipulador.
3. Escolha uma Ação na lista drop-down. As possíveis Ações são:
v Suprimir do log. A mensagem não é gravada no log da tarefa à medida que
ela é executada.
v Promover para Aviso. Promover uma mensagem informativa para uma
mensagem de aviso.
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v Rebaixar para Informativa. Rebaixa uma mensagem de aviso para que se
torne uma mensagem informativa.
4. Repita Esse processo até que tenha incluído todas as mensagens necessárias.
5. Após definir em todas as mensagens necessárias para o manipulador, clique em
Salvar e escolha Salvar Manipulador de Mensagens Como no menu. Uma caixa
de diálogo será aberta e solicitará o nome do novo manipulador.
6. Digite o nome do novo manipulador de mensagem.

Formato de Arquivo de Manipulador de Mensagem
Um manipulador de mensagens é um arquivo de texto simples e possui o sufixo
.msh.
O arquivo é armazenado na pasta chamada MsgHandlers no diretório de
instalação da camada de mecanismo. A seguir há um exemplo do arquivo de
mensagens.
TUTL 000031
TFSC 000001
TFSC 000043

1
1
2

1
2
3

O limite de arquivo aberto é 100; aumentando para 1024...
Arquivo de configuração APT...
Tentativa de Limpeza após ABORT ser originado no estágio...

Cada linha no arquivo representa uma regra de mensagem e compreende quatro
campos separados por tabulações:
v ID de Mensagem. Cadeia com distinção entre maiúsculas e minúsculas
identificando exclusivamente a mensagem
v Tipo. 1 para Informação, 2 para Aviso
v Ação. 1 = Omitir, 2 = Promover, 3 = Rebaixar
v Mensagem. Texto de exemplo da mensagem

modelos JCL
O IBM InfoSphere DataStage utiliza modelos JCL para construir os arquivos JCL
necessários ao gerar uma tarefa do mainframe. O InfoSphere DataStage é fornecido
com um conjunto de modelos JCL de blocos de construção adequados para
diversas tarefas.
Os modelos fornecidos estão em um diretório denominado JCL Templates no
diretório de instalação da camada de mecanismo. Também existem cópias dos
modelos mantidas no InfoSphere DataStage Repository para cada projeto do
InfoSphere DataStage.
É possível editar os modelos para que atendam aos requisitos do projeto específico.
Isso é feito utilizando o gerenciador de Modelos JCL a partir do Designer. Abra a
caixa de diálogo Modelos JCL escolhendo Ferramentas > Modelos JCL.
A caixa de diálogo Modelos JCL contém os seguintes campos e botões:
v Tipo de Plataforma. Exibe os tipos de plataformas instalados em uma lista
drop-down.
v Nome do Modelo. Exibe os modelos JCL disponíveis para a plataforma escolhida
em uma lista drop-down.
v Descrição Curta. Descreve resumidamente o modelo selecionado.
v Modelo. O código que o modelo selecionado contém.
v Salvar. Esse botão será ativado se você editar o código ou reconfigurar
posteriormente um modelo modificado para o código padrão. Clique em Salvar
para salvar as alterações.
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v Reconfigurar. Reconfigura o código do modelo de volta àquele do modelo
padrão.
Se existirem alterações que abranjam o sistema inteiro e que sejam aplicadas a
todos os projetos, será possível editar os padrões do modelo. As alterações feitas
aqui serão obtidas por cada projeto do InfoSphere DataStage nesse servidor do
InfoSphere DataStage. O diretório JCL Templates contém dois conjuntos de
arquivos de modelo: um conjunto padrão que pode ser editado e um conjunto
principal que é de leitura. Sempre é possível reverter para os modelos principais se
for necessário, copiando os principais de leitura sobre os modelos padrão. Utilize
uma ferramenta de edição padrão, como o Bloco de Notas da Microsoft, para
editar os modelos padrão.
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Capítulo 17. Criando Objetos da Árvore do Repositório
O IBM InfoSphere DataStage utiliza o repositório comum que é compartilhado pelo
InfoSphere DataStage e outras ferramentas no conjunto do IBM Information Server.

Árvore do Repositório
É possível utilizar a árvore do Repositório para procurar e gerenciar objetos no
repositório.
O Designer possibilita armazenar os seguintes tipos de objetos no repositório
(listados em ordem alfabética):
v Conexões de Dados
v Elementos de dados (consulte Elementos de Dados)
v Banco de Dados IMS (DBD) (consulte Bancos de Dados IMS e Conjuntos de
Visualizações IMS)
v Conjunto de Visualizações IMS (PSB/PCB) (consulte Bancos de Dados IMS e
Conjuntos de Visualizações IMS)
v Tarefas (consulte Desenvolvendo uma Tarefa)
v Perfis de Máquina (consulte Perfis de Máquina)
v especificações de correspondência
v Conjuntos de parâmetros (consulte Conjuntos de Parâmetros)
v Rotinas (consulte Rotinas Paralelas,Rotinas do Servidor e Rotinas de Mainframe)
v Contêineres compartilhados (consulte Contêineres Compartilhados)
v Tipos de estágios (consulte os guias de referência para cada tipo de tarefa e
Estágios Customizados para Tarefas Paralelas)
v Definições de tabelas (consulte Definições de Tabela)
v Transformações
Ao abrir o IBM InfoSphere DataStage pela primeira vez, será exibida a árvore do
repositório organizada com pastas pré-configuradas para esses tipos de objetos,
mas é possível organizar suas pastas como desejar e renomear as pastas
pré-configuradas, se necessário. É possível armazenar qualquer tipo de objeto em
qualquer pasta na árvore do repositório. Também é possível incluir suas próprias
pastas na árvore. Isso permite, por exemplo, manter todos os objetos relacionados a
uma determinada tarefa em uma pasta. Também é possível aninhar as pastas uma
dentro da outra.
Nota: Determinados objetos integrados não podem ser movidos na árvore do
repositório.
Clique na barra azul ao lado da árvore do repositório para abrir a visualização
detalhada do repositório. A visualização detalhada fornece mais detalhes sobre os
objetos na árvore do repositório e é possível configurá-la da mesma forma que a
configuração de uma visualização do Windows Explorer. Clique na barra azul
novamente para fechar a visualização detalhada.
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É possível visualizar um esboço dos designs de tarefa na árvore do repositório,
passando o mouse sobre o ícone de tarefa na árvore. Um dica de ferramenta é
aberta, exibindo uma miniatura do design da tarefa. (Essa opção pode ser
desativada nas Opções do Designer.)
Ao abrir um objeto na árvore do repositório, haverá um bloqueio nesse objeto e
nenhum outro usuário poderá alterá-lo enquanto houver o bloqueio (embora seja
possível visualizar cópias de leitura).

Criando Novos Objetos
Há vários métodos para a criação de novos objetos. Estes métodos estão descritos
individualmente para cada tipo de objeto, mas estão resumidos aqui.

Criar um Novo Objeto na Inicialização
É possível criar um novo objeto de qualquer tipo sempre que você iniciar o cliente
Designer (a menos que esse recurso tenha sido desativado nas opções do cliente
Designer).

Procedimento
1. Inicie o cliente Designer. A caixa de diálogo Novo é exibida.
2. Abra a pasta do tipo de objeto que deseja criar.
3. Selecione o tipo exato de objeto necessário na área de janela à direita.
4. Clique em OK.
5. Se o objeto requerer mais informações, outra caixa de diálogo será exibida para
coletar essas informações. O tipo da caixa de diálogo depende do tipo de objeto
(consulte as descrições de objetos individuais para obter detalhes).
6. Depois de fornecer os detalhes necessários, clique em OK. O Designer pergunta
onde o objeto deve ser armazenado na árvore de repositório.

Criar um Novo Objeto a partir da Árvore do Repositório
O menu de atalho da árvore do repositório oferece a opção de criar uma nova
pasta ou qualquer tipo de objeto:

Sobre Esta Tarefa
Para criar uma nova pasta no nível superior:
v Selecione o ícone do projeto na parte superior da árvore, clique com o botão
direito do mouse e escolha Novo > Pasta no menu de atalho. Uma nova pasta
será exibida, e é possível renomeá-la imediatamente digitando o nome
necessário.
Para criar uma nova pasta sob a pasta existente:
v Selecione a pasta-pai, clique com o botão direito do mouse e escolha Novo >
Pasta no menu de atalho. Uma nova pasta será exibida, e é possível renomeá-la
imediatamente digitando o nome necessário.

Procedimento
1. Selecione a pasta na qual deseja que o novo objeto esteja contido, clique com o
botão direito do mouse e escolha o tipo do objeto necessário no menu de
atalho.
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2. Se o objeto requerer mais informações, outra caixa de diálogo será exibida para
coletar essas informações. O tipo da caixa de diálogo depende do tipo de objeto
(consulte as descrições de objetos individuais para obter detalhes).

Criar um Novo Objeto a partir do Menu Principal
É possível criar um novo objeto a partir do menu principal.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Escolha Arquivo > Novo; a caixa de diálogo Novo será exibida.
Abra a pasta do tipo de objeto que deseja criar.
Selecione o tipo exato de objeto necessário na área de janela à direita.
Clique em OK.

5. Se o objeto requerer mais informações, outra caixa de diálogo será exibida para
coletar essas informações. O tipo da caixa de diálogo depende do tipo de objeto
(consulte as descrições de objetos individuais para obter detalhes).
6. Depois de fornecer os detalhes necessários, clique em OK. O Designer pergunta
onde o objeto deve ser armazenado na árvore de repositório.

Criar um Novo Objeto a partir da Barra de Ferramentas
Sobre Esta Tarefa
O novo ícone na barra de ferramentas permite criar os seguintes tipos de objetos:
v Sequência de Tarefas
v
v
v
v
v

Tarefa do Mainframe
Tarefa Paralela
Contêiner Compartilhado Paralelo
Tarefa do Servidor
Contêiner Compartilhado do Servidor

Também é possível iniciar o Assistente Inteligente nesse menu para ajudá-lo a
projetar determinados tipos de tarefas (consulte"Criando Tarefas Utilizando
Assistentes Inteligentes" na página 3-31).

Procedimento
1. Clique no ícone Novo na barra de ferramentas.
2. Escolha o tipo de objeto desejado no menu drop-down:
3. Uma nova instância do tipo de tarefa ou contêiner selecionado é aberta no
Designer e é possível salvá-la em qualquer lugar desejado no repositório.

Capítulo 17. Criando Objetos da Árvore do Repositório
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

Para obter informações sobre o status de acessibilidade de produtos IBM, consulte
as informações de acessibilidade de produtos IBM, em http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html.

Documentação Acessível
A documentação acessível para produtos InfoSphere Information Server é fornecida
em um centro de informações. O Centro de Informações apresenta a documentação
no formato XHTML 1.0, o qual é visível na maioria dos navegadores da Web. O
XHTML permite que as preferências de exibição no navegador sejam configuradas.
Ele também permite que leitores de tela e outras tecnologias assistidas sejam
utilizadas para acessar a documentação.

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter informações
adicionais sobre o compromisso que a IBM possui com relação à acessibilidade.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a
ajuda que é aberta diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro
de informações que abrange o conjunto e nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM
InfoSphere Information Server. O centro de informações contém ajuda para a
maioria das interfaces do produto, bem como a documentação completa para todos
os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de informações a
partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

Acessando o centro de informações
Você pode usar os seguintes métodos para abrir o centro de informações instalado.
v Clique no link Ajuda na parte superior direita da interface do cliente.
Nota: No IBM InfoSphere FastTrack e no IBM InfoSphere Information Server
Manager, o item de Ajuda principal abre um sistema de ajuda local. Escolha
Ajuda > Abrir Info Center para abrir o centro de informações de conjunto
completo.
v Pressione a tecla F1. A tecla F1 geralmente é aberta no tópico que descreve o
contexto atual da interface do cliente.
Nota: A tecla F1 não funciona em clientes da Web.
v Use um navegador da Web para acessar o centro de informações instalado,
mesmo quando não estiver conectado ao produto. Insira o seguinte endereço em
um navegador da Web: http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html. O
host_name é o nome do computador da camada de serviços no qual o centro de
informações está instalado e port_number é o número da porta para o
InfoSphere Information Server. O número de porta padrão é 9080. Por exemplo,
em um computador Microsoft® Windows® Server denominado iisdocs2, o
endereço da Web está no seguinte formato: http://iisdocs2:9080/infocenter/
topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/
iisinfsrv_home.html.
Um subconjunto do centro de informações, atualizado periodicamente, está
disponível no Web site da IBM no endereço http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/index.jsp.

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Links para Web Sites Não IBM
Este centro de informações pode fornecer links ou referências a recursos e Web
sites não IBM.
A IBM não faz representações, não oferece garantias ou outros comprometimentos
quanto a quaisquer Web sites não IBM ou recursos de terceiros (incluindo qualquer
Web site da Lenovo) que possam ser referidos, acessados ou vinculados a qualquer
site da IBM. Um link para um Web site não IBM não significa que a IBM endossa o
conteúdo ou o uso de tal Web site ou de seu proprietário. Além disso, a IBM não
faz parte de, e nem é responsável por, quaisquer transações entre o cliente e
terceiros, mesmo que ele tome conhecimento dessas partes (ou utilize um link para
tais partes) de um site IBM. Portanto, você reconhece e concorda que a IBM não é
responsável pela disponibilidade desses sites ou recursos externos, e não é
responsável por qualquer conteúdo, serviços, produtos ou outros materiais
disponíveis nesses sites ou recursos.
Quando o cliente acessa um Web site não IBM, mesmo um que possa conter o
logotipo IBM, entenda que ele é independente da IBM e que a IBM não controla o
conteúdo nesse Web site. É responsabilidade do cliente tomar precauções para se
proteger contra vírus, worms, Cavalos de Troia e outros programas potencialmente
destrutíveis, e proteger suas informações da maneira que julgar apropriada.
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Avisos e Marcas Registradas
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

Avisos
A IBM pode não oferecer, em outros países, os produtos, serviços ou recursos
discutidos nesta publicação. Consulte seu representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não tem o propósito
de declarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser
utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que
não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser
utilizado no lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar
a operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM.
A IBM pode possuir patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a
assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante
ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser
enviados, por escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Para pedidos de licenças com relação a informações sobre DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em
que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA
PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS
NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.
Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em
certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações
serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Referências nestas informações a Web sites que não sejam da IBM são fornecidas
apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes
Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais
desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da forma que
julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Av. Pasteur, 138-146
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de um imposto.
O programa licenciado descrito neste documento e todos os materiais licenciados
disponíveis para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o
Cliente IBM, Contrato de Licença Internacional de Programas IBM ou qualquer
contrato equivalente entre a IBM e o Cliente.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em
sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores dos
respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não-IBM. Perguntas sobre a capacidade de produtos
não-IBM devem ser endereçadas aos fornecedores dos respectivos produtos.
Todas as declarações em relação à estratégia ou intenção futuras da IBM estão
sujeitas a alteração ou suspensão sem aviso prévio e representam somente metas e
objetivos.
Estas informações são destinadas apenas para finalidades de planejamento. As
informações nessa publicação estão sujeitas a alterações antes que os produtos
descritos se tornem disponíveis.
Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações
diárias de negócios. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os
exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos
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esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços
utilizados por uma empresa real é mera coincidência.
LICENÇA DE COPYRIGHT:
Essas informações contêm programas aplicativos de amostra no idioma de origem,
que ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O
Cliente poderá copiar, modificar e distribuir esses programas de amostra em
qualquer forma sem pagamento a IBM, por propósitos de desenvolvimento,
utilização, marketing ou distribuição dos programas de aplicativos em
conformidade com a interface de programação de aplicativos para a plataforma
operacional para a qual os programas de amostra são escritos. Esses exemplos não
foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não garante ou
expressa confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses
programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser
responsabilizada por nenhum dano decorrente do uso dos programas de amostra.
Cada cópia ou parte desses programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:
© (o nome da sua empresa) (ano). Partes deste código são derivados do IBM Corp.
Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _digite o ano ou os anos_. Todos os
Direitos Reservados.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e
ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registrads da International Business
Machines Corp., registradas em várias jurisdições, no mundo inteiro. Outros nomes
de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM está disponível na Web, em
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
IT Infrastructure Library é uma marca registrada da Central Computer and
Telecommunications Agency, a qual está agora vinculada ao Office of Government
Commerce.
Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo
Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas
ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em
outros países.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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ITIL é uma marca registrada e uma marca registrada da comunidade do
Departamento de Comércio do Governo e está registrada no U.S. Patent and
Trademark Office
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.
Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment,
Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países e é utilizada sob licença a partir
deste ponto.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou afiliadas.
O United States Postal Service possui as seguintes marcas registradas: CASS, CASS
Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS
e United States Postal Service. IBM Corporation é um licenciado não exclusivo da
DPV e LACSLink do United States Postal Service.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou
marcas de serviço de terceiros.
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Entrando em Contato com a IBM
É possível entrar em contato com a IBM para obter suporte ao cliente, serviços de
suporte a software, informações de produtos e informações gerais. Também é
possível fornecer feedback à IBM sobre os produtos e a documentação.
A tabela a seguir lista os recursos para suporte ao cliente, serviços de software,
treinamento e informações sobre produtos e soluções.
Tabela 5. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

Você pode customizar as informações de
suporte escolhendo os produtos e os tópicos
que interessam a você em
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Serviços de Software

É possível localizar as informações sobre o
software, TI e serviços de consultoria de
negócios, no site de soluções em
www.ibm.com/businesssolutions/

Minha IBM

Você pode gerenciar links para Web sites
IBM e informações que atendam às suas
necessidades específicas de suporte técnico
criando uma conta no site Minha IBM em
www.ibm.com/account/

Treinamento e Certificação

É possível aprender sobre os serviços de
educação e treinamento técnico projetados
para pessoas, empresas e organizações
públicas para adquirir, manter e otimizar
suas habilidades de TI em
http://www.ibm.com/software/swtraining/

Representantes IBM

É possível entrar em contato com um
representante IBM para aprender sobre as
soluções em www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e
documentação de produtos.
Tabela 6. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do
produto através da Pesquisa de
Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey
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Tabela 6. Fornecendo Feedback à IBM (continuação)
Tipo de Feedback

Ação

Feedback da Documentação

Para comentar sobre o centro de
informações, clique no link Feedback na
parte superior direita de qualquer tópico no
centro de informações. Também é possível
enviar comentários sobre os manuais de
arquivo PDF, o centro de informações ou
qualquer outra documentação das seguintes
maneiras:
v Formulário de comentários do leitor
on-line: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Índice Remissivo
A
abrindo uma tarefa 22
acessibilidade do produto
acessibilidade 263
análise de impacto 180, 181, 183, 184,
187
exemplos 188, 190
anotações
usando em designs de tarefa 39, 40
arquivo de configuração do mecanismo
paralelo 253
arquivo de valor 101
arquivo DSParams
variável
DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE 38
arquivos de dados
incluindo 69
Assistente de Migração de Dados 249
assistentes 44
assistentes inteligentes 247
atividade de condição aninhada 221
atividade de notificação por e-mail 221
atividade de rotina 221
atividade de sequenciador 221
atividade de tarefa 221
atividade de terminador 221
atividade de variável do usuário 222
Atividade ExecCommand 221
atividade finalizar loop 222
atividade iniciar loop 222
atividade Run-activity-on-exception 221
atividade wait-for-file 221
avisos legais 269

B
bancos de dados
incluindo 68

C
caixa de diálogo Definição de Tabela 53
página Formato 56
página Layout 58
página NLS 57
Página Parâmetros 89
para procedimentos armazenados 89
caixa de diálogo Localizar 60
caixa de diálogo Rotina 120
Página Dependências 138
campo-chave 54, 89
carregando definições de coluna 36, 85
Cliente Designer 175
iniciando 4
códigos de idiomas
e tarefas 163
especificando 160, 163
comando diffapicmdline
relatório 172
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Comando dscmdimport
importando um objeto do conjunto de
parâmetros 195
importando uma tarefa 195
importando variáveis de ambiente do
conjunto de parâmetros 195
usando a opção NOENV 195
comentando designs de tarefa
usando anotação de descrição 40
usando anotações 40
comparando objetos 169, 171
em projetos diferentes 171
utilizando a linha de comandos 172
compilando
código em rotinas BASIC 139
compilando a tarefa 17
conectores 61, 62
configurando
exercício 4
conjuntos de parâmetros 93
arquivo de valor 101
consulta de dependências 180, 181, 187,
190
consulta onde utilizado 180, 181, 183,
184, 188
contêineres 23, 24
editando 108
visualizando 108
copiando definições de rotina
BASIC 141
copiando definições de rotina do
mainframe 152
copiando definições de
Transformação 143
copiando elementos de dados 147
criando
definições de procedimentos
armazenados 90
definições de tabela 70
elementos de dados 145
critérios de procura 177
customização de código 217
customizando
código COBOL 217

definições de coluna (continuação)
fator de escala 54
inserindo 34
nome da coluna 54
procurando 180
definições de colunas 186
executando uma consulta Onde
Utilizado 184
definições de parâmetro
campos- chave 89
comprimento 89
elemento de dados 89
fator de escala 89
definições de procedimentos
armazenados 41, 60
conjunto de resultados 90
criando 90
definindo manualmente 90
editando 92
importando 88
visualizando 92
definições de tabela 35, 62, 63, 64, 65, 67
criando 70
editando 86
importando 59
inserindo manualmente 69
visualizando 86
definindo
códigos de idiomas 160, 163
elementos de dados 145
mapas 160, 163
desenvolvendo tarefas 21, 30, 259
designando elementos de dados 146
designs de tarefa
anotações 39
anotações de descrição 39
digitando
código em rotinas BASIC 138
digitando definições de coluna 70
Director Client 17
diretórios do servidor, procurando 38
documentação do produto
acessando 265
documentos XML 193

D

E

dados com diversos valores 54
dados de amostra 1, 4
definição de tabela 7, 62, 63
definições de coluna 187
alias de nome 54
campos- chave 54
carregando 36, 85
comprimento 54
definindo para um estágio 33
digitando 70
editando 34, 87, 92
utilizando o botão Editar 34
elemento de dados 55
excluindo 35, 87, 92

editando
contêineres 108
definições de coluna 34, 87, 92
utilizando o botão Editar 34
definições de procedimentos
armazenados 92
definições de rotinas BASIC 141
definições de tabela 86
elementos de dados 147
estágios 33
editor de arquivo de configuração 253
editor de estágio 12
Editor de Expressões 97
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elementos de dados
copiando 147
criando 145
definindo 145
designando 146
editando 147
integrados 147
visualizando 147
elementos de dados integrados 147
especificando
dependências da tarefa 205
parâmetros de entrada para
procedimentos armazenados 91
esquemas
incluindo 69
estágio
incluindo 9
Estágio Sequential File 12
estágio Transformer 12
estágios 23
definições de colunas para 33
editando 33
especificando 30
excluindo 31
incluindo 30
movendo 31
renomeando 31
estágios pré-configurados 39, 109, 115
excluindo
definições de coluna 35, 87, 92
estágios 31
links 33
exemplo
localização avançada 177
localização rápida 175
exercício
configurando 4

F
ferramenta Gerenciamento de Metadados
Compartilhados 67
folhas de estilo para relatórios de
tarefas 211
folhas de estilo XSLT para relatórios de
tarefas 211
forçar compilação 213
formatos de data 163
formatos de hora 163
formatos de moeda 163
formatos monetários 163
formatos numéricos 163
funções ActiveX (OLE) 153
funções de programação 136, 138
importando 197
funções ActiveX (OLE) externas 153

G
gerando código
customizando código 217
gerando relatórios de tarefa 209
Grade das colunas 33, 54
Grade Parâmetros 89
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N

importando
definições de procedimentos
armazenados 88
definições de tabela 59
funções ActiveX (OLE) externas 197
metadados utilizando pontes 199
incluindo
Estágio Sequential File 9
Estágio Transformer 9
estágios 30
inserindo definições de coluna 34
inserindo manualmente
definições de procedimentos
armazenados 90
definições de tabela 69

navegador de dados 12
Navegador de Dados 60
utilizando 40
navegar de arquivos no servidor
DataStage
otimizando 38
NLS 163
nome da rotina 137
nomenclatura 86
categorias de contêineres
compartilhados 111
contêineres compartilhados 111
definições de coluna 86
elementos de dados 146
links 29
rotinas de tarefa do servidor 137
rotinas de tarefa paralela 117
rotinas do mainframe 149
sequências de tarefas 221
tipos de estágios paralelos 120
normalização 41
Nova Tarefa a Partir de Modelo 248
Novo Modelo a partir da Tarefa 247
número da versão de uma tarefa 157,
161, 165

J
janela Localização Avançada de
Repositório 188

L
linhagem de dados 187
realçando 186
link
incluindo 9
link de fluxo 25, 27
links
excluindo 33
movendo 32
vários 33
links de referência 25, 26, 27
localização avançada 175, 176, 177, 192
localização rápida 175
localizar 175
log de tarefas 17

M
manipuladores de mensagens 44, 161
mapas de conjunto de caracteres,
especificando 160, 163
mapas de conjuntos de caracteres 163
marcas registradas
lista de 269
metadados 61
assistente 62
compartilhando 61
gerenciando 67, 68, 69
importando 7, 62
sincronizando 67
tabelas 67
metadados compartilhados 61, 179
metadados operacionais 44
modelos JCL 216
monitor de desempenho 42
movendo
estágios 31
links 32

O
objetos
criando novo 260
operação diff 169, 171, 172
ordem de classificação 160, 163

P
Página Layout
da caixa de diálogo Definição de
Tabela 58
página NLS
da caixa de diálogo Definição de
Tabela 57
paleta 4
parâmetros de entrada, especificando 91
parâmetros de tarefa 97
procedimentos armazenados 88
procurando arquivos no servidor
DataStage
otimizando 38
procurando diretórios do servidor 38
procurar
localização avançada 175, 176, 177
localização rápida 175
para definições de tabela 179
por definições de coluna 180
propriedades da tarefa
salvando 166

R
realçando a linhagem de dados
realce da linhagem de dados
desativando 187
relatório 192
relatórios de tarefas 209

186

relatórios de tarefas (continuação)
folhas de estilo 211
gerando 209
renomeando
estágio 9
estágios 31
link 9
rotinas BASIC 152
Reporting Console 192
repositório 4
repositório compartilhado 61, 62, 63, 179
repositório comum 259
resultados da análise de impacto 188
resultados da procura 188
rotinas
tarefas paralelas 117
rotinas BASIC
copiando 141
editando 141
inserindo código 138
nome 137
renomeando 152
salvando código 139
testando 140
tipo 137
visualizando 141
rotinas de controle de tarefa 245
rotinas do mainframe
copiando 152

S
salvando código em rotinas BASIC 139
salvando propriedades da tarefa 166
seleção de importação 200
selecionando dados a serem
importados 200
serviços de suporte a software
contatando 273
sistemas host
incluindo 68
SQL
caracteres de exibição 55, 89
fator de escala dos dados 54, 89
precisão de dados 54, 89
tipo de dados 54, 89
sub-rotinas antes da tarefa 157, 161
sub-rotinas após a tarefa 158, 161
suporte
cliente 273
suporte ao cliente
contatando 273

tarefas
abrindo 22
definindo códigos de idioma 160,
163
definindo mapas 160, 163
dependências, especificando 205
desenvolvendo 21, 30, 259
número da versão 157, 161, 165
testando rotinas BASIC 140
Transformações
copiando 143
editando
transformações 143

U
utilizando
Navegador de Dados 40
parâmetros de tarefa 97

V
valores nulos 55, 89
vários links 33
vinculando estágios 31
visualizando
contêineres 108
definições de procedimentos
armazenados 92
definições de rotinas BASIC 141
definições de tabela 86
elementos de dados 147

W
Web sites
não IBM 267
Web sites não IBM
links para 267

T
tabelas 62, 64, 65
tarefa
compilando 17
configurando 12
criando 8
executando 17
paralela 1
salvando 8
tarefa paralela
rotinas 117
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