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Capítulo 1. Tarefas do Servidor
Tarefas do InfoSphere DataStage consistem em estágios individuais. Cada estágio descreve um banco de
dados ou um processo específico. Por exemplo, um estágio pode extrair dados de uma origem de dados,
enquanto outro transforma esses dados. Estágios são incluídos em uma tarefa e vinculados através do uso
do InfoSphere DataStage e do QualityStage Designer.
Existem dois tipos de estágios:
v Estágios integrados. Fornecidos com InfoSphere DataStage e utilizados para extrair, agregar,
transformar ou gravar dados.
v Estágios complementares. Estágios adicionais que podem ser instalados no InfoSphere DataStage para
executar tarefas especializadas não suportadas por estágios integrados. Isso inclui estágios que são
fornecidos como parte de pacotes do InfoSphere DataStage.
A paleta de ferramenta do servidor organiza estágios nos grupos a seguir:
v Banco de Dados. Esses estágios lêem ou gravam dados contidos em um banco de dados.
v Arquivo. Esses estágios lêem ou gravam dados contidos em um arquivo ou conjunto de arquivos.
v Processamento. Esses estágios executam algum processamento nos dados que são transmitidos através
deles.
A tabela a seguir lista os tipos de estágio disponíveis e fornece um guia rápido para suas funções:
Tipo

Estágio

Função

Banco de
Dados

ODBC (consulte o Guia de Conectividade do
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage para
ODBC)

Lê dados a partir dos bancos de dados ou grava
dados em banco de dados que suportam a API do
Open Database Connectivity padrão de mercado.

Banco de
Dados

Oracle 7 Load (consulte o Guia de
Conectividade do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage para Bancos de Dados Oracle)

Gera arquivos de dados e de controle para
carregamento em massa de dados em uma única
tabela em um banco de dados Oracle.

Banco de
Dados

Sybase BCP Load (consulte o Guia de
Conectividade do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage para Bancos de Dados Sybase e o
Guia de Conectividade do IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage para Dados do
Microsoft SQL Server e BD OLE)

Utiliza o utilitário BCP (Bulk Copy Program) para o
carregamento em massa de dados para uma única
tabela em um banco de dados do Microsoft SQL
Server ou do Sybase.

Banco de
Dados

UniData (consulte o Guia de Conectividade do Lê ou grava dados em um banco de dados UniData.
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage para
IBM UniVerse e UniData)

Banco de
Dados

UniData 6 (consulte o Guia de Conectividade
do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage
para IBM UniVerse e UniData)

Banco de
Dados

UniVerse (consulte o Guia de Conectividade do Lê ou grava dados em um banco de dados UniVerse.
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage para
IBM UniVerse e UniData)

Arquivo

Complex Flat File

Lê dados a partir de uma estrutura de dados de
arquivo simples complexo.

Arquivo

Pasta

Lê ou grava dados como arquivos em um diretório
localizado no servidor InfoSphere DataStage.

Arquivo

Arquivo em Hash

Lê ou grava dados em um arquivo hash.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Tipo

Estágio

Função

Arquivo

Arquivo Sequencial

Lê ou grava dados em um arquivo seqüencial.

Processando

Agregador

Agrupa dados de entrada e calcula totais e outras
funções de resumo e, em seguida, transmite os dados
para outro estágio na tarefa.

Processando

Estágio Command

Executa comandos externos, programas e tarefas.

Processando

Plug-in FTP

Lê ou grava dados em arquivos seqüenciais remotos
utilizando o FTP.

Processando

InterProcess

Fornece um canal de comunicação entre dois
processos do InfoSphere DataStage executando
simultaneamente a mesma tarefa.

Processando

Coletor de Link

Combina dados de vários links de entrada em um
único link de saída.

Processando

Particionador de Link

Particiona dados de um único link de entrada para
vários links de saída.

Processando

Fusão

Combina dois arquivos seqüenciais em um ou mais
links de saída.

Processando

Tabela Dinâmica

Mapeia conjuntos de colunas em uma tabela de
entrada para uma única coluna em uma tabela de
saída.

Processando

Row Merger

Mescla colunas de entrada em uma cadeia e grava a
cadeia em uma coluna de saída.

Processando

Row Splitter

Divide dados de uma cadeia de entrada em várias
colunas de saída.

Processando

Classificação

Classifica dados de entrada aumentando ou
diminuindo valores de coluna e transmite os dados
para outro estágio na tarefa.

Processando

Transformador

Filtra e transforma dados de entrada e fornece-os para
outro estágio na tarefa.

As informações gerais sobre como construir a tarefa e definir os metadados necessários, utilizando o
cliente Designer, estão descritas no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.
Este manual descreve os editores de estágio individuais que você pode utilizar ao desenvolver tarefas do
servidor. Alguns desses estágios são integrados e outros são complementares.

Estágios Complementares
Existem inúmeros estágios complementares especializados disponíveis para InfoSphere DataStage. Eles
podem ser instalados quando você instala inicialmente o IBM® InfoSphere DataStage ou em qualquer
outro momento.
Os estágios de conectividade são utilizados para conectar a bancos de dados específicos. Eles aparecem
na categoria Banco de Dados na paleta de ferramentas. Eles são descritos em seus respectivos guias de
referência de conectividade.
Outros estágios complementares são estágios ativos que aparecem na categoria Processamento na paleta
de ferramentas. Todos esses estágios são descritos neste guia.

IBM InfoSphere DataStage Packs
Existem inúmeros pacotes disponíveis com o InfoSphere DataStage que afetam tarefas do servidor, cada
um fornecendo um conjunto de estágios complementares e funcionalidade associada.
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v Pacote XML. Este pacote é fornecido com o InfoSphere DataStage. Ele fornece ferramentas que
permitem converter dados entre documentos XML e tabelas de dados. Os recursos e a funcionalidade
são descritos completamente em IBM InfoSphere DataStage: Guia do XML Pack.
v Pacote Java. Este pacote é fornecido com o InfoSphere DataStage. Ele inclui dois estágios de modelo e
uma API que permite implementar estágios do InfoSphere DataStage em Java. Ele é descrito no IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia de Pacote Java.
v Pacote de Serviços da Web. Existem duas versões de pacotes de serviços da Web, uma que permite o
acesso a serviços da Web através de tarefas do InfoSphere DataStage e outra que também permite
publicar tarefas do InfoSphere DataStage como serviços da Web. Ambos os pacotes são complementos
para o InfoSphere DataStage. Os recursos de Serviços da Web são descritos no IBM InfoSphere
DataStage: Guia do Web Services Pack.

Recursos Customizados
IBM InfoSphere DataStage fornece um grande número de rotinas e transformações integradas para uso
em estágios Transformer em tarefas do servidor. Elas são descritas no Capítulo 8, “Transformações e
Rotinas Integradas”, na página 303. Se você tiver requisitos específicos para rotinas e transformações
customizadas, o InfoSphere DataStage terá uma linguagem de programação de procedimentos poderosa
chamada BASIC que permite que você defina seus próprios componentes. O material de referência para o
BASIC está no Capítulo 7, “Programação em BASIC”, na página 145. Após desenvolver os componentes,
eles podem ser reutilizados em outras tarefas do InfoSphere DataStage.

Depois do Desenvolvimento
Quando tiver concluído o desenvolvimento da tarefa do servidor IBM InfoSphere DataStage, você
precisará compilá-la e testá-la antes de liberá-la para execução real.
InfoSphere DataStage tem um depurador para ajudá-lo a resolver quaisquer problemas com quaisquer
tarefas do servidor que você projetou. O depurador é descrito no Capítulo 5, “Depurando e Compilando
uma Tarefa”, na página 125.
Quando estiver satisfeito com o design da tarefa, você pode validá-la e executá-la utilizando o InfoSphere
DataStage and QualityStage Director. Também é possível executar tarefas de outro programa ou da linha
de comandos com o uso dos recursos fornecidos pelo InfoSphere DataStage Development Kit, que é
descrito no InfoSphere DataStage Development Kit (Job Control Interfaces).

Capítulo 1. Tarefas do Servidor
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Capítulo 2. Otimizando Desempenho em Tarefas do Servidor
Estes tópicos fornecem algumas técnicas de design para obtenção do melhor desempenho possível de
tarefas do IBM InfoSphere DataStage projetadas por você.
Muitos dos tópicos descrevem o design de uma tarefa para executar em um sistema de
multiprocessadores, mas há também dicas sobre tarefas em execução em sistemas de um único
processador.
Você deve ler esses tópicos antes de criar novas tarefas, mas também pode desejar rever os designs de
tópicos antigos com base no que você lê aqui.
As dicas de processamento paralelo são voltadas para sistemas SMP (Symmetric Multi-Processor) UNIX
ou Windows com até 64 processadores. Para sistemas MPP e em cluster do UNIX (e sistemas SMP
Windows ou UNIX), estão disponíveis tarefas paralelas. Para obter detalhes, consulte IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.

Tarefas e Processos do IBM InfoSphere DataStage
Ao projetar uma tarefa, você a visualiza em termos de estágios e links. Quando ela é compilada, o
mecanismo do servidor a vê em termos de processos que são executados subsequentemente no servidor.
Como o mecanismo do servidor define um processo? É neste ponto que a distinção entre estágios ativos e
passivos se torna importante. Estágios ativos, como Transformer e Aggregator, executam tarefas de
processamento, enquanto estágios passivos, como Sequential File e Hashed File, lêem ou gravam origens
de dados e fornecem serviços para estágios ativos. De modo simples, os estágios ativos tornam-se
processos. Porém, a situação torna-se mais complicada quando você conecta estágios ativos juntos e
estágios passivos juntos.
O que ocorre quando você tem uma tarefa que liga dois estágios passivos juntos? Obviamente, há algum
processamento em andamento. Conforme indicado, o InfoSphere DataStage insere um estágio
Transformer reduzido entre os estágios passivos, que apenas transmitem dados diretamente de um
estágio para outro, e torna-se um processo quando a tarefa é executada.
O que ocorre quando você tem uma tarefa que liga dois ou mais estágios ativos juntos? Por padrão, tudo
isto será executado em um processo único. Os estágios passivos marcam os limites do processo, com
todos os estágios ativos adjacentes entre eles sendo executados em um único processo.
Os diagramas a seguir ilustram como as tarefas se tornam processos.

Figura 1. Processo Único

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Figura 2. Processo Único, com um Estágio Passivo para um Estágio Passivo e um Estágio Transformer Invisível
Inserido no Tempo de Compilação

Figura 3. Processo Único

Figura 4. Dois Processos

Sistemas de Processador Único e Multiprocessador
O comportamento padrão durante a compilação de tarefas do IBM InfoSphere DataStage é executar todos
os estágios ativos adjacentes em um único processo. Isto faz sentido quando você está executando a tarefa
em um sistema de processador único. Quando você estiver executando em um sistema multiprocessador,
é recomendável executar cada estágio ativo em um processo separado, de forma que os processos possam
ser distribuídos entre os processadores disponíveis e executados paralelamente. Os aprimoramentos nas
tarefas do servidor no Release 6 do InfoSphere DataStage possibilitam estipular, no momento do design,
que as tarefas devem ser compiladas dessa maneira. Há duas maneiras de fazer isso:
v Explicitamente - inserindo estágios InterProcess (IPC) entre os estágios ativos conectados.
v Implicitamente - ativando o armazenamento de linhas em buffer entre processos em todo o projeto
(utilizando o InfoSphere DataStage e o QualityStage Administrator) ou para tarefas individuais (na
caixa de diálogo Propriedades da Tarefa)
O recurso IPC também pode ser utilizado para produzir vários processos em que os estágios passivos
estão diretamente conectados. Isto significa que uma operação que lê de uma origem de dados e grava
em outra pode ser dividida em um processo de leitura e em um processo de gravação capaz de obter
vantagem de sistemas multiprocessadores.
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O diagrama a seguir ilustra o possível comportamento para estágios ativos:

Figura 5. Comportamento Padrão

Figura 6. Força Implícita de Vários Processos por meio de um Buffer de Linha entre Processos

Capítulo 2. Otimizando Desempenho em Tarefas do Servidor
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Figura 7. Utilizando Estágios IPC para Forçar vários Processos

O diagrama a seguir ilustra o possível comportamento para estágios passivos:
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Figura 8. Comportamento Padrão, Estágio Transformer Invisível Inserido no Tempo de Compilação

Figura 9. Utilizando o Estágio IPC para Forçar vários Processos, com Estágios Transformer Invisíveis Processar no
Tempo de Compilação

Particionando e Coletando
O estágio Link Partitioner permite particionar os dados que estão sendo lidos para que possam ser
processados por processadores individuais em execução em vários processadores. O estágio Link
Collector permite coletar novamente os dados particionados para gravar em um único destino de dados.
O diagrama a seguir ilustra como você pode utilizar os estágios Link Partitioner e Link Collector em uma
tarefa. Ambos estágios são ativados e é necessário ativar o buffer de linha entre processos ao nível do
projeto ou da tarefa para implementar os limites do processo.

Figura 10. Utilizando os Estágios Link Partitioner e Link Collector

Capítulo 2. Otimizando Desempenho em Tarefas do Servidor
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Diagnosticando Limitações de Tarefa
Depois de projetar uma tarefa, você pode executar alguns diagnósticos para verificar se o desempenho
pode ser aprimorado.
Dois fatores podem afetar o desempenho de uma tarefa:
v Ela pode ser limitada pela CPU
v Ela pode ser limitada pela E/S
É possível obter estatísticas detalhadas sobre o desempenho da tarefa para identificar essas partes de uma
tarefa que estão limitando o desempenho e, em seguida, fazer alterações para aumentar o desempenho.
A coleta de estatísticas de desempenho pode ser ativada ou desativada para cada estágio ativo em uma
tarefa do IBM InfoSphere DataStage. Para coletar estatísticas de desempenho:
1. Abra a janela Opções de Execução da Tarefa:
v No cliente Designer, clique no botão da barra de ferramentas Executar.
v No cliente Director, selecione a tarefa e clique no botão da barra de ferramentas Executar Agora.
2. Clique na guia Rastreio.
3. Selecione os estágios a serem monitorados na lista Nomes de estágio. Utilize a tecla Shift para
selecionar vários estágios ativos.
4. Selecione a caixa de opções Estatísticas de desempenho.
5. Clique em Executar.
Quando o rastreio de desempenho estiver ativado, uma entrada especial será gerada imediatamente após
a mensagem de conclusão do estágio no log de tarefas. A entrada de log é semelhante a esta:
job.stage.DSD.StageRun Performance statistics(...)
Para visualizar as estatísticas em um formato tabular, clique com o botão direito do mouse na entrada de
log e selecione Detalhe. É possível copiar as estatísticas na janela Detalhe do Evento e colá-las em uma
planilha para fazer uma análise adicional.
O diagrama a seguir mostra a tarefa a partir da qual essas estatísticas foram coletadas. O estágio realçado
é aquele que tem Estatísticas de desempenho ativada:
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Figura 11. Tarefa de Amostra para Estatísticas de Desempenho

A tabela a seguir ajuda a interpretar as estatísticas, que foram coladas em uma planilha a seguir:
Tabela 1. Estatísticas de Desempenho
Link no design da tarefa

Ação

Linha na planilha

DSLink5

Ler Sequential File

2

DSLink6

Derivação do Transformer

5

Gravação no Interprocess (estágio
Transformer para estágio
Transformer)

3

DSLink8

Gravar Sequential File

3

DSLink7

Derivação do Transformer

6

Gravar Sequential File

7

Figura 12. Planilha de Estatísticas de Desempenho

Capítulo 2. Otimizando Desempenho em Tarefas do Servidor
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Figura 13. Gráfico da Planilha

A mensagem de log de conclusão do Estágio informa a CPU real e o tempo decorrido utilizado pelo
estágio, enquanto a visualização Monitor em um estágio concluído mostra a porcentagem média de CPU
utilizada por esse estágio.

Interpretando Estatísticas de Desempenho
As estatísticas de desempenho estão relacionadas ao ciclo de processamento por linha de um estágio
ativo, e a cada um de seus links de entrada e saída. As informações mostradas são:
v Porcentagem. A porcentagem de tempo de execução geral utilizada por essa parte do processo.
v Contagem. O número de vezes que essa parte do processo foi executada.
v Mínimo. O tempo mínimo decorrido, em microssegundos, que essa parte do processo demorou em
qualquer uma das linhas processadas.
v Média. A média de tempo decorrido, em microssegundos, que essa parte do processo demorou para
que as linhas fossem processadas.
Esses números devem ser interpretadas com cuidado. Por exemplo, quando links em processo de estágio
ativo para estágio ativo forem utilizados, a coluna de porcentagem não será acrescida até 100%. Além
disso, esteja ciente de que, nessas circunstâncias, se você coletar estatísticas para o primeiro estágio ativo,
o custo total do estágio ativo de recebimento de dados será incluído no link ativo para ativo (conforme
mostrado no diagrama de exemplo). Essa distorção permanecerá mesmo nos pontos em que você estiver
executando os estágios ativos em processos diferentes (com o armazenamento em buffer de linhas entre
processo ativado), a menos que você esteja realmente executando em um sistema multiprocessador.
Se os números Mínimo e Média forem muito próximos, sugere-se que o processo tenha limite de CPU.
Caso contrário, a execução inadequada de tarefas pode ter limite de E/S.
Se a janela Monitoramento da Tarefa mostrar que um está ativo está utilizando aproximadamente 100%
de tempo de CPU, isso também indicará que a tarefa tem limite de CPU.
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Aprimorando o Desempenho
As seções a seguir fornecem algumas dicas sobre como melhorar o desempenho nos designs de tarefa.

Tarefas Limitadas pela CPU - Sistemas de Processador Único
Você pode melhorar o desempenho da maioria das tarefas do IBM InfoSphere DataStage 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.
Você pode ativar o armazenamento de linhas em buffer em execução para todo o projeto, utilizando o
cliente Administrator. Como alternativa, você pode ativá-lo para tarefas individuais utilizando a guia
Desempenho na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Nota: Não será possível utilizar o armazenamento de linhas em buffer em execução se a tarefa utilizar
blocos COMMON em funções de transformação para transmitir dados entre estágios. É aconselhável
reprojetar a tarefa para utilizar o armazenamento de linhas em buffer em vez de blocos COMMON.

Tarefas Limitadas pela CPU - Sistemas Multiprocessadores
É possível aprimorar o desempenho da maioria das tarefas do IBM InfoSphere DataStage em sistemas
multiprocessadores ativando o armazenamento de linhas em buffer entre processos e recompilando a
tarefa. Isso permite que a tarefa seja executada utilizando um processo separado para cada estágio ativo;
esses processos serão executados simultaneamente em processadores separados.
Você pode ativar o armazenamento de linhas em buffer entre processo para todo o projeto, utilizando o
cliente Administrator. Como alternativa, você pode ativá-lo para tarefas individuais utilizando a guia
Desempenho na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Nota: Não será possível utilizar o armazenamento de linhas em buffer entre processo se a tarefa utilizar
blocos COMMON em funções de transformação para transmitir dados entre estágios. É aconselhável
reprojetar a tarefa para utilizar o armazenamento de linhas em buffer em vez de blocos COMMON.
Se você tiver um estágio ativo que utiliza quase 100% da CPU, poderá aprimorar o desempenho
executando várias cópias paralelas de um processo de estágio. Isto será obtido ao duplicar um ou mais
estágios intensivos de CPU (utilizar um contêiner compartilhado é a forma mais rápida para fazer isso) e
inserir um estágio Link Partitioner e Link Collector antes e depois dos estágios duplicados. As capturas
de tela a seguir mostram um exemplo de como é possível fazer isso.

Capítulo 2. Otimizando Desempenho em Tarefas do Servidor
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Figura 14. Tarefa de Exemplo

Figura 15. Tarefa de Exemplo
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Tarefas Limitadas de E/S
Sobre Esta Tarefa
Embora possa ser mais difícil diagnosticar as tarefas limitadas de E/S e aprimorá-las, há certas etapas
básicas que você pode seguir:
v Se dividir processos no design de tarefa ao gravar os dados em um Sequential File e, em seguida,
lendo-os novamente, você poderá utilizar um estágio InterProcess (IPC) no lugar do estágio Sequential
File. Isso dividirá o processo e reduzirá a E/S e o tempo decorrido, uma vez que o processo de leitura
poderá iniciar a leitura dos dados assim que ele estiver disponível, em vez de aguardar pela conclusão
do processo de gravação.
v Se um estágio Sequential File intermediário estiver sendo utilizado para descarregar um arquivo, de
forma que ele possa ser encaminhado para uma ferramenta externa, por exemplo, um utilitário de
carga em massa ou uma classificação externa, poderá ser possível chamar a ferramenta como um
comando de filtro no estágio Sequential File e transmitir os dados diretamente para a ferramenta
(consulte o “Estágios Sequential File” na página 44).
v Se estiver processando um conjunto de dados maior, você poderá utilizar o estágio Link Partitioner
para dividi-lo em várias partes sem descarregar campos intermediários.
Se uma tarefa ainda parecer limitada para E/S após seguir uma ou mais das etapas anteriores, será
possível utilizar as estatísticas de desempenho para determinar quais estágios individuais são limitados
para E/S.

Procedimento
1. Execute a tarefa com um conjunto de dados substancial e com o rastreio de desempenho ativado para
cada um dos estágios ativos.
2. Analise os resultados e compare-os para cada estágio. Especificamente, procure pelos estágios ativos
que utilizam menos CPU do que outros estágios.

Resultados
Depois de identificar o estágio, as ações a serem executadas poderão depender dos tipos de estágio
passivo envolvidos no processo. Arquivos em hash projetados de forma inadequada podem ter
implicações específicas de desempenho (para ajuda em relação ao projeto de arquivo em hash, consulte
“Design de Arquivo Hash”). Para todos os tipos de estágio é possível considerar:
v a redistribuição de arquivos através das unidades de disco
v a alteração de memória ou do hardware de disco
v a reconfiguração de bancos de dados
v a reconfiguração do sistema operacional

Design de Arquivo Hash
Os arquivos em hash projetados de forma inadequada podem ser uma causa do desempenho
insatisfatório. Esses arquivos são geralmente utilizados para fornecer uma tabela de referência com base
em uma única chave. A execução de consultas pode ser rápida em um arquivo bem projetado, porém
lenta em um arquivo projetado de forma inadequada. Outro uso é hospedar tabelas de dimensão de
crescimento lento em um design de armazém de esquema do tipo estrela. Novamente, um arquivo bem
projetado tornará a extração de dados de arquivos de dimensão mais rápida.

Operação Básica de Arquivo Hash
Se você estiver familiarizado com os princípios dos arquivos em hash, poderá ignorar esta seção.
Os arquivos em hash trabalham propagando dados por vários grupos dentro de um arquivo. Eles
aceleram o acesso a dados, pois você pode ir a um grupo específico antes de procurar sequencialmente
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pelos dados que ele contém para uma linha de dados específica. O número de grupos que você possui, o
tamanho dos grupos e o algoritmo utilizado para trabalhar na distribuição são decididos pela natureza
dos dados que estão sendo armazenados no arquivo.
As linhas de dados são colocadas em hash (isto é, alocadas em grupos) em um campo-chave. O algoritmo
hash converte de maneira eficiente e repetitiva uma cadeia em um número no intervalo de 1 a n, em que
n é o módulo do arquivo. Isto fornece o grupo em que a linha será gravada. O campo-chave pode ser de
qualquer tipo; por exemplo, ele pode conter um nome, um número de série, uma data, etc. O tipo de
dado na chave determina o algoritmo hash mais adequado para uso ao gravar dados; esse algoritmo
também é usado para localizar os dados ao lê-los novamente. O objetivo é utilizar um algoritmo que
propaga dados uniformemente no arquivo.
Outro objetivo é propagar os dados da maneira mais uniforme possível em vários grupos. Ele é
especialmente importante na medida em que o desempenho não preenche excessivamente os grupos, de
forma que precisem se estender em grupos de excesso, tornando ineficiente o acesso aos dados. É
importante considerar o tamanho dos registros (linhas) ao projetar o arquivo, uma vez que você deseja
que eles se ajustem uniformemente nos grupos e não excedem.
Há um acerto entre o tamanho do grupo e o número de grupos. Para a maioria das operações, um design
adequado possui muitos grupos de tamanho pequeno em cada um (por exemplo, quatro registros por
grupo). A procura sequencial para a linha de dados necessária nunca é do tamanho informado. No
entanto, pode haver circunstâncias em que um design seria melhor utilizado por um menor número de
grupos grandes.

Arquivos Hash do IBM InfoSphere DataStage
Há dois tipos básicos de arquivo hash que você pode utilizar nestas circunstâncias: estático (hash) e
dinâmico.
v Arquivos Estáticos. Se forem bem projetados, serão os arquivos de melhor desempenho. No entanto, se
forem projetados de maneira inadequada, poderão apresentar o pior desempenho. Os arquivos
estáticos permitem que você decida a forma com que o arquivo é apresentado em hash. Especifique:
– Algoritmo Hash. A forma que as linhas de dados são alocadas em grupos diferentes, dependendo
do valor de seus campos ou campos-chave.
– Módulo. O número de grupos que o arquivo possui.
– Separação. O tamanho do grupo como o número de blocos de 512 bytes.
De modo geral, você deverá utilizar um arquivo estático se tiver bom conhecimento do tamanho e
da forma dos dados que estarão sendo armazenados no arquivo em hash. Você poderá reestruturar
um arquivo hash estático entre execuções da tarefa se desejar ajustá-lo. Faça isso utilizando o
comando RESIZE, que pode ser emitido com o uso do recuso Command do cliente Administrator. O
comando para redimensionar um arquivo estático é:
RESIZE filename [type] [modulus] [separation]

Em que:
filename é o nome do arquivo que você está redimensionando
type especifica o algoritmo hash a ser utilizado (consulte “Design de Arquivo Hash” na página 15)
modulus especifica o número de grupos no intervalo de 1 a 8.388.608.
separation especifica o tamanho dos grupos em blocos de 512 bytes e está no intervalo de 1 a
8.388.608.
v Arquivos Dinâmicos. São arquivos em hash alterados dinamicamente à medida que os dados são
gravados neles ao longo do tempo. Este parece ser o tipo de arquivo ideal, mas se você deixar um
arquivo dinâmico aumentar naturalmente, ele precisará desempenhar diversas operações de divisão de
grupo à medida que os dados forem gravados nele, o que poderá levar muito tempo e prejudicar o
desempenho onde houver um rápido aumento do arquivo. Os arquivos dinâmicos não executam tão
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bem quanto um arquivo estático bem projetado, mas executam melhor do que um arquivo projetado de
forma inadequada. Ao criar um arquivo dinâmico, você pode especificar as seguintes informações
(embora todas elas tenham valores padrão):
– Módulo mínimo. O número mínimo de grupos que o arquivo possui. O padrão é 1.
– Tamanho do grupo. O grupo pode ser especificado como 1 (2048 bytes) ou 2 (4096 bytes). O padrão
é 1.
– Carregamento dividido. Especifica o tamanho de arquivo (como porcentagem) que pode ser
carregado antes de ele ser dividido. O carregamento de arquivo é calculado da seguinte forma:
Carregamento de Arquivo = ((total de bytes de dados) / (total de bytes de arquivos)) * 100

O valor padrão de carregamento dividido é 80.
– Mesclar carregamento. Especifica o quanto um carregamento de arquivo pode ser pequeno (como
uma porcentagem) para que o arquivo seja dividido. O carregamento de arquivo é calculado em
relação ao Carregamento Dividido. O padrão é 50.
– Registro grande. Especifica o número de bytes que um registro (linha) pode conter. Um registro
grande é sempre colocado em um grupo de excesso.
– Algoritmo hash. Escolha entre GENERAL para a maioria dos tipos de campo-chave e SEQ.NUM
para chaves que são uma série de números sequenciais.
– Tamanho do registro. Opcionalmente, utilize esse tipo para especificar um tamanho médio de
registro em bytes. Em seguida, isto pode ser utilizado para calcular o tamanho de grupo e o
tamanho de registro grande.
Você pode redimensionar manualmente um arquivo dinâmico utilizando o comando RESIZE emitido
com o uso do recurso Command do cliente Administrator. O comando para redimensionar um
arquivo dinâmico é:
RESIZE filename [parameter [value]]

em que:
filename é o nome do arquivo que você está redimensionando.
Parameter é um dos parâmetros a seguir e corresponde aos argumentos descritos acima para criar
um arquivo dinâmico:
GENERAL | SEQ.NUM
MINIMUM.MODULUS n
SPLIT.LOAD n
MERGE.LOAD n
LARGE.RECORD n
RECORD.SIZE n

Por padrão, InfoSphere DataStage criará um arquivo dinâmico com as configurações padrão descritas
acima. No entanto, você pode utilizar as opções Criar Arquivo na página Entradas do estágio Hashed
File para especificar o tipo de arquivo e suas configurações.
Isto oferece uma opção de diversos tipos de arquivos em hash (estáticos) e um tipo de arquivo dinâmico.
Os diferentes tipos de arquivos estáticos representam os diferentes algoritmos hash que eles utilizam.
Escolha um tipo de acordo com o tipo de sua chave, como mostrado a seguir:
Tipo

Adequado para chaves que são formadas como esta:

2

Numérica - significativa nos últimos 8 caracteres

3

Predominantemente numérica com delimitadores significativos nos últimos 8 caracteres

4

Alfabética - significativa nos últimos 5 caracteres

5

Qualquer ASCII significativo nos últimos 4 caracteres

6

Numérica - significativa nos primeiros 8 caracteres

7

Predominantemente numérica com delimitadores significativos nos primeiros 8 caracteres
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8

Alfabética - significativa nos primeiros 5 caracteres

9

Qualquer ASCII significativo nos primeiros 4 caracteres

10

Numérica - significativa nos últimos 20 caracteres

11

Predominantemente numérica com delimitadores significativos nos últimos 20 caracteres

12

Alfabética - significativa nos últimos 16 caracteres

13

Qualquer ASCII significativo nos últimos 16 caracteres

14

Toda a chave numérica é significativa

15

Toda a chave predominantemente numérica com delimitadores é significativa

16

Toda a chave alfabética é significativa

17

Qualquer chave ASCII é significativa

18

Qualquer chave de caracteres é significativa

Aprimoramentos Operacionais
Há várias etapas que você pode seguir dentro do design da tarefa para acelerar as operações de leitura e
gravação de arquivos em hash.
v Pré-carregamento. É possível acelerar operações de leitura de links de referência pré-carregando um
arquivo hash na memória. Especifique isso na página Saídas do estágio Hashed File.
v Armazenamento em Cache de Gravação. É possível especificar um cache para operações de gravação,
como aquela que os dados são gravados e, em seguida, esvaziados para o disco. Isto garante que os
arquivos em hash sejam gravados em disco na ordem de grupo, e não na ordem em que as linhas
individuais são gravadas (que, por natureza, necessitaria de acessos a discos aleatórios consumindo
tempo). Se o cache de servidor estiver ativado, você poderá especificar o tipo de armazenamento em
cache de gravação ao criar um arquivo em hash. Em seguida, o arquivo sempre utilizará o tipo
especificado de cache de gravação. Do contrário, você pode ativar o cache de gravação ao nível do
estágio por meio da página Saídas do estágio Hashed File.
v Pré-alocação. Se você estiver utilizando arquivos dinâmicos, poderá acelerar o carregamento do
arquivo fazendo alguns cálculos aproximados e especificando o módulo mínimo de forma correta. Isso
aprimora muito a operação, reduzindo ou eliminando operações de divisão. É possível calcular o
módulo mínimo da seguinte forma:
módulo mínimo = tamanho de dados estimado/(tamanho do grupo * 2048)

Depois de calcular o módulo mínimo, você poderá criar um arquivo especificando-o (utilizando o
recurso Criar Arquivo da caixa de diálogo Estágio Hashed File - consulte “Definindo Dados de
Entrada de Hashed File” na página 40) ou redimensionar um arquivo existente especificando-o
(utilizando o comando RESIZE descrito em “Arquivos Hash do IBM InfoSphere DataStage” na página
16).
v Calculando módulo de arquivo estático. É possível calcular o módulo necessário para um arquivo
estático que utiliza um método semelhante, conforme descrito anteriormente para calcular um módulo
de pré-alocação para arquivos dinâmicos:
módulo = tamanho de dados estimado/(separação * 512)

Depois de calcular o módulo, você poderá criar um arquivo especificando-o (utilizando o recurso Criar
Arquivo da caixa de diálogo Estágio Hashed File - consulte “Definindo Dados de Entrada de Hashed
File” na página 40) ou redimensionar um arquivo existente especificando-o (utilizando o comando
RESIZE descrito em “Arquivos Hash do IBM InfoSphere DataStage” na página 16).
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Capítulo 3. Tarefas do Servidor e NLS
Estes tópicos fornecem detalhes sobre NLS em tarefas do servidor IBM InfoSphere DataStage. Eles
abrangem:
v Mapas e códigos de idiomas disponíveis nas tarefas do servidor
v Carregamento de mapas e códigos de idiomas
v Considerações sobre dados de caracteres nas tarefas do servidor
v Como usar mapas e códigos de idiomas nas tarefas do servidor
v Criação de novos mapas para tarefas do servidor
v Criação de novos códigos de idiomas para tarefas do servidor

Como o Modo NLS Funciona
O modo NLS trabalha usando dois tipos de conjunto de caracteres:
v O conjunto de caracteres interno NLS
v Conjuntos de caracteres externos que abrangem idiomas diferentes do mundo
No modo NLS, o InfoSphere DataStage mapeia entre os dois conjuntos de caracteres quando necessário.
O mecanismo para lidar com o NLS difere para tarefas paralelas e do servidor. Cada uma delas usa um
conjunto de caracteres interno diferente, portanto, cada uma usa um conjunto de mapas diferente para
converter dados. Observe que é em determinados tipos de dados de cadeia (ou seja, caractere) que é
necessário o mapeamento, tipos de dados puramente numéricos nunca precisam disso.
As tarefas paralelas e do servidor também usam códigos do idioma diferentes.

Conjuntos de Caracteres Internos
O conjunto de caracteres interno pode representar pelo menos 64.000 caracteres. Cada caractere no
conjunto de caracteres interno tem um ponto de código exclusivo. Esse é um número que é, por convenção,
representado no formato hexadecimal. É possível usar esse número para representar o caractere em
programas. O InfoSphere DataStage armazena facilmente muitos idiomas.
Os conjuntos de caracteres internos NLS estão em conformidade com o padrão Unicode. O consórcio
Unicode especifica uma série de maneiras para representar pontos de código, chamados Unicode
Transformation Formats (UTF). As tarefas do servidor usam UTF-8, as tarefas paralelas usam UTF-16.
Como os dois tipos de tarefa usam conjuntos de caracteres internos diferentes, um conjunto diferente de
mapas é fornecido para conversão para e a partir de cada um (embora equivalentes para mapas de tarefa
do servidor comumente usados sejam fornecidos para tarefas paralelas).
Para obter informações adicionais sobre Unicode, consulte a página da World Wide Web da Unicode
Consortium em http://www.unicode.org.

Mapeando
Quando é necessário transformar ou transferir dados, o NLS mapeia os dados para ou a partir do
conjunto de caracteres externo que deseja usar. O NLS inclui tabelas de mapa para vários dos conjuntos
de caracteres usados no mundo (consulte a lista em IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia de
Globalização). É possível especificar o mapeamento em níveis diferentes dentro do InfoSphere DataStage:
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v Um padrão em todo o projeto. No cliente do InfoSphere DataStage e QualityStage Administrator
especifique um mapa padrão para todas as tarefas do servidor em um projeto e um mapa padrão para
todas as tarefas paralelas em um projeto.
v Um padrão de tarefa. No cliente do InfoSphere DataStage e QualityStage Designer, é possível
especificar um mapa padrão usado por uma tarefa específica que substitui o padrão do projeto.
v Um mapa de estágio. Determinados estágios paralelos e do servidor permitem especificar que eles
usem um mapa específico. Isso substitui o padrão do projeto e os detalhes da tarefa.
v Um mapa de coluna. Determinados estágios paralelos e do servidor suportam o mapeamento por
coluna. Isso permite especificar um mapa separado para colunas de dados específicas. Isso substitui o
padrão do projeto, o padrão da tarefa e os mapas de estágio.
Se seus arquivos contiverem apenas caracteres ASCII de 7 bits, eles não precisarão ser mapeados.

Códigos de Idiomas
Um código do idioma do InfoSphere DataStage NLS é um conjunto de convenções nacionais. Um código do
idioma é visualizado como uma entidade separada de um conjunto de caracteres. É necessário considerar
o idioma, o conjunto de caracteres e as convenções para a formatação de dados que um ou mais grupos
de pessoas usam. O conjunto de caracteres é definido de maneira independente, no entanto, para que as
convenções nacionais funcionem corretamente, também é necessário usar os conjuntos de caracteres
adequados. Por exemplo, Venezuela e Equador usam espanhol como seus idiomas, mas têm convenções
de formatação de dados diferentes.
Os códigos do idioma não respeitam os limites nacionais. Um país pode usar vários códigos do idioma,
por exemplo, Canadá usa dois e Bélgica usa três. Vários países podem usar um código do idioma, por
exemplo, uma empresa multinacional pode definir que um código do idioma mundial seja usado em
todos os seus escritórios. Consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia de Globalização para obter
uma lista de todos os códigos do idioma que são fornecidos com o InfoSphere DataStage e os territórios e
idiomas associados a eles.
As tarefas do servidor permitem que você escolha códigos de idiomas separadamente para vários
aspectos diferentes das convenções nacionais:
v O formato para horas e datas
v O formato para a exibição de números
v Como exibir valores monetários
v Se um caractere é alfabético, numérico, não-impresso etc
v A ordem na qual os caracteres devem ser classificados (intercalação)
Você pode misturar códigos de idiomas se necessário, por exemplo, você pode especificar horas e datas
em um código de idioma e convenções monetárias em outro.
As tarefas paralelas permitem escolher códigos do idioma separadamente para:
v A ordem na qual os caracteres devem ser classificados (intercalação)
É possível especificar códigos do idioma em níveis diferentes dentro do InfoSphere DataStage:
v Um padrão em todo o projeto. No cliente do Administrador especifique códigos do idioma padrão
para todas as tarefas do servidor em um projeto e um código do idioma padrão para todas as tarefas
paralelas em um projeto.
v Um padrão de tarefa. No cliente do Designer, é possível especificar códigos do idioma padrão usados
por uma tarefa específica que substitui o padrão do objeto.
v Um código do idioma de estágio. Determinados estágios paralelos permitem especificar que eles usem
um código do idioma específico. Isso substitui o projeto padrão e a tarefa padrão.

20

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Este manual usa o termo território em vez de país para descrever uma área que usa um código do idioma.

Horário e Data
A maioria dos territórios tem um estilo preferido para apresentar horários e datas. Para horários,
normalmente há uma opção entre um relógio de 12 horas ou de 24 horas. Para datas, há mais variações.
A seguir há alguns exemplos de formatos usados por códigos do idioma diferentes para expressar 21h30
no primeiro dia de Abril de 1990:
Território

Tempo

Date

Código do Idioma do
InfoSphere DataStage

França

21h30

1.4.90

FR-FRENCH

Estados Unidos

9:30 p.m.

4/1/90

US-ENGLISH

Japão

21:30

90.4.1

JP-JAPANESE

Numeric
Essa convenção define como os números são exibidos, incluindo:
v O caractere usado como o separador decimal (o caractere fracionário)
v O caractere usado como um separador de milhares
v Se os zeros à esquerda devem ser usados para números de 1 a -1
Por exemplo, os seguintes números podem significar um mil, dependendo do código do idioma usado:
Território

Número

Código do Idioma do InfoSphere
DataStage

Irlanda

1,000

IE-ENGLISH

Países Baixos

1.000

NL-DUTCH

França

1 000

FR-FRENCH

Monetário
Essa convenção define como os valores monetários são exibidos, incluindo:
v O caractere usado como o separador decimal. Isso pode diferir do separador decimal usado em
formatos numéricos.
v O caractere usado como um separador de milhares. Isso pode diferir do separador de milhares usado
em formatos numéricos.
v O símbolo de moeda local para o território, por exemplo, $, £ ou ¥.
v A cadeia usada como o símbolo de moeda internacional, por exemplo, USD (Dólares americanos), NOK
(Kroner norueguês), JPY (Yen japonês).
v O número de casas decimais usadas nos valores monetários locais.
v O número de casas decimais usadas em valores monetários internacionais.
v O sinal usado para indicar valores monetários positivos.
v O sinal usado para indicar valores monetários negativos.
v As posições relativas do símbolo de moeda e todos os sinais positivos ou negativos em valores
monetários.
A seguir há exemplos do uso de códigos do idioma diferentes em formatos monetários:
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Moeda

Formato

Código do Idioma do InfoSphere
DataStage

Dólares Americanos

$123.45

US-ENGLISH

Libras Esterlinas

£37,000.00

GB-ENGLISH

Marcos Alemães

DM123,45

DE-GERMAN

Euros Alemães

€123,45

DE-GERMAN-EURO

Tipo de Caractere
Essa categoria define se um caractere é alfabético, numérico, não impresso, etc. Essa convenção também
define todas as regras de caixa, por exemplo, algumas letras levam acento em minúsculas, mas não em
maiúscula.

Ordenação
Essa convenção define a ordem na qual os caracteres são ordenados, ou seja, classificados. Pode haver
várias variações na ordenação dentro de um único conjunto de caracteres. Por exemplo, o caractere Ä
segue o A na Alemanha, mas segue o Z na Suécia.

Mapas e Códigos de Idiomas em Tarefas do IBM IBM InfoSphere
DataStage
Um grande número de mapas e códigos de idiomas é instalado quando você instala o InfoSphere
DataStage com NLS ativado. O InfoSphere DataStage faz distinção entre mapas e códigos de idiomas
disponíveis e carregados. Dependendo do idioma que você especifica quando instala o InfoSphere
DataStage, um conjunto de mapas e códigos de idiomas, pronto para uso, é compilado e carregado
durante o design e a execução de tarefas do servidor InfoSphere DataStage. Mapas e códigos de idiomas
disponíveis são aqueles que o InfoSphere DataStage disponibiliza para compilar e carregar; eles podem
ser especificados durante o design de tarefas, mas devem ser carregados de fato antes de você executar
uma tarefa que os utilize.
Você pode visualizar quais mapas e códigos de idiomas estão carregados atualmente e aqueles que estão
disponíveis a partir do InfoSphere DataStage Administrator:
1. Abra o cliente Administrador.
2. Clique na guia Projetos para ir para a página Projetos.
3. Selecione um projeto e clique no botão NLS... para abrir a caixa de diálogo Configurações NLS do
Projeto daquele projeto. Por padrão, isso mostra todos os mapas atualmente carregados para as tarefas
do servidor. Escolha a opção Mostrar Todos os Mapas para ver uma lista de mapas disponíveis para
carregamento.
4. Para visualizar códigos de idiomas carregados, clique na guia Códigos de Idiomas do Servidor.
Clique na seta para baixo próxima a cada categoria do código de idioma para ver uma lista
drop-down dos códigos de idiomas carregados. Selecione a opção Mostrar Todos os Códigos de
Idiomas para que as listas drop-down mostrem todos os mapas disponíveis para carregamento.

Carregando Mapas
É possível carregar um dos mapas disponíveis para que ele possa ser usado pelas tarefas no tempo de
execução.

Procedimento
1. Na página Mapas do Servidor, clique no botão Instalar. A página expande para mostrar as listas de
mapas disponíveis e carregados:
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2. Selecione o mapa que deseja carregar da lista Disponível à esquerda e clique no botão Incluir. Uma
caixa de diálogo solicita a confirmação da ação. Clique em Sim. Quando o mapa for compilado, ele
será incluído na lista Instalado à direita. Você precisa parar e reiniciar o mecanismo do servidor antes
de ele ser realmente carregado de modo que, inicialmente, não haja nenhum visto ao lado dele.
3. Pare e reinicie o mecanismo reinicializando o mecanismo ou parando e iniciando os serviços do IBM
InfoSphere DataStage (consulte Guia do Cliente do Administrador para obter instruções sobre como fazer
isso). O mapa é então disponibilizado para as tarefas no tempo de execução.

Carregando Códigos de Idiomas
É possível carregar um dos códigos de idioma para que ele possa ser usado pelas tarefas no tempo de
execução.

Procedimento
1. Na página Códigos de Idiomas do Servidor, clique no botão Instalar. A página expande para mostrar
as listas de códigos de idiomas disponíveis e carregados:
2. Selecione o código de idioma que deseja carregar da lista Disponível à esquerda e clique no botão
Incluir. Uma caixa de diálogo solicita a confirmação da ação. Clique em Sim. Quando o código de
idioma for compilado, ele será incluído na lista Instalado à direita. Você precisa parar e reiniciar o
mecanismo do servidor antes de ele ser realmente carregado de modo que, inicialmente, não haja
nenhum visto ao lado dele.
3. Pare e reinicie o mecanismo do servidor reinicializando o mecanismo ou parando e iniciando os
serviços do DataStage (consulte Guia do Cliente do Administrador para obter instruções sobre como
fazer isso). O código de idioma é então disponibilizado para as tarefas no tempo de execução.

Usando Mapas nas Tarefas do Servidor
Você precisa utilizar um mapa sempre que estiver lendo dados de caractere (exceto ASCII de 7 bits) no
IBM InfoSphere DataStage ou gravando dados de caractere fora do InfoSphere DataStage. O mapa
informa ao InfoSphere DataStage como converter o conjunto de caracteres externo no conjunto de
caracteres Unicode interno.
Você não precisa mapear dados se estiver:
v Manipulando dados exclusivamente numéricos.
v Lendo ou gravando em um estágio representando o armazenamento interno fornecido pelo InfoSphere
DataStage (que é um estágio Hashed File ou um estágio UniVerse).
v Lendo ou gravando em um banco de dados UniVerse externo com NLS ativado.
v Lendo ou gravando dados ASCII de 7 bits.
InfoSphere DataStage permite especificar o mapa a ser utilizado em vários pontos em um design de
tarefa:
v Você pode especificar o mapa padrão para um projeto. Isso é usado por todos os estágios em todas as
tarefas em um projeto, a menos que especificamente substituído no design de tarefa.
v Você pode especificar o mapa padrão para uma tarefa. Isso é usado por todos os estágios em uma
tarefa (substituindo o projeto padrão), a menos que substituído no design de tarefa.
v Você pode especificar um mapa para um determinado estágio em sua tarefa. Isso substitui o projeto
padrão e a tarefa padrão.
v Para determinados estágios, você pode especificar um mapa para colunas individuais; isso substitui o
projeto, a tarefa e os mapas padrão de estágio.
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Dados de Caracteres nas Tarefas do Servidor
Você só precisa especificar um mapa do conjunto de caracteres no qual sua tarefa está processando dados
de caracteres. O IBM InfoSphere DataStage possui inúmeros tipos de caracteres que podem ser
especificados como o tipo SQL de uma coluna:
v
v
v
v
v
v

Caractere
VarChar
LongVarChar
NChar
NVarChar
NLongVarChar

Todos os itens acima denotam colunas de cadeia, que precisam ser mapeadas para o conjunto de
caracteres Unicode interno do InfoSphere DataStage.

Especificando um Mapa Padrão do Projeto
Você especifica o mapa padrão para um projeto no IBM InfoSphere DataStage Administrator Client.

Procedimento
1. Abra o cliente Administrador.
2. Clique na guia Projetos para ir para a página Projetos.
3. Selecione o projeto para o qual deseja configurar um mapa padrão e clique no botão NLS... para abrir
a caixa de diálogo Configurações de NLS do Projeto desse projeto. Por padrão, isso mostra todos os
mapas atualmente carregados para as tarefas do servidor.
4. Escolha o mapa que deseja na lista Nome do Mapa Padrão. Selecione a opção Mostrar Todos os
Mapas e escolha um mapa que ainda não foi carregado, mas observe que terá de carregar o mapa
(consulte "Carregando Mapas") antes que qualquer tarefa que use o mapa seja executada.
5. Clique em OK. O mapa selecionado agora é o padrão para o projeto e é usado por todas as tarefas
naquele projeto.

Especificando um Mapa Padrão de Tarefa
Você especifica um mapa padrão para uma determinada tarefa no IBM InfoSphere DataStage Designer
utilizando a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.

Procedimento
Abra a tarefa para a qual deseja configurar o mapa no InfoSphere DataStage Designer.
Abra a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa da tarefa (escolha Editar > Propriedades da Tarefa).
Clique na guia NLS para ir para a página NLS:
Escolha o mapa que deseja na lista Mapa Padrão para Estágios. Selecione a opção Mostrar Todos os
Mapas e escolha um mapa que ainda não foi carregado, mas observe que terá de carregar o mapa
(consulte "Carregando Mapas") antes que a tarefa seja realmente executada.
5. Clique em OK. O mapa selecionado agora é o padrão para a tarefa e é usado por todos os estágios
naquela tarefa.

1.
2.
3.
4.

Especificando um Mapa de Estágio
É possível especificar um mapa para um estágio.

Sobre Esta Tarefa
Você especifica um mapa para um determinado estágio para utilizar no diálogo do editor de estágio no
IBM InfoSphere DataStage Designer. Você pode especificar mapas para todos os tipos de estágio, exceto:

24

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

v Estágios ativos como o Aggregator e o Transformer. Eles lidam com dados que já foram inseridos no
InfoSphere DataStage e, portanto, já foram mapeados.
v Estágios que utilizam o armazenamento interno oferecido pelo InfoSphere DataStage, ou seja, estágios
Hashed File e UniVerse. Eles manipulam dados no conjunto de caracteres Unicode, portanto, não
exigem mapeamento.

Procedimento
1. Abra o editor de estágio na tarefa no Designer Client. Selecione a guia NLS na página Estágio.
2. Execute uma das seguintes ações:
v Escolha o mapa que deseja na lista Nome do Mapa para Uso com Estágio. Selecione a opção
Mostrar Todos os Mapas e escolha um mapa que ainda não foi carregado, mas não que você
precisará carregar o mapa (consulte “Carregando Mapas” na página 22) antes da tarefa que contém
esse estágio ser executada realmente.
v Clique no botão Usar Parâmetro da Tarefa.... Isso permite que você selecione um parâmetro de
tarefa existente ou especifique um novo. Quando a tarefa for executada, o InfoSphere DataStage
utilizará o valor do parâmetro para o nome do mapa a ser utilizado.
3. Clique em OK. O mapa ou parâmetro de tarefa selecionados são usados pelo estágio.

Especificando um Mapa de Coluna
Determinados tipos de estágio de tarefa do servidor permitem que você especifique um mapa usado para
uma determinada coluna nos dados manipulados por aquele estágio.

Sobre Esta Tarefa
Os seguintes estágios permitem o mapeamento por coluna:
v Estágio ODBC
v Estágio de arquivo sequencial

Procedimento
1. Abra o editor de estágio na tarefa. Clique na guia NLS na página Estágio:
2. Selecione a opção Permitir Mapeamento Por Coluna. Depois, acesse a página Entradas ou Saídas
(dependendo se você está gravando ou lendo dados) e selecione a guia Colunas:
3. A grade de colunas agora tem um campo extra chamado Mapa NLS. Escolha o mapa que deseja para
uma coluna específica na lista drop-down.
4. Clique em OK.

Usando Códigos de Idiomas nas Tarefas do Servidor
Os códigos de idiomas permitem que você especifique quais dados são tratados de acordo com as
convenções de um determinado território. Nem sempre há um relacionamento direto entre o código de
idioma e o idioma, por exemplo, o código do idioma francês é diferente do francês do Canadá.
As tarefas do servidor permitem que você escolha códigos de idiomas separadamente para vários
aspectos diferentes das convenções nacionais:
v O formato para horas e datas
v
v
v
v

O formato para a exibição de números
Como exibir valores monetários
Se um caractere é alfabético, numérico, não-impresso etc
A ordem na qual os caracteres devem ser classificados (intercalação)
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Você pode misturar códigos de idiomas se necessário, por exemplo, você pode especificar horas e datas
em um código de idioma e convenções monetárias em outro. Descrições de cada tipo de convenção são
fornecidas em "Códigos de Idiomas".
Nas tarefas do servidor, você pode configurar um código de idioma padrão para um projeto ou para uma
tarefa específica.

Especificando um Código do Idioma Padrão do Projeto
Você especifica o código de idioma padrão para um projeto no IBM InfoSphere DataStage Administrator
Client.

Procedimento
1. Abra o cliente Administrador.
2. Clique na guia Projetos para ir para a página Projetos.
3. Selecione o projeto para o qual deseja configurar um mapa padrão e clique no botão NLS... para abrir
a caixa de diálogo Configurações de NLS do Projeto desse projeto. Clique na guia Códigos de
Idiomas do Servidor para ir para a página Códigos de Idiomas do Servidor.
4. Clique na seta próxima à categoria à qual deseja configurar um código de idioma e escolha um código
de idioma na lista drop-down. Você pode selecionar a opção Mostrar Todos os Códigos de Idiomas e
escolher um código de idioma que ainda não foi carregado, mas observe que terá de carregar o
código de idioma (consulte "Carregando Códigos de Idiomas") antes de executar tarefas que o usam.
5. Clique em OK. O código do idioma selecionado agora será o padrão para essa categoria no projeto e
será utilizado por todas as tarefas nesse projeto.

Especificando um Código do Idioma Padrão da Tarefa
Você especifica um código de idioma padrão para uma determinada tarefa no IBM InfoSphere DataStage
Designer utilizando o diálogo Propriedades da Tarefa.

Procedimento
1. Abra a tarefa à qual deseja configurar o código de idioma no cliente Designer.
2. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa da tarefa (escolha Editar > Propriedades da Tarefa).
3. Clique na guia NLS para ir para a página NLS:
4. Clique na seta próxima à categoria à qual deseja configurar um código de idioma e escolha um código
de idioma na lista drop-down. Você pode selecionar a opção Mostrar Todos os Códigos de Idiomas e
escolher um código de idioma que ainda não foi carregado, mas observe que terá de carregar o
código de idioma (consulte "Carregando Códigos de Idiomas") antes que a tarefa seja realmente
executada.
5. Clique em OK. O código de idioma selecionado agora é o padrão para a categoria na tarefa e é usado
por todos os estágios naquela tarefa.
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Estágios Complex Flat File
O estágio Complex Flat File permite converter dados extraídos de arquivos simples complexos gerados
em um mainframe IBM. Um arquivo simples complexo tem estrutura hierárquica em sua disposição de
colunas. Ele é fisicamente simples (isto é, não tem ponteiros ou outra infra-estrutura complicada), mas
representa logicamente relacionamentos pai-filho. É possível utilizar vários tipos de registros para
conseguir essa estrutura hierárquica.

Reconhecendo uma Estrutura Hierárquica
Por exemplo, utilize registros com várias estruturas para diferentes tipos de informações, como um
registro "E" para informações estáticas do funcionário e um registro "S" para informações mensais de
folha de pagamento de funcionários ou para grupos de informações repetitivas (doze meses de receita).
Também é possível combinar esses agrupamentos de registros e, no caso de dados repetitivos, é possível
simplificar grupos OCCURS aninhados.

Gerenciando Grupos de Repetição e Estruturas Internas
É possível carregar, gerenciar e utilizar facilmente grupos de repetição e estruturas internas de registros,
como campos GROUP e OCCURS. É possível ignorar colunas de dados GROUP exibidas como dados
brutos e que não tenham uso lógico para a maioria dos aplicativos. Os metadados podem ser
simplificados em um conjunto normalizado de colunas no momento do carregamento, de maneira que
não exista nenhuma matriz no tempo de execução.

Selecionando Subconjuntos de Colunas
É possível selecionar um subconjunto de colunas a partir de uma CFD (COBOL File Description) grande.
Esse processo de filtragem resulta em ganhos de desempenho, pois o estágio não mais analisa e processa
centenas de colunas se apenas algumas forem necessárias.
Os arquivos simples complexos também podem incluir tipos de dados legados.

Links de Saída
O estágio Complex Flat File suporta várias saídas. Um link de saída especifica os dados que estão sendo
extraídos, que são um fluxo de linhas a serem lidas.
Ao utilizar o estágio Complex Flat File para processar um grande número de colunas, por exemplo, mais
de 300, utilize somente um link de saída na tarefa. Isso aprimora em muito o desempenho da GUI ao
carregar, salvar ou construir essas colunas. Ter mais de um link de saída causa uma sequência de
salvamento ou carregamento cada vez que as guias forem alteradas.
O estágio Complex Flat File não suporta capacidade de consulta de referência ou links de entrada. Para
obter informações sobre tarefas construídas com a versão 1 desse estágio, consulte a próxima seção.
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Tarefas Existentes Construídas com a Versão 1 do Estágio Complex
Flat File
Sobre Esta Tarefa
Ao abrir pela primeira vez o estágio Complex Flat File, a grade da guia Colunas de Origem estará vazia
para as tarefas existentes até você clicar em OK e salvar a tarefa. A GUI gera os valores da coluna de
origem utilizando a lista de colunas de saída, sendo possível fazer upgrade das tarefas existentes ao
selecionar Sim para a seguinte consulta:
Esse estágio foi desenvolvido com uma versão anterior do plug-in CFF. Deseja fazer upgrade desse estágio?

As colunas de origem são preenchidas sendo possível selecionar e modificar colunas.
Você pode parar o upgrade ao selecionar Não para a consulta. Não é possível utilizar a guia Colunas de
Origem com a grade permanecendo vazia. As tarefas existentes são executadas sem alterações enquanto
as mesmas não forem salvas.

Funcionalidade do Estágio Complex Flat File
Funcionalidade Suportada
O estágio Complex Flat File suporta a seguinte funcionalidade:
v Dados brutos EBCDIC e ASCII.
v Os seguintes tipos de dados COBOL:
– Compactado (COMP-3).
– Zonado (DISPLAY com sinal).
– Caractere (DISPLAY ou PIC X).
– Inteiro (COMP. Inteiro também suporta implementações de 1 e 3 bytes não-padrão).
– Binário (o mesmo que COMP, mas sem sinal.)
– Decimal (COMP-2).

v
v
v
v
v
v

– Flutuante (COMP-1).
– Estruturas com formato fixo. Ele não suporta colunas que sejam separadas por delimitadores.
Uma cláusula REDEFINES.
OCCURS paralela usando links de saída separados.
OCCURS aninhada no mesmo formato CFD (COBOL File Description). Elas devem ser niveladas no
momento do carregamento (não no tempo de execução).
OCCURS fixa sem cláusula DEPENDING ON.
Complex flat files gerados em um mainframe IBM.
NLS (National Language Support).

v A capacidade de selecionar subconjuntos de colunas a partir de uma CFD.

Funcionalidade Não Suportada
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Formatos de arquivo de byte diferentes de 8 bits.
v Arquivos simples do complexo gerados em mainframes não-IBM (por exemplo, Windows).

Terminologia
A lista a seguir descreve os termos utilizados neste documento:
Termo Descrição

28

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

CFD

Formato COBOL File Description.

Complex flat file
Um superconjunto do arquivo simples, mas contendo estruturas de dados complexos. As
estruturas de dados complexos suportadas por Complex Flat File são grupos, matrizes e
redefinições, que são localizadas em arquivos VSAM ou QSAM. (Os arquivos delimitados ou
prontos para carregamento não contêm essas estruturas complexas.) Um arquivo simples
complexo possui estrutura hierárquica integrada em sua disposição de colunas. Os arquivos
simples complexos também podem incluir tipos de dados legados.
DCLGen Import
O componente do IBM InfoSphere DataStage para importar uma definição de tabela em um
arquivo DCLGen que foi exportado anteriormente do VS/IBM DB2.
Fixed-width flat file
Um arquivo caracterizado por arquivos de comprimento fixo (binário) ou delimitado.
Uniformização
A conversão de arquivos que contêm estruturas de dados complexos, como matrizes, grupos e
redefinições, em arquivos de dados que contêm registros sem relacionamentos estruturados.
Normalização
A conversão de registros em formato NF2 (formato nonfirstnormal), contendo dados com diversos
valores, em uma ou mais linhas 1NF (primeiro formato normal).
QSAM
Queued Sequential Access Method.
VSAM
Virtual Storage Access Method. Esse método é um sistema de gerenciamento de arquivo para o
sistema operacional do mainframe do IBM MVS.

Utilizando o Estágio Complex Flat File
Ao utilizar a GUI customizada para editar um estágio Complex Flat File, a caixa de diálogo Estágio CFF
será exibida. Essa caixa de diálogo tem as páginas Estágio e Saída:
v Estágio. Essa página exibe o nome do estágio que está sendo editado no campo Nome do Estágio. A
guia Geral descreve a finalidade do estágio no campo Descrição. (A guia NLS aparecerá apenas se o
NLS foi instalado. Para obter detalhes, consulte “Guia NLS”.)
Nota: Não é possível alterar o nome do estágio nessa caixa de diálogo.
v Saída. Essa página especifica as origens de dados a serem utilizadas e as definições de coluna
associadas a cada link de saída.

Guia NLS
É possível definir um mapa de conjunto de caracteres que interpreta o arquivo de entrada para um
estágio. Faça isso na guia NLS da página Estágio, que aparecerá apenas se o NLS foi instalado.
Se o NLS estiver instalado, a opção NLS será selecionada na caixa de listagem Formato de Dados na guia
Geral da página Saída e a guia NLS da página Estágio será ativada.
Especifique informações utilizando os seguintes botões e campos:
v Nome do mapa para utilização com o estágio. O mapa do conjunto de caracteres padrão é definido
para o projeto ou para a tarefa. É possível alterar o mapa selecionando um nome de mapa na lista.
v Utilizar Parâmetro de Tarefa... Especifica valores de parâmetros para a tarefa. Use o formato #Param#,
em que Param é o nome do parâmetro de tarefa. A cadeia #Param# é substituída pelo parâmetro de
tarefa quando a tarefa é executada.
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v Mostrar todos os mapas. Lista todos os mapas enviados com o IBM InfoSphere DataStage.
v Apenas mapas carregados. Lista somente os mapas atualmente carregados.
Se o NLS não estiver instalado, a opção NLS estará indisponível na caixa de listagem Formato de Dados
e a guia NLS da página Saída será desativada. O arquivo de entrada será interpretado de acordo com a
opção selecionada na caixa de listagem Formato de Dados na guia Geral da página Saída.

Definindo um Link de Saída
Ao ler dados de uma origem de dados, o estágio Complex Flat File tem um link de saída.
Defina as propriedades desse link e as definições de coluna dos dados na página Saída da caixa de
diálogo Estágio CFF.

Sobre a Página Saída
A página Saída tem um campo Nome da Saída, as guias Geral, Colunas de Origem, Selecionar Colunas,
Critérios de Seleção e Colunas de Destino e os botões Colunas... e Visualizar Dados... (A guia NLS
aparecerá apenas se o NLS foi instalado. Para obter detalhes, consulte “Guia NLS” na página 29.)
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que deseja editar na caixa de listagem
Nome da Saída. Essa lista exibe todos os links de saída do estágio Complex Flat File.
v Botão Colunas... Clique no botão Colunas... para exibir uma lista resumida das colunas no arquivo de
origem de dados. À medida que você digita metadados detalhados na guia Colunas de Origem, é
possível deixar essa lista exibida.
v Botão Visualizar Dados.... Clique no botão Visualizar Dados... para iniciar o Navegador de Dados.
Isso permite examinar os dados associados ao link de saída.

Guia Geral
Essa guia é exibida por padrão. É possível inserir opcionalmente o texto para descrever a finalidade do
link de saída no campo Descrição. Digite as informações apropriadas para os seguintes campos:
v Caminho. O nome do caminho de entrada da origem de dados de onde recuperar os dados. É possível
também clicar no botão ... à direita do campo para pesquisar os diretórios no compuador que hospeda
a camada do mecanismo para a origem de dados.
v Formato de Dados. O formato do arquivo de entrada: EBCDIC ou ASCII ou NLS. Se NLS estiver
ativado, o Formato de Dados será configurado como NLS e não será editável. (Mapas NLS suportam
dados EBCDIC.)
v Estilo do Registro. O tratamento de EOL para registros de acordo com a seguinte tabela:
Tabela 2. Tratamento de Fim de Linha
Formato de Dados

Estilo do Registro

Comprimento do Registro

Comentários

ASCII ou EBCDIC

Binário

Maior que zero

O comprimento do registro
é determinado pelo campo
Comprimento do Registro.
Se os metadados definirem
um registro que não é
maior que o campo
Comprimento do Registro,
as colunas que possuem
posições iniciais maiores
que Comprimento do
Registro serão configuradas
como Null.
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Tabela 2. Tratamento de Fim de Linha (continuação)
Formato de Dados

Estilo do Registro

Comprimento do Registro

Comentários

ASCII ou EBCDIC

Binário

Zero

O comprimento do registro
é determinado pelos
metadados.

ASCII ou EBCDIC

CR/LF

Qualquer valor

O comprimento do registro
é determinado pelo
delimitador CR/LF.
Se os metadados definem
um registro maior que o
Comprimento do Registro
conforme determinado pelo
CR/LF, as colunas que
possuem posições iniciais
maiores que a posição do
CR/LF serão configuradas
como NULL.
Se os metadados definem
um registro menor que a
posição do CR/LF, os
dados após o final do
registro e antes do CR/LF
(conforme determinado
pelos metadados) serão
descartados.
Se os dados sendo lidos
estiverem no formato
EBCDIC, poderão ocorrer
caracteres CR/LF
coincidentes. Isto também
delimita um registro.

NLS

Binário

>0

O comprimento do registro
é determinado pelo campo
Comprimento do Registro.
Se os metadados definem
um registro maior que o
campo Comprimento do
Registro, as colunas que
possuem posições iniciais
maiores que Comprimento
do Registro serão
configuradas como espaços.
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Tabela 2. Tratamento de Fim de Linha (continuação)
Formato de Dados

Estilo do Registro

Comprimento do Registro

Comentários

NLS

CR/LF

Qualquer valor

O comprimento do registro
é determinado pelo
delimitador CR/LF.
Se os metadados definem
um registro maior que o
Comprimento do Registro
conforme determinado pelo
CR/LF, as colunas que
possuem posições iniciais
maiores que a posição do
CR/LF serão configuradas
como espaços
Se os metadados definem
um registro menor que a
posição do CR/LF, os
dados após o final do
registro e antes do CR/LF
(conforme determinado
pelos metadados) serão
descartados.
Se os dados sendo lidos
estiverem no formato
EBCDIC, poderão ocorrer
caracteres CR/LF
coincidentes. Isto também
delimita um registro.

NLS

Binário

0

O comprimento do registro
é determinado pelos
metadados.

Nota: Se Estilo do Registro estiver configurado como CR/LF, o último registro no conjunto de dados
não deverá ser finalizado pelo CR/LF. Se um ou mais CR/LFs estiverem no final do conjunto de
dados, registros vazios serão gerados para cada CR/LF.
v Verifique o valor do sinal nos dados DECIMAL COMP-3. Se selecionado, o estágio busca por um
valor de sinal válido nos dados definidos como COMP-3. Se o valor for diferente de um hexadecimal
"C", "F" ou "D", o estágio gravará uma mensagem de erro no log do IBM InfoSphere DataStage.
v Preservar NULL. Se selecionado, o estágio interpretará o valor de qualquer coluna contendo valores
nulos binários como um SQL_NULL. Se não for selecionado, o estágio interpretará o valor como zero.
O padrão é Preservar NULL não selecionado.
v Descrição. Texto opcional que descreve a finalidade do link de saída.

Guia Colunas de Origem
A guia Colunas de Origem contém a lista completa de colunas. Utilizando a guia Selecionar Colunas, é
possível selecionar colunas a partir dessa lista para gerar saída no link de saída CFF. (Também é possível
utilizar o estágio Transformer para fazer isso, mas terá um desempenho mais lento devido aos dados de
colunas não utilizadas.)
Utilize a guia Colunas de Origem para inserir manualmente os dados de coluna que compõem o arquivo
simples; também é possível utilizar Carregar.
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Nota: Não utilize a guia Colunas de Origem para omitir colunas do arquivo de destino. Colunas de
Origem deve descrever completamente e com exatidão o arquivo de origem, caso contrário, o arquivo
não será analisado corretamente. Em vez disso, utilize a guia Selecionar Colunas para omitir colunas.

Botão Carregar
Carregar simplificará automaticamente as matrizes, gerando nomes de colunas com números que
aumentam uniformemente se você responder Sim à seguinte pergunta:
Deseja uniformizar as ocorrências nas colunas que estão sendo carregadas?

Se você inserir dados manualmente, deverá simplificar quaisquer matrizes manualmente.
As colunas a seguir têm significado especial para o estágio Complex Flat File:
v Número do Nível. Representa o número do nível da coluna em uma descrição de arquivo COBOL.
v Tipo Nativo. Representa o tipo de dados COBOL.
As outras colunas na grade são as colunas padrão para a guia Colunas. É possível editar esses campos
clicando-se com o botão direito do mouse em uma linha na grade e selecionando Editar Linha... Isso abre
a caixa de diálogo Editar Coluna.

Caixa de Diálogo Editar Metadados da Coluna
Utilize a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna para editar os metadados da coluna conforme
descrito nesta seção.
A caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna possui uma área geral contendo campos que são comuns
a todos os tipos de origens de dados, mais duas páginas contendo campos específicos para metadados
utilizados em tarefas do servidor e informações específicas para origens de dados COBOL.

Propriedades de Metadados
Use o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer para importar os metadados do arquivo
simples do complexo (CFD) para o InfoSphere DataStage. A lista a seguir define as propriedades
capturadas para metadados do arquivo simples do complexo.
Campo Descrição
Nome da Coluna
O nome da coluna.
Chave Especifica se esta coluna é uma chave.
Tipo nativo
O tipo de dados nativo da coluna.
Utilize um dos seguintes valores: FLOAT, DECIMAL, BINARY, DISPLAY_NUMERIC,
CHARACTER ou GROUP.
Para obter detalhes sobre a utilização do tipo nativo GROUP para manipular datas, consulte
“Guia Colunas de Destino” na página 37.
Comprimento
O valor numérico da precisão.
Escala O número de casas decimais.
Anulável
Especifica se a coluna pode conter valores nulos. Se configurado como Sim, estará sujeito a uma
restrição NOT NULL. (Sim/Não)
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Formato de Data
O formato de uma coluna de data.
Descrição
A descrição da coluna. Consulte exemplos de valores do campo Descrição no final desta seção.
Número do Nível
O número de nível relativo do COBOL da coluna.
Ocorrências
O número de ocorrências da coluna especificada na cláusula COBOL OCCURS. (Consulte
exemplos de OCCURS em paralelo, o que não é suportado, no final desta seção.)
Especifica uma cláusula de uso do COBOL. Utilize uma das seguintes cláusulas:

Uso

COMP COMP-1 COMP-2 COMP-3 DISPLAY
Indicador de Sinal
Especifica o sinal. Configure-a para S se a cadeia de caracteres da figura contiver o símbolo S.
Caso contrário, configure-a para U.
Opção de Sinal
Se você especificar uma cláusula de sinal e a cadeia de caracteres da imagem contiver um
símbolo S, Esse atributo será configurado com um dos seguintes valores:
L - LEADING T - TRAILING LS - LEADING SEPARATE TS - TRAILING SEPARATE
Indicador de Sincronismo
Especifica se esta é uma cláusula sincronizada do COBOL.
Campo Redefinido
O nome da coluna que está sendo redefinida.
Dependente de
O nome da coluna dependente.
Tamanho do Armazenamento
O tamanho real do armazenamento em bytes da coluna.
Picture
Exibe uma cláusula Picture gerada com base no valor no tipo Native, Length e Scale.

Processando os Metadados
Utilize os botões na parte inferior da caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna para continuar
incluindo ou editando colunas, ou para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
v Anterior e Próxima. Visualizar os metadados na linha anterior ou próxima.
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna. Se houver alterações importantes na
linha atual, você será perguntado se deseja salvá-las antes de fechar.
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.
Somente um subconjunto destas propriedades estará visível na guia Colunas de Origem. Para ver todas
as propriedades de uma determinada linha, clique com o botão direito do mouse em uma linha na grade
e selecione Editar Linha....
Se você inserir ou modificar o metadados utilizando o editor de estágios e desejar salvar uma cópia no
repositório InfoSphere DataStage para utilização em um outro estágio, clique no botão Salvar....
Para carregar uma definição de tabela existente no estágio, utilize o botão Carregar....

34

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Manipulando OCCURS Paralela
O estágio Complex Flat File não suporta OCCURS paralelas, ou seja, duas ou mais cláusulas OCCURS na
mesma definição de dados. Você precisa processar estas cláusulas OCCURS paralelas pelos links de saída
separados.
Esse exemplo utiliza uma cláusula PHONES OCCURS e uma cláusula ADDRESS OCCURS:
01 CLIENT.
03 SURNAME
03 FORENAME
03 ADDRESS
05 ADDLINE
03 POSTCODE
03 PHONES
05 TELNO

PIC X(25).
PIC X(25).
OCCURS 4.
PIC X (10).
PIC X (10).
OCCURS 2.
PIC X(10).

O próximo exemplo utiliza uma cláusula PHONES OCCURS e uma cláusula ADDLINE OCCURS:
01 CLIENT.
03 SURNAME
03 FORENAME
03 ADDRESS.
05 ADDLINE
03 POSTCODE
03 PHONES
05 TELNO

PIC X(25).
PIC X(25).
PIC X (10) OCCURS 5.
PIC X (10).
OCCURS 2.
PIC X(10).

A GUI customizada CFF reconhece a cláusula OCCURS paralela e exibe o seguinte erro:
Muitas ocorrências

Não é permitido salvar as definições de colunas carregadas ou editadas.
Para processar OCCURS paralelas:
1. Desmarque o campo Ocorrências utilizando a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna.
2. Digite NENHUM no campo Descrição das colunas que não estão sendo processadas neste link. Isto
permite que os dados para essas colunas fluam sem alterações.
3. Crie um link de saída separado utilizando um procedimento semelhante para processar a próxima
cláusula OCCURS.

Valores do Campo Descrição
Os valores a seguir para o campo Descrição possuem um significado especial em tempo de execução:
v UNSIGNED_DECIMAL. Utilize somente com campos DECIMAL. Você pode utilizar esse valor com
campos decimais compactados para acionar algoritmos descompactados especiais.
v ANYSIGN_DECIMAL. Utilize somente com campos DECIMAL. Você pode utilizar esse valor com
campos decimais compactados para acionar algoritmos descompactados especiais.
v NONE. Utilize com tipos nativos não-GROUP. NONE faz com que os dados fluam pelo estágio sem
alterações, ou seja, nenhuma conversão é realizada nos dados e os dados brutos são enviados. NONE é
ignorado se você utilizar um formato de data.
v OCCURS_COUNTER. Comporta-se como uma pseudocoluna do tipo nativo DECIMAL que não
espera nenhum dado no fluxo de entrada.
Primeiro é necessário inserir um novo campo com o tipo DECIMAL na grade Colunas dentro da sua
cláusula OCCURS. Você também deve incluir a cadeia OCCURS_COUNTER no campo Descrição. Em
tempo de execução, o estágio cria seus próprios dados aumentando automaticamente o contador para
cada ocorrência processada. Isto não é suportado atualmente para OCCURS aninhadas.
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Colunas GROUP e OCCURS
Se uma coluna em um GROUP que possui uma OCCURS for selecionada, e a coluna GROUP não for
selecionada, poderão ser exibidos resultados incorretos. Você deve incluir a coluna GROUP com OCCURS
em sua seleção se qualquer coluna em GROUP for selecionada.
Nota: Somente determinados tipos de colunas GROUP podem ser selecionados. Consulte as seções a
seguir para detalhes.

Guia Selecionar Colunas
Utilize a guia Selecionar Colunas para escolher quais colunas serão carregadas no link de saída. A guia
Selecionar Colunas contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que estão sendo
gerados no link escolhido.
Nota: Não utilize a guia Colunas de Origem com a finalidade de selecionar colunas para o arquivo de
destino. Utilize apenas a guia Selecionar Colunas para essa finalidade. A descrição na guia Colunas de
Origem deve corresponder ao arquivo de origem de maneira completa e exata (consulte “Guia Colunas
de Origem” na página 32).
A guia Selecionar Colunas funciona de maneira semelhante à do estágio de origem do mainframe
Complex Flat File, como descrito a seguir:
v Colunas Disponíveis lista as colunas de origem exibidas em formato hierárquico. Utiliza campos para
colunas não-GROUP e pastas para colunas GROUP. À medida que você selecionar ou desmarcar cada
coluna, uma marca de verificação aparecerá na coluna na lista.
Será possível selecionar colunas GROUP apenas se todas as colunas em GROUP tiverem o tipo de
dados CHARACTER. Se alguma coluna em GROUP tiver um tipo de dados diferente, não será possível
selecionar a coluna GROUP e será exibida como tal.
v Colunas Selecionadas contém a lista de colunas criadas utilizando as teclas de seta.
v Utilize essas teclas de seta para mover colunas de um lado para outro entre a lista Colunas
Disponíveis e a lista Colunas Selecionadas. Utilize a seta simples ( > ) para mover colunas realçadas e
a seta dupla ( >> ) para mover todos os itens.
v Por padrão, todas as colunas são selecionadas para carregamento. Clique em Localizar para abrir uma
caixa de diálogo que permite procurar uma coluna específica.
v Clique em OK quando a seleção estiver concluída a fim de carregar as colunas selecionadas.

Guia Critérios de Seleção
Utilize a guia Critérios de Seleção para redefinir campos extraídos do arquivo de entrada. Digite as
informações apropriadas para os seguintes campos:
v Nº do Registro Inicial. O número do registro no qual o processamento será iniciado.
v Nº do Registro Final. O número do registro no qual o processamento será parado.
v Campo de ID. Escolha o campo que contém o valor do tipo de registro na caixa de listagem.
v Valor (Hex). O valor do tipo de registro. Esse valor será convertido no Estilo do Registro antes da
comparação, por exemplo, ASCII ou EBCDIC. Apenas os registros que contenham esse valor serão
enviados para o link de saída. Intervalos de valores não são suportados. Se o valor for precedido pelo
caractere E comercial ( & ), ele será tratado como um valor hexadecimal e comparado sem nenhuma
conversão.

Exemplo Redefinido
O estágio Complex Flat File suporta a redefinição de qualquer parte do arquivo de origem. Ele faz isso
reconfigurando a posição inicial de um campo que faz com que seus metadados redefinam outro campo.
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Por exemplo, Field-2 redefine Field-1 e assim por diante.
Entrada:
01 Example-Record.
03 Field-1
Pic X(24).
03 Field-2 redefines Field-1.
05 Field-2a
Pic X(8).
05 Field-2b
Pic X(8).
05 Field-2c
Pic X(8).
03 Field-3
Pic X(24).
03 Field-3 redefines Field-3.
05 Field-4a
Pic X(8).
05 Field-4b
Pic X(8).
05 Field-4c
Pic X(8).
03 Field-5 redefines Field-1.
05 Field-5a
Pic X(8).
05 Field-5b
Pic X(8).
05 Field-5c
Pic X(8).
Dados de Entrada:
2a2a2a2a2b2b2b2b2c2c2c2c4a4a4a4a4b4b4b4b4c4c4c4c
Ordem do Campo de Saída:
Field-2a
Field-2b
Field-2c
Field-4a
Field-4b
Field-4c
Field-5a
Field-5b
Field-5c
Dados de Saída:
2a2a2a2a2b2b2b2b2c2c2c2c4a4a4a4a4b4b4b4b4c4c4c4c2a2a2a2a2b2b2b2b2c2c2c2c

Guia Colunas de Destino
A guia Colunas de Destino da página Saída contém a lista de colunas que foram criadas utilizando a
guia Selecionar Colunas. As colunas ficam esmaecidas e não são editáveis. Você deve utilizar a guia
Selecionar Colunas para escolher quais colunas serão carregadas no link de saída.

Considerações sobre Data
Em muitos casos, os arquivos COBOL definem datas como um campo de caractere. Por exemplo:
05 Application-Date

pic 99999999.

Clique na guia Colunas de Origem da página Saída para digitar ou carregar definições de colunas para
os dados. Nesse caso, defina o campo Tipo Nativo de Application-Date como CHARACTER. Selecione
um formato apropriado no campo Formato de Data da janela Editar Metadados da Coluna, nesse caso,
CCYYMMDD.
Para gerar uma data do IBM InfoSphere DataStage na coluna no link de saída, os dados de entrada e o
campo Formato de Data deverão usar o mesmo formato. Por exemplo, os dados de entrada no formato
"25/12/2000" deverão utilizar o formato DD/MM/CCYY no campo Formato de Data. Caso contrário,
será gerada uma data com um valor nulo e um aviso sobre uma conversão de data inválida aparecerá no
log do InfoSphere DataStage.

Estágios Folder
Estágios Folder são utilizados para ler e gravar dados como arquivos em um diretório localizado no
servidor IBM InfoSphere DataStage.
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Utilizando Estágios Folder
Os estágios Folder podem ler vários arquivos a partir de um único diretório e entregar os arquivos para a
tarefa como linhas em um link de saída. Os estágios Folder também podem gravar linhas de dados como
arquivos em um diretório. As linhas chegam no estágio em um link de entrada.
Nota: O comportamento do estágio Folder durante a leitura das pastas que contêm outras pastas é
indefinido.
Em um ambiente NLS, o usuário que estiver executando a tarefa deve ter permissão de gravação na
pasta, de modo que as informações do mapa NLS possam ser configuradas corretamente.
Ao editar um estágio Folder, a caixa de diálogo Estágio Folder é exibida. Essa caixa de diálogo tem até
três páginas:
v Estágio. A guia Geral exibe o nome do estágio que está sendo editado, o tipo de estágio e a descrição.
A guia Propriedades contém propriedades que definem a operação do estágio.
v Entradas. A guia Colunas exibe as definições de coluna para os dados que chegam no link de entrada.
O diretório para o qual o estágio grava os arquivos é definido na propriedade Nome do caminho da
pasta na guia Propriedades do Estágio.
v Saídas. A guia Colunas exibe as definições de coluna para os dados que saem pelo link de saída. A
guia Propriedades controla a operação do link. O diretório a partir do qual o estágio lê os arquivos é
definido na propriedade Nome do caminho da pasta, na guia Propriedades do Estágio.

Definindo Mapas de Conjuntos de Caracteres
É possível definir um mapa de conjunto de caracteres para um estágio Folder utilizando a guia NLS na
caixa de diálogo Estágio Folder.
O mapa do conjunto de caracteres padrão (definido para o projeto ou para a tarefa) pode ser alterado ao
selecionar um nome de mapa na lista. A guia também possui os seguintes campos:
v Mostrar Todos os Mapas. Lista todos os mapas fornecidos no IBM InfoSphere DataStage. Os mapas
não podem ser utilizados, a menos que tenham sido carregados utilizando o cliente Administrator.
v Somente Mapas Carregados. Exibe os mapas carregados e prontos para utilização.
v Utilizar Parâmetro de Tarefa... Permite especificar um mapa de conjunto de caracteres como um
parâmetro para a tarefa que contém o estágio. Se o parâmetro ainda não foi definido, será solicitada
sua definição na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.

Definindo Dados de Entrada do Estágio Folder
O estágio Folder possui somente dados de entrada quando estiver sendo utilizado para gravar arquivos
em um diretório. Neste caso, o diretório em que está sendo gravado é definido na guia Propriedades da
página Estágio.
A guia Propriedades da página Entradas define as propriedades para o link de entrada. As propriedades
são as seguintes:
v Preservar CRLF. Quando Preservar CRLF estiver configurado como Sim, as marcas de campo não são
convertidas em novas linhas na gravação. É configurada para Sim por padrão.
A guia Colunas define os dados que chegam no link a ser gravado em arquivos no diretório. A primeira
coluna na guia Colunas deve ser definida como uma chave e fornece o nome do arquivo. As colunas
restantes são gravadas no arquivo nomeado e cada coluna é separada por uma nova linha. Os dados a
serem gravados em um diretório são geralmente entregues em uma única coluna. Por exemplo, a grade
das colunas pode ser da seguinte forma:
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Nome da Coluna

Chave

Tipo SQL

Comprimento

FileName

U

VarChar

255

Não

LongVarChar

999999

Não

Registro

Escala

Anulável

Definindo Dados de Saída do Estágio Folder
O comportamento do link de saída é controlado pelas propriedades de saída na guia Propriedades de
Saídas.
As propriedades são as seguintes:
v Ordem de classificação. Escolha entre Crescente, Decrescente ou Nenhum. Especifica a ordem em que
os arquivos são lidos a partir do diretório.
v Curinga. Possibilita a especificação de curinga simples dos nomes dos arquivos localizados no
diretório. Qualquer ocorrência de * (asterisco) ou ... (três pontos) é considerada uma instrução para
corresponder a qualquer um ou nenhum caractere.
v Preservar CRLF. Quando Preservar CRLF estiver configurado como Sim, as novas linhas não são
convertidas em marcas de campo na leitura. É configurada para Sim por padrão.
v Completo. Configure essa opção para sim para ter o nome de caminho completo de cada arquivo
gravado na coluna-chave, em vez de apenas o nome do arquivo.
A guia Colunas define no máximo duas colunas. A primeira coluna deve ser marcada como a chave e
receberá o nome do arquivo. A segunda coluna, se estiver presente, receberá o conteúdo do arquivo. É
possível carregar essas definições de coluna a partir da definição de tabela padrão fornecida para o
estágio. Clique em Carregar e selecione a definição da tabela do estágio Folder na pasta Definições de
Tabela\Built-in\Exemplos na árvore do repositório.

Estágios Hashed File
Os estágios Hashed File representam um arquivo hash, isto é, um arquivo que utiliza um algoritmo em
hash para distribuir os registros em um ou mais grupos no disco. Utilize um estágio Hashed File para
acessar arquivos UniVerse. O mecanismo do servidor pode hospedar localmente arquivos UniVerse. É
possível usar um arquivo em hash como um arquivo intermediário em uma tarefa, aproveitando o host
local do mecanismo do servidor.
Consulte o Guia de Conectividade do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage para IBM UniVerse e UniData
para obter informações adicionais sobre como utilizar estágios Hashed File para acessar arquivos
UniVerse.

Utilizando um Estágio Hashed File
Você pode utilizar o estágio Hashed File para extrair ou gravar dados, ou atuar como um arquivo
intermediário em uma tarefa. A função primária do estágio Hashed File é mesma de uma tabela de
referência com base em um único campo-chave.
Cada estágio Hashed File pode ter qualquer quantidade de entradas ou saídas. Ao editar um estágio
Hashed File, a caixa de diálogo Estágio Hashed File é exibida. Esta caixa de diálogo pode ter até três
páginas (dependendo de se existem entradas para e saídas do estágio):
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. Essa página tem uma guia Geral, onde é
possível inserir o texto para descrever a finalidade do estágio no campo Descrição, e especificar onde
os arquivos de dados estão ao clicar em um dos botões de opção:
– Utilizar nome da conta. Se você escolher essa opção, será necessário escolher o nome da conta na
lista Nome da conta. Essa lista contém todas as contas definidas na pasta Definições de Tabela >
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Hashed no repositório. Se a conta desejada não estiver listada, será necessário criar uma definição
de tabela. Como alternativa, é possível inserir um nome de conta ou utilizar um parâmetro da
tarefa. Para detalhes sobre como criar uma definição de tabela ou sobre como definir e utilizar
parâmetros da tarefa, consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.
– Utilizar caminho do diretório. Se você escolher essa opção, especifique um caminho de diretório
que contenha a conta UV. O diretório deve ser uma conta UniVerse sendo utilizado para contas
UniVerse que não aparecem no arquivo UV.ACCOUNT. Se o arquivo hash for hospedado localmente
pelo mecanismo do InfoSphere Information Server, será necessário especificar o diretório do projeto
IBM InfoSphere DataStage como o caminho do diretório, por exemplo, C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects\Dstage. O diretório é especificado no campo Caminho do Diretório. É possível
inserir um caminho diretamente, clicar em Procurar... para procurar no sistema por um diretório
adequado, ou utilizar um parâmetro da tarefa.
– Valor NULL de SQL. Determina qual caractere representa o valor nulo SQL no arquivo em hash
correspondente a esse estágio. Se o seu sistema utilizar o símbolo Euro, selecione a opção Especial
(permitir Euro) na lista. Selecione Detecção Automática para que o InfoSphere DataStage determine
o que representa SQL nulo.
– Compatibilidade do Estágio UniVerse. Selecione essa caixa de opções para garantir que quaisquer
conversões de tarefa funcionem corretamente. Com essa opção selecionada, a data ou a hora será
representada em formato ISO (dependendo do tipo Estendido) e os valores numéricos serão
ajustados de acordo com os metadados. (O utilitário de conversão da tarefa é uma ferramenta
independente especial - não está disponível no cliente Designer.)
v Entradas. Esta página será exibida somente se tiver um link de entrada para este estágio. Ela especifica
o arquivo de dados a ser utilizado e as definições de coluna associadas para cada link de entrada de
dados. Essa página também especifica como os dados são gravados no arquivo de dados.
v Saídas. Essa página é exibida somente se houver um link de saída para esse estágio. Ela especifica o
arquivo de dados a ser utilizado e as definições de coluna associadas para cada link de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.
Se um estágio Hashed File fizer referência a um arquivo hash que ainda não existe, utilize o recurso
Validar Tarefa do Director antes de executar a tarefa e o InfoSphere DataStage o criará para você. Para
validar uma tarefa, escolha Tarefa > Validar no cliente Director. A caixa de diálogo Opções de Execução
da Tarefa será exibida. Clique em Validar. Para mais informações sobre opções de validação e
configuração de uma tarefa, consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Director.

Definindo Dados de Entrada de Hashed File
Ao gravar dados em um arquivo em hash, o estágio Hashed File possui um link de entrada. As
propriedades desse link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Entradas da caixa
de diálogo Estágio Hashed File.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Escolha o link que você deseja editar na lista Nome da
entrada. Essa lista exibe todos os links de entrada para o estágio Hashed File.
v Geral. Exibida por padrão. Essa guia contém os seguintes campos e opções:
– Nome do Arquivo. O nome do arquivo em que os dados são gravados. Você pode utilizar um
parâmetro da tarefa para representar o arquivo criado durante o tempo de execução, ou escolher o
arquivo na lista Nome de Arquivo. Essa lista contém todos os arquivos definidos na pasta
Definições de Tabela > HashedNome da conta no repositório, em que Nome da conta é o nome da
conta escolhida na página do Estágio. Por padrão, o nome do link de entrada é utilizado como o
nome do arquivo. Se o arquivo desejado não estiver listado, será necessário criar uma definição de
tabela.
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– Limpar arquivo antes de gravar. Se você selecionar essa caixa de opções, o arquivo existente será
eliminado e novos registros de dados serão gravados no arquivo vazio. Essa caixa de opções está
desmarcada por padrão.
– Fazer backup de arquivo existente. Se você selecionar essa caixa de opções, uma cópia de backup
do arquivo existente será feita antes de os novos registros de dados serem gravados no arquivo. O
backup poderá ser utilizado para reconfigurar o arquivo se uma tarefa for parada ou interrompida
em tempo de execução. Essa caixa de opções está desmarcada por padrão.
– Permitir Cache de Gravação de Estágio. Selecione essa caixa de opções para especificar que todos
os registros devem ser armazenados em cache, em vez de serem gravados imediatamente no arquivo
em hash. Evite isso quando sua tarefa for gravada e lida no mesmo arquivo em hash no mesmo
fluxo de execução; por exemplo, em que um estágio Transformer verifica se um registro já existe
para determinar a operação necessária. (Se você tiver armazenamento em cache no servidor ativado,
quaisquer atributos de armazenamento em cache com os quais o arquivo foi criado anularão o
armazenamento em cache no nível de estágio).
– Criar Arquivo. Selecione essa caixa de opções para especificar que o estágio criará o arquivo em
hash para gravar. Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Criar opções de arquivo para
especificar os detalhes sobre como o arquivo é criado (consulte “Criar Opções de Arquivo”).
– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de entrada.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados gravados no arquivo.
Nota: É necessário utilizar as caixas de opções Chave para identificar as colunas-chave. Se não fizer
isso, a primeira definição de coluna será utilizada como o campo-chave do arquivo em hash. As
colunas restantes relatam a ordem em que os dados serão gravados no arquivo em hash. Não reordene
as definições de coluna na grade, a menos que você tenha a certeza das consequências de sua ação.
Clique em Visualizar Dados... para abrir o Navegador de Dados. Isso permite visualizar os dados
associados ao link de entrada. Para uma descrição do Navegador de Dados, consulte o IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.

Criar Opções de Arquivo
Se você escolher criar o arquivo em hash a ser gravado, a caixa de diálogo Criar Opções de Arquivo
permitirá especificar várias opções sobre como o arquivo é criado.
A caixa de diálogo contém os seguintes campos:
v Tipo de arquivo. O tipo de arquivo escolhido determina quais outras opções estão disponíveis na caixa
de diálogo. O padrão é Type30(Dynamic).
v Módulo mínimo. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o módulo
mínimo do arquivo dinâmico no intervalo de 1 a 999999. O padrão é 1.
v Tamanho do grupo. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o tamanho
do grupo dinâmico. Escolha 1 para selecionar um tamanho de grupo de 2048 bytes, ou 2 para
selecionar um tamanho de grupo de 4096 bytes. O padrão é 1.
v Carregamento dividido. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica a
divisão do arquivo dinâmico como uma porcentagem no intervalo de 1 a 99. O padrão é 80.
v Mesclar carregamento. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o
carregamento mesclado do arquivo dinâmico como uma porcentagem no intervalo de 1 a 99. O padrão
é 50.
v Registro grande. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o valor de
registro grande em bytes no intervalo de 1 a 999999. O padrão é 1628.
v Algoritmo hash. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o algoritmo de
hash do arquivo dinâmico. Escolha GENERAL ou SEQ.NUM. O padrão é GENERAL.
v Tamanho do registro. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Especifica o tamanho
do registro no intervalo de 1 a 999999.
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v Módulo. Visível somente para os tipos de arquivo em hash. Especifica o módulo do arquivo em hash
no intervalo de 1 a 999999. O padrão é 1.
v Separação. Visível somente para os tipos de arquivo em hash. Especifica a separação do arquivo em
hash no intervalo de 1 a 999999. O padrão é 2.
v Atributos de armazenamento em cache. Se você tiver o armazenamento em cache do servidor ativado,
poderá escolher atributos de armazenamento em cache para o arquivo que está sendo criado. Esses
atributos permanecerão com o arquivo onde quer que ele seja utilizado posteriormente. NONE
significa que nenhum armazenamento em cache é realizado, WRITE DEFERRED é o método mais
rápido, porém a integridade do arquivo poderá ser perdida se ocorrer um travamento no sistema.
WRITE IMMEDIATE é o método mais lento, porém mais seguro em termos de integridade do
arquivo.
v Minimizar espaço. Visível somente para os tipos de arquivo Type30(Dynamic). Selecione esse campo
para especificar que algumas das outras opções são ajustadas para otimizar o tamanho mínimo do
arquivo.
v Excluir arquivo antes de criar. Selecione essa caixa de opções para especificar que qualquer arquivo
existente que possua o mesmo nome seja excluído antes que um novo arquivo seja criado.

Definindo Dados de Saída de Hashed File
Ao extrair dados de um arquivo em hash, o estágio Hashed File possui um link de saída. As
propriedades desse link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Saídas da caixa de
diálogo Estágio Hashed File.
A página Saídas possui dois campos e três guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Escolha o link que você deseja editar na lista Nome da
saída. Essa lista exibe todos os links de saída do estágio Hashed File.
v Normalizar em. Essa lista permite normalizar (ou remover do aninhamento) os dados. Você pode
normalizar em uma associação ou em uma única coluna de diversos valores não associada. A lista
Normalizar em é ativada apenas para links de saída sem referência onde o metadados foram definidos
e que contém campos com diversos valores.
v Geral. Exibida por padrão. Essa guia contém os seguintes campos e opções:
– Nome do Arquivo. O nome do arquivo a partir do qual os dados são lidos. Você pode utilizar um
parâmetro da tarefa para representar o arquivo criado durante o tempo de execução, ou escolher o
arquivo na lista Nome de Arquivo. Essa lista contém todos os arquivos definidos na pasta
Definições de Tabela > HashedNome da conta no repositório, em que Nome da conta é o nome da
conta escolhida na página do Estágio. Se o arquivo desejado não estiver listado, será necessário criar
uma definição de tabela.
– Leitura de nível de registro. Selecione essa opção para forçar o arquivo a ser lido registro por
registro. Isto será mais lento, porém necessário se você desejar ler e gravar o arquivo em hash ao
mesmo tempo. Se você especificar uma instrução de seleção na guia Seleção, o arquivo será lido no
nível do registro de qualquer maneira e essa caixa de opções será selecionada, mas não estará
disponível.
– Pré-carregar arquivo na memória. Você poderá utilizar estas opções para aprimorar o desempenho
se o link de saída for uma entrada de referência para um estágio Transformer. Se você selecionar
Ativado, o arquivo em hash será lido na memória quando a tarefa for executada (Desativado é a
opção selecionada por padrão). As duas opções restantes são destinadas para uso de especialista e se
referem a situações em que você precisa modificar uma tabela de consulta conforme a tarefa é
executada. Se Ativado, Bloqueio para Atualizações estiver selecionada, o arquivo em hash será lido
na memória quando a tarefa for executada. Se uma consulta não for localizada em memória, a tarefa
examinará o arquivo em disco. Se a consulta ainda não for localizada, um bloqueio de atualização
será utilizado sabendo que o registro será gravado subsequentemente no arquivo em hash por essa
tarefa. A operação para Desativado, Bloqueio para Atualizações é semelhante, exceto que o arquivo
com hash não é lido em memória.
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– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de saída.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída escolhido.
Você deve estar ciente dos seguintes problemas ao extrair dados de um arquivo em hash:
– Campos-chave devem ser identificados ao selecionar as caixas de Chave. (Se não fizer isso, você será
avisado de que a primeira coluna será considerada como a chave, o que poderá levar a resultados
indesejados).
– Por padrão, outras colunas são ordenadas de acordo com suas posições no arquivo. Você também
pode utilizar o estágio do arquivo em hash para reordenar as colunas à medida que estão sendo
lidas. Faça isso especificando a ordem das colunas no campo Posição. Em seguida, as colunas serão
gravadas no link de saída nessa ordem, embora elas mantenham os mesmos nomes de coluna. Se
você utilizar esse recurso, será necessário identificar uma ou mais colunas-chave ao configurar o
campo Posição para 0.
– Não reordene as definições de coluna na grade, a menos que você tenha a certeza das consequências
de sua ação. Tenha cuidado especialmente ao utilizar o campo Posição para reordenar colunas e, em
seguida, salvar a definição como uma definição de tabela no repositório para reutilizar
posteriormente. Especificamente, se você utilizar essa definição de coluna para gravar no mesmo
arquivo em hash, o próprio arquivo estará sendo reordenado.
– Se necessário, você poderá gerar um registro inteiro como uma única coluna. Faça isso inserindo um
valor -1 no campo Posição da definição de coluna do campo de registro. (O campo Posição da
coluna-chave deve ser 0.)
v Seleção. Contém cláusulas SELECT opcionais para a extração condicional de dados de um arquivo.
Essa guia estará disponível somente se você tiver especificado o arquivo em hash por nome de conta,
em vez de caminho do diretório na página do Estágio.
Clique em Visualizar Dados... para abrir o Navegador de Dados. Isso permite visualizar os dados
associados ao link de saída.
Se você pretender ler e gravar em um arquivo em hash ao mesmo tempo, será necessário configurar uma
seleção na guia Seleção, ou selecionar a caixa de opções Leitura de nível de registro na guia Geral. Isto
garante que o arquivo seja lido em registros e não em grupos, e que os bloqueios de registro possam ser
operados. No entanto, observe que esse modo de operação é muito mais lento e deverá ser utilizado
somente quando houver uma necessidade evidente de ler e gravar o mesmo arquivo ao mesmo tempo.

Utilizando o Símbolo Euro em Sistemas Não-NLS
Se desejar incluir o símbolo Euro em arquivos em hash em sistemas não-NLS, será necessário seguir
algumas etapas para suportar o símbolo. As etapas a serem seguidas dependem do tipo de sistema no
qual você está executando o servidor IBM InfoSphere DataStage.

Sistemas UNIX que Utilizam a Página de Códigos ISO 8859-15
Sobre Esta Tarefa
Para suportar o símbolo de Euro neste sistema, você precisa editar o arquivo msg.txt no diretório inicial
do IBM InfoSphere DataStage da seguinte forma:
v Na linha LOC0016, substitua $ pelo símbolo do Euro (ele pode ser gerado utilizando um teclado que o
gere ou utilizando o comando char(128) ou char(164) do BASIC.
v Na linha LOC0015, certifique-se de que o separador decimal adequado esteja configurado.
v Na linha LOC0014, certifique-se de que o separador de milhar adequado esteja configurado.

Sistemas Windows e UNIX que Utilizam a Página de Códigos do Windows
Nesses sistemas, o código que representa o sistema Euro pode entrar em conflito com a representação de
arquivos em hash do nulo de SQL. São necessárias várias etapas para resolver este problema.
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Sobre Esta Tarefa
v Se seu sistema nunca exigir que um símbolo de Euro apareça isoladamente em uma coluna em um
arquivo hash, tudo que você precisa fazer é editar o arquivo msg.txt no diretório inicial do IBM
InfoSphere DataStage da seguinte forma:
– Na linha LOC0016, substitua $ pelo símbolo do Euro (ele pode ser gerado utilizando um teclado que
o gere ou utilizando o comando char(128) ou char(164) do BASIC.
– Na linha LOC0015, certifique-se de que o separador decimal adequado esteja configurado.
– Na linha LOC0014, certifique-se de que o separador de milhar adequado esteja configurado.
v Se seu sistema não exigir que o símbolo de Euro seja utilizado isoladamente, será necessário escolher
outro caractere para representar o nulo de SQL. Isso será feito na guia Geral da página do Estágio
Hashed File. Escolha uma das seguintes opções na lista de valores de SQL NULL:
– Especial (permitir Euro). Configura o nulo de SQL para 0x19.
– Detecção Automática. Detecta se o Euro é o símbolo de moeda local e, se for, configura-o como nulo
de SQL para 0x19.

Estágios Sequential File
Os estágios Sequential File são utilizados para extrair dados de ou gravar dados em um arquivo de texto.
O arquivo de texto pode ser criado ou existir em qualquer unidade local ou mapeada para o servidor.
Cada estágio Sequential File pode ter qualquer quantidade de entradas ou saídas.

Utilizando um Estágio Sequential File
Ao editar um estágio Sequential File, a caixa de diálogo Estágio Sequential File é exibida. Essa caixa de
diálogo possui até três páginas (dependendo do fato se houver entradas para o estágio e saídas a partir
dele):
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. A guia Geral também permite especificar
opções de terminação da linha, uma descrição opcional do estágio e se o estágio utiliza canais
nomeados ou comandos de filtro.
As opções de terminação da linha permitem configurar o tipo de terminador de linha a ser utilizado no
estágio Sequential File. Por padrão, a terminação da linha corresponde ao tipo utilizado em seu
servidor IBM InfoSphere DataStage. Para alterar o valor, escolha entre Estilo Unix (LF), Estilo DOS
(CR LF) ou Nenhum.
Selecione a caixa de opções Estágio utiliza canais nomeados se desejar utilizar os recursos de canal
nomeado. Esses recursos permitem dividir uma tarefa grande em várias tarefas menores. Você pode
desejar fazer isso onde houver um alto grau de paralelismo em seu projeto, uma vez que ele
aumentará o desempenho e permitirá que vários desenvolvedores trabalhem no projeto ao mesmo
tempo. Com essa caixa de opções selecionada, todas as entradas e saídas para o estágio utilizam canais
nomeados. Exemplos de como utilizar os recursos de canal nomeado estão na Ajuda do Desenvolvedor
do InfoSphere DataStage.
Selecione Estágio utiliza comandos de filtro se desejar especificar um comando de filtro para processar
os dados nos links de entrada ou saída. Os detalhes do comando real são especificados na guia Geral
da página Entradas ou Saídas (consulte “Definindo Dados de Entrada de Sequential File” na página 45
e “Definindo Dados de Saída de Sequential File” na página 47).
As opções Estágio utiliza canais nomeados e Estágio utiliza comandos de filtro são mutuamente
exclusivas.
Se o NLS estiver ativado, a guia NLS permitirá definir o mapeamento do conjunto de caracteres e as
configurações de Unicode para o estágio. Para mais informações, consulte “Definindo Mapas de
Conjuntos de Caracteres” na página 45.
v Entradas. Contém informações sobre os formatos de arquivo e as definições de coluna para cada link
de entrada de dados. Essa página é exibida somente se houver um link de entrada para esse estágio.

44

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

v Saídas. Contém informações sobre o formato de arquivo e as definições de coluna para os links de
saída de dados. Esta página será exibida somente se você tiver um link de saída a partir deste estágio.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Mapas de Conjuntos de Caracteres
É possível definir um mapa de conjunto de caracteres para um estágio Sequential File utilizando a guia
NLS na caixa de diálogo Estágio Sequential File.
O mapa do conjunto de caracteres padrão (definido para o projeto ou para a tarefa) pode ser alterado ao
selecionar um nome de mapa na lista. A guia também possui os seguintes campos:
v Mostrar Todos os Mapas. Escolha esta opção para exibir todos os mapas fornecidos com IBM
InfoSphere DataStage na lista. Os mapas não podem ser utilizados, a menos que tenham sido
carregados utilizando o cliente Administrator.
v Somente Mapas Carregados. Exibe os mapas carregados e prontos para utilização.
v Utilizar Parâmetro de Tarefa... Permite especificar um mapa de conjunto de caracteres como um
parâmetro para a tarefa que contém o estágio. Se o parâmetro ainda não foi definido, será solicitada
sua definição na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
v Utilizar Mapa UNICODE. Se você selecionar essa opção, o mapa de conjunto de caracteres será
anulado e todos os dados serão lidos e gravados em formato Unicode com dois bytes por caractere.
– Se Byte trocado estiver selecionado, os dados serão lidos ou gravados com o primeiro byte de
ordem mais baixa. Por exemplo, 0X0041 (isto é, "A") é gravado como os bytes 0X41,0X00. Caso
contrário, ele será gravado como 0X00,0X41.
– Se a opção Primeiro caractere é Marcação de Ordem de Byte estiver selecionada, o estágio lerá ou
gravará a sequência 0XFE,0XFF se for byte trocado ou 0XFF,0XFE se não for byte trocado.

Definindo Dados de Entrada de Sequential File
Ao gravar dados em um arquivo sequencial, o estágio Sequential File tem um link de entrada. As
propriedades desse link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Entradas da caixa
de diálogo do Estágio Sequential File.
A página Entradas possui o seguinte campo e três guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Escolha o link que você deseja editar na lista Nome da
entrada. Essa lista exibe todos os links de entrada para o estágio Sequential File.
v Geral. Exibida por padrão. Contém os seguintes parâmetros:
– Nome do Arquivo. O nome do caminho do arquivo em que os dados são gravados. Você pode
inserir um parâmetro da tarefa para representar o arquivo criado durante o tempo de execução. Para
detalhes sobre como definir parâmetros da tarefa, consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage:
Guia do Cliente do Designer. Você também pode procurar pelo arquivo. O nome do arquivo será
assumido como padrão para o nome do link se nenhum nome for especificado.
– Comando de Filtro. Aqui você poderá especificar um programa de filtro que processará os dados
antes de eles serem gravados no arquivo. Por exemplo, esse campo pode ser utilizado para
especificar um programa zip para compactar os dados. É possível digitar ou procurar pelo programa
de filtro, e especificar quaisquer argumentos de linha de comandos necessários pelo programa na
caixa de texto. Essa caixa de texto será ativada somente se a caixa de opções Estágio utiliza
comandos de filtro for selecionada na guia Geral da página do Estágio (consulte “Utilizando um
Estágio Sequential File” na página 44). Observe que, se um comando de filtro for especificado, a
procura por dados não estará disponível e o botão Visualizar Dados estará desativado.
– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de entrada.
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A guia Geral também contém opções que determinam como os dados são gravados no arquivo.
Essas opções são exibidas na área Ação de atualização:
– Sobrescrever arquivo existente. Essa é a opção padrão. Se essa opção estiver selecionada, o arquivo
existente será truncado e novos registros de dados serão gravados no arquivo vazio.
– Anexar ao arquivo existente. Se você selecionar essa opção, os registros de dados serão anexados no
final do arquivo existente.
– Fazer backup de arquivo existente. Se você selecionar essa caixa de opções, será feita uma cópia de
backup do arquivo existente. Os novos registros de dados são gravados com base na sua opção por
anexar ao arquivo existente ou sobrescrevê-lo.
Nota: O backup poderá ser utilizado para reconfigurar o arquivo se uma tarefa for parada ou
interrompida em tempo de execução. Consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do
Cliente do Designer para mais detalhes.
v Formato. Contém parâmetros que definem o formato dos dados no arquivo. Existem até quatro caixas
de opções:
– Colunas com Largura Fixa. Se você selecionar essa caixa de opções, os dados serão gravados no
arquivo em colunas de largura fixa. A largura de cada coluna é especificada pelo tamanho da
exibição SQL (configurado na coluna Exibição na grade Colunas). Essa opção está desmarcada por
padrão.
– Primeira linha com nomes das colunas. Selecione essa caixa de opções se a primeira linha de dados
no arquivo contiver os nomes das colunas. Por padrão, essa opção é desmarcada, ou seja, a primeira
linha no arquivo contém os dados.
– Omitir última linha nova. Selecione essa caixa de opções se desejar remover o último caractere da
nova linha no arquivo. Essa opção está desmarcada por padrão, isto é, o caractere de nova linha não
será removido.
– Esvaziar depois de cada linha. Essa opção aparecerá somente se você selecionar Estágio utiliza
canais nomeados na página do Estágio. A seleção dessa caixa de opções faz com que os dados sejam
transmitidos entre o leitor e o gravador do canal, um registro por vez.
Existem até sete campos na guia Formato:
– Delimitador. Ativo somente se você não especificar colunas de largura fixa. Contém o delimitador
que separa os campos de dados no arquivo. 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.
– Caractere de Citação. Ativo somente se você não especificar colunas de largura fixa. 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 de citação.
– Espaços entre Colunas. Esse campo estará disponível somente quando a caixa de opções Colunas
de Largura Fixa estiver selecionada. Contém um número que representa o número de espaços
utilizados entre as colunas.
– Cadeia NULA padrão. Contém os caracteres padrão que são gravados no arquivo quando uma
coluna contém um nulo de SQL (isso pode ser anulado por definições de colunas individuais na
guia Colunas).
– Preenchimento Padrão. Contém o caractere utilizado para preencher colunas ausentes. Por padrão,
esse caractere é #, porém é possível configurar um outro caractere aqui para aplicar a todas as
colunas, ou anular esse caractere para definições de colunas individuais na guia Colunas.
Os campos a seguir aparecerão somente se você selecionar Estágio utiliza canais nomeados na
página do Estágio:
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– Aguardar por tempo limite do leitor. Especifica o tempo de espera do estágio por uma conexão ao
ler dados a partir de um canal antes atingir o tempo limite. Os valores recomendados estão na faixa
de 30 a 600 segundos. Se o estágio atingir o tempo limite, um erro aparecerá e a tarefa será
interrompida.
– Tempo Limite de Gravação. Especifica o tempo em que o estágio tentará gravar dados em um canal
antes de atingir o tempo limite. Os valores recomendados estão na faixa de 30 a 600 segundos. Se o
estágio atingir o tempo limite, um erro aparecerá e a tarefa será interrompida.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de entrada escolhido. Além dos
campos padrão de definição de colunas (Nome da Coluna, Chave, Tipo de SQL, Comprimento, Escala,
Anulável, Exibição, Elemento de Dados e Descrição), as guias Coluna do estágio Sequential File
também possuem os seguintes campos:
– Cadeia Nula. Preencha esse campo se desejar anular a configuração padrão na guia Formato para
essa coluna específica.
– Preenchimento. Preencha esse campo se desejar anular a configuração padrão na guia Formato para
essa coluna específica.
– Contém Terminadores. Não se aplica a links de entrada.
– Coluna Incompleta. Não se aplica a links de entrada.
Observe que a Escala de uma coluna de arquivo sequencial possui o limite prático de 14. Se forem
utilizados valores mais altos do que esse, os resultados poderão ser ambíguos.
As propriedades de tipo de dados SQL afetam o modo pelo qual os dados são gravados em um
arquivo sequencial. O tamanho da exibição de SQL determina o tamanho das colunas de largura
fixa. O tipo de dados SQL determina como os dados são justificados em uma coluna: os tipos de
dados de caractere são colocados entre aspas e justificados à esquerda, os tipos de dados numéricos
não são colocados entre aspas e são justificados à direita. As propriedades de SQL estão na grade
Colunas quando uma coluna de entrada for editada.
Clique em Visualizar Dados... para abrir o Navegador de Dados. Isso permite visualizar os dados
associados ao link de entrada. Para uma descrição do Navegador de Dados, consulte o IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.

Definindo Dados de Saída de Sequential File
Ao extrair (ler) dados de um arquivo sequencial, o estágio Sequential File tem um link de saída. As
propriedades desse link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Saídas da caixa de
diálogo Estágio Sequential File.
A página Saídas possui o seguinte campo e três guias:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Escolha o link que você deseja editar na lista Nome da
saída. Essa lista exibe todos os links de saída para o estágio Sequential File.
v Geral. Exibida por padrão. Há dois campos:
– Nome do Arquivo. O nome do caminho do arquivo a partir do qual os dados são extraídos. Você
pode inserir um parâmetro da tarefa para representar o arquivo criado durante o tempo de
execução. Você também pode procurar pelo arquivo.
– Comando de Filtro. Aqui você poderá especificar um programa de filtro para processar o arquivo a
partir do qual os dados estão sendo extraídos. Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, para
descompactar um arquivo ZIP antes de lê-lo. É possível digitar ou procurar pelo programa de filtro,
e especificar quaisquer argumentos de linha de comandos necessários pelo programa na caixa de
texto. Essa caixa de texto será ativada somente se a caixa de opções Estágio utiliza comandos de
filtro for selecionada na guia Geral da página do Estágio (consulte “Utilizando um Estágio
Sequential File” na página 44). Observe que, se um comando de filtro for especificado, a procura por
dados não estará disponível e o botão Visualizar Dados estará desativado.
– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de saída.
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v Formato. Contém parâmetros que definem o formato dos dados no arquivo. Há três caixas de opções:
– Colunas com Largura Fixa. Se você selecionar essa caixa de opções, os dados serão extraídos do
arquivo em colunas de largura fixa. A largura de cada coluna é especificada pelo tamanho da
exibição SQL (configurado na coluna Exibição na grade Colunas). Essa opção está desmarcada por
padrão.
– Primeira linha com nomes das colunas. Selecione essa caixa de opções se a primeira linha de dados
no arquivo contiver os nomes das colunas. Por padrão, essa opção é desmarcada, ou seja, a primeira
linha no arquivo contém os dados.
– Suprimir avisos de truncamento de linha. Se o arquivo sequencial que estiver sendo lido contiver
mais colunas do que foi definido, normalmente você receberá avisos sobre linhas muito longas
quando a tarefa for executada. Para suprimir essas mensagens (por exemplo, você pode estar
interessado somente nas três primeiras colunas e desejar ignorar o restante), selecione essa caixa de
opções.
Existem até oito campos na guia Formato:
– Ação de Colunas Ausentes. Permite especificar a ação a ser tomada quando uma coluna estiver
ausente a partir dos dados de entrada. Escolha Preencher com nulo de SQL, Mapear cadeia vazia
ou Preencher com cadeia vazia na lista.
– Delimitador. Ativo somente se você não especificar colunas de largura fixa. Contém o delimitador
que separa os campos de dados no arquivo. 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.
– Caractere de Citação. Ativo somente se você não especificar colunas de largura fixa. 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 de citação.
– Espaços entre Colunas. Esse campo estará disponível somente quando a caixa de opções Colunas
de Largura Fixa estiver selecionada. Contém um número que representa o número de espaços
utilizados entre as colunas.
– Cadeia NULA padrão. Contém caracteres que, quando encontrados em um arquivo sequencial que
está sendo lido, são interpretados como o valor nulo de SQL (isso pode ser anulado para definições
de colunas individuais na guia Colunas).
– Preenchimento Padrão. Contém o caractere utilizado para preencher colunas ausentes. Por padrão,
esse caractere é #, porém é possível configurar um outro caractere aqui para aplicar a todas as
colunas, ou anular esse caractere para definições de colunas individuais na guia Colunas.
Os campos a seguir aparecerão somente se você selecionar Estágio utiliza canais nomeados na
página do Estágio:
– Aguardar por Tempo Limite do Gravador. Especifica o tempo de espera do estágio para conectar-se
ao gravar em um canal antes de atingir o tempo limite. Os valores recomendados estão na faixa de
30 a 600 segundos. Se o estágio atingir o tempo limite, um erro aparecerá e a tarefa será
interrompida.
– Tempo Limite de Leitura. Especifica o tempo em que o estágio tentará ler dados de um canal antes
de atingir o tempo limite. Os valores recomendados estão na faixa de 30 a 600 segundos. Se o
estágio atingir o tempo limite, um erro aparecerá e a tarefa será interrompida.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída escolhido. Além dos campos
padrão de definição de colunas (Nome da Coluna, Chave, Tipo de SQL, Comprimento, Escala,
Anulável, Exibição, Elemento de Dados e Descrição), as guias Coluna do estágio Sequential File
também possuem os seguintes campos:
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– Cadeia Nula. Preencha esse campo se desejar anular a configuração padrão na guia Formato para
essa coluna específica.
– Preenchimento. Preencha esse campo se desejar anular a configuração padrão na guia Formato para
essa coluna específica.
– Contém Terminadores. Utilize esse campo para especificar como as marcas EOR (End of Record)
são consideradas nessa coluna. Escolha entre:
Sim para especificar que os dados podem incluir marcas EOR e que elas não devem ser
consideradas indicativas de final de registro. Para a definição de coluna final de um arquivo CSV, a
opção Sim está desativada.
Entre Aspas para especificar que quaisquer marcas EOR que fizerem parte dos dados estarão
incluídas entre aspas, enquanto que as marcas EOR sem aspas deverão ser interpretadas como o
final do registro.
Não para especificar que quaisquer marcas EOR na coluna devem ser interpretadas como o final do
registro.
– Coluna Incompleta. Permite especificar a ação tomada se a coluna contiver dados insuficientes para
que corresponda aos metadados. Escolha entre:
Erro para interromper a tarefa assim que uma determinada linha for localizada.
Descartar & Avisar para descartar a linha de dados atual e emitir um aviso.
Substituir & Avisar para preencher uma coluna curta com um nulo de SQL ou agir de acordo com
Ação de Colunas Ausentes se uma coluna estiver ausente e gravar um aviso no arquivo de log.
Reter & Avisar para transmitir os dados como eles estão, com emissão de um aviso.
Reter para transmitir os dados no estado em que se encontram.
Substituir para preencher uma coluna curta com um nulo de SQL ou agir de acordo com a
configuração do campo Ação de Colunas Ausentes se uma coluna estiver ausente.
O comportamento de Coluna Incompleta também depende se o arquivo sequencial é de largura fixa
ou no formato CSV. No formato CSV, é impossível ter uma coluna curta, portanto, a opção aplica-se
somente a colunas ausentes e as opções Reter não têm significado.
Clique em Visualizar Dados... para abrir o Navegador de Dados. Isso permite visualizar os dados
associados ao link de saída.

O Comportamento do Estágio Sequential
As tabelas a seguir mostram como um estágio Sequential File processa duas linhas de dados com vários
opções configuradas no editor de estágio.
O metadados para o link especifica que os dados são organizados em três colunas que contêm três
caracteres cada uma. Na tabela, <EMPTY> indica SQL nula, cadeia vazia ou cadeia vazia mapeada,
dependendo das configurações.
Conjunto de Dados de Entrada 1
Linha 1: ABC|123|<LF>YZ<LF>
Linha 2: PQR...
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Tabela 3. Conjunto de Dados de Entrada 1
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)
Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Nenhum
Erro
Descartar & Avisar Nenhum
Substituir & Avisar ABC|123|<EMPTY>
ABC|123|<EMPTY>
Substituir
Reter & Avisar
"ABC|123|" " " " "
Reter
"ABC|123|" " " " "

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a
S
S
S
S
Y

Nenhum dado
de saída
Linha 1 descartada
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma

Y

ABC|123|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|123|<LF>YZ
Substituir
ABC|123|<LF>YZ
Reter & Avisar
ABC|123|<LF>YZ
ABC|123|<LF>YZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

P
P
P
P
P
P

Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

<CR><LF>
DOS

N

ABC|123|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|123|<LF>YZ
ABC|123|<LF>YZ
Substituir
ABC|123|<LF>YZ
Reter & Avisar
ABC|123|<LF>YZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

<CR><LF>
DOS

Y

ABC|123|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|123|<LF>YZ
ABC|123|<LF>YZ
Substituir
ABC|123|<LF>YZ
Reter & Avisar
ABC|123|<LF>YZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

Nenhum

n/a

ABC|123|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|123|<LF>YZ
ABC|123|<LF>YZ
Substituir
ABC|123|<LF>YZ
Reter & Avisar
Reter
ABC|123|<LF>YZ

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>

Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa

dados
dados
dados
dados
dados
dados

Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a
Z
Z
Z
Z
Z

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<LF>
UNIX

N

<LF>
UNIX

Dados de Saída
(primeira linha)

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
corretos

de
de
de
de
de
de

Conjunto de Dados de Entrada 2
Linha 1: ABC|123|X<LF>Z<LF>
Linha 2: PQR...
Tabela 4. Conjunto de Dados de Entrada 2
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<LF>
UNIX

N
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Dados de Saída
(primeira linha)

Nenhum
Erro
Descartar & Avisar Nenhum
Substituir & Avisar ABC|123|<EMPTY>
Substituir
ABC|123|<EMPTY>
Reter & Avisar
ABC|123|X
ABC|123|X
Reter
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Nenhum dado
de saída
Linha 1 descartada
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma

Tabela 4. Conjunto de Dados de Entrada 2 (continuação)
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)
Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

ABC|123|X<LF>Z
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|X<LF>Z
Substituir & Avisar ABC|123|X<LF>Z
ABC|123|X<LF>Z
Substituir
Reter & Avisar
ABC|123|X<LF>Z
Reter
ABC|123|X<LF>Z

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

P
P
P
P
P
P

Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

N

Erro
ABC|123|X<LF>Z
Descartar & Avisar ABC|123|X<LF>Z
Substituir & Avisar ABC|123|X<LF>Z
ABC|123|X<LF>Z
Substituir
Reter & Avisar
ABC|123|X<LF>Z
Reter
ABC|123|X<LF>Z

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

<CR><LF>
DOS

Y

ABC|123|X<LF>Z
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|X<LF>Z
Substituir & Avisar ABC|123|X<LF>Z
ABC|123|X<LF>Z
Substituir
ABC|123|X<LF>Z
Reter & Avisar
ABC|123|X<LF>Z
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

Nenhum

n/a

ABC|123|X<LF>Z
Erro
Descartar & Avisar ABC|123|X<LF>Z
Substituir & Avisar ABC|123|X<LF>Z
ABC|123|X<LF>Z
Substituir
ABC|123|X<LF>Z
Reter & Avisar
ABC|123|X<LF>Z
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>

Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa

dados
dados
dados
dados
dados
dados

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<LF>
UNIX

Y

<CR><LF>
DOS

Dados de Saída
(primeira linha)

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
corretos

de
de
de
de
de
de

Conjunto de Dados de Entrada 3
Linha 1: ABC|12<LF>|XYZ<LF>
Linha 2: PQR...
Tabela 5. Conjunto de Dados de Entrada 3
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)
Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Erro
Nenhum
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|<EMPTY>|<EMPTY>
Substituir
ABC|<EMPTY>|<EMPTY>
Reter & Avisar
ABC|12|<EMPTY>
ABC|12|<EMPTY>
Reter

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a
X
X
X
X
X

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma

ABC|12<LF>|XYZ
Erro
Descartar & AvisarABC|12<LF>|XYZ
Substituir & AvisarABC|12<LF>|XYZ
Substituir
ABC|12<LF>|XYZ
Reter & Avisar
ABC|12<LF>|XYZ
ABC|12<LF>|XYZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

P
P
P
P
P
P

Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
TerminadoresColuna

<LF>
UNIX

N

<LF>
UNIX

Y

Dados de Saída
(primeira linha)

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
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Tabela 5. Conjunto de Dados de Entrada 3 (continuação)
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)
Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

ABC|12<LF>|XYZ
Erro
Descartar & AvisarABC|12<LF>|XYZ
Substituir & AvisarABC|12<LF>|XYZ
ABC|12<LF>|XYZ
Substituir
Reter & Avisar
ABC|12<LF>|XYZ
Reter
ABC|12<LF>|XYZ

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

Y

Erro
ABC|12<LF>|XYZ
Descartar & AvisarABC|12<LF>|XYZ
Substituir & AvisarABC|12<LF>|XYZ
ABC|12<LF>|XYZ
Substituir
Reter & Avisar
ABC|12<LF>|XYZ
Reter
ABC|12<LF>|XYZ

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

fim
fim
fim
fim
fim
fim

de
de
de
de
de
de

linha
linha
linha
linha
linha
linha

n/a

ABC|12<LF>|XYZ
Erro
Descartar & AvisarABC|12<LF>|XYZ
Substituir & AvisarABC|12<LF>|XYZ
ABC|12<LF>|XYZ
Substituir
ABC|12<LF>|XYZ
Reter & Avisar
ABC|12<LF>|XYZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>
<LF>

Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa

dados
dados
dados
dados
dados
dados

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
TerminadoresColuna

<CR><LF>
DOS

N

<CR><LF>
DOS

Nenhum

Dados de Saída
(primeira linha)

de
de
de
de
de
de

Conjunto de Dados de Entrada 4
Linha 1: ABC|123|<eof>
Tabela 6. Conjunto de Dados de Entrada 4
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<LF>
UNIX

N

Erro
Nenhum
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|123|<EMPTY>
Substituir
ABC|123|<EMPTY>
Reter & Avisar
"ABC|123|" " " " "
Reter
"ABC|123|" " " " "

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos

<LF>
UNIX

Y

Nenhum
Erro
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|123|<EMPTY>
ABC|123|<EMPTY>
Substituir
"ABC|123|" " " " "
Reter & Avisar
Reter
"ABC|123|" " " " "

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos

<CR><LF>
DOS

N

Nenhum
Erro
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|123|<EMPTY>
Substituir
ABC|123|<EMPTY>
Reter & Avisar
"ABC|123|" " " " "
"ABC|123|" " " " "
Reter

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
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Dados de Saída
(primeira linha)

Log
Entries

Tabela 6. Conjunto de Dados de Entrada 4 (continuação)
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<CR><LF>
DOS

Y

Nenhum
Erro
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|123|<EMPTY>
ABC|123|<EMPTY>
Substituir
Reter & Avisar
"ABC|123|" " " " "
Reter
"ABC|123|" " " " "

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos

Nenhum

n/a

Nenhum
Erro
Descartar & AvisarNenhum
Substituir & AvisarABC|123|<EMPTY>
Substituir
ABC|123|<EMPTY>
Reter & Avisar
"ABC|123|" " " " "
"ABC|123|" " " " "
Reter

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos
Dados corretos

Dados de Saída
(primeira linha)

Log
Entries

Conjunto de Dados de Entrada 5
Linha 1: ABC|12<CR>|<LF>YZ<CR><LF>
Linha 2: PQR...
Tabela 7. Conjunto de Dados de Entrada 5
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)
Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Erro
Nenhum
Descartar & Avisar Nenhum
Substituir & Avisar ABC|12<CR>|<EMPTY>
Substituir
ABC|12<CR>|<EMPTY>
Reter & Avisar
"ABC|12<CR>|" " " " "
Reter
"ABC|12<CR>|" " " " "

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a
S
S
S
S
Y

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma

Y

ABC|12<CR>|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir
ABC|12<CR>|<LF>YZ
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Reter & Avisar
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Reter

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

P
P
P
P
P
P

Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

<CR><LF>
DOS

N

Erro
Nenhum
Descartar & Avisar Nenhum
Substituir & Avisar ABC|<EMPTY>|<EMPTY>
ABC|<EMPTY>|<EMPTY>
Substituir
Reter & Avisar
ABC|12|<EMPTY>
Reter
ABC|12|<EMPTY>

Erro Fatal
Aviso
Aviso
Nenhum
Aviso
Nenhum

n/a
S
S
S
S
Y

Nenhum dado
de saída
Descartar linha 1
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma
Linha fantasma

<CR><LF>
DOS

Y

ABC|12<CR>|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Reter & Avisar
Reter
ABC|12<CR>|<LF>YZ

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

P
P
P
P
P
P

Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

<LF>
UNIX

N

<LF>
UNIX

Dados de Saída
(primeira linha)

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
corretos

corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
corretos
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Tabela 7. Conjunto de Dados de Entrada 5 (continuação)
Formato
Opções

Opções da Coluna:
(aplica-se a todas as linhas)

Linha
Terminação

Contém
Incompleto
Terminadores Coluna

Nenhum

n/a

Dados de Saída
(primeira linha)

ABC|12<CR>|<LF>YZ
Erro
Descartar & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir & Avisar ABC|12<CR>|<LF>YZ
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Substituir
Reter & Avisar
ABC|12<CR>|<LF>YZ
Reter
ABC|12<CR>|<LF>YZ

Log
Entries

Início
da
segunda
Linha? Comentário

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
<CR>

Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa
Faixa

de
de
de
de
de
de

dados
dados
dados
dados
dados
dados

Estágios Aggregator
Os estágios Aggregator classificam em grupos as linhas de dados de um único link de entrada e calculam
totais ou outras funções agregadas para cada grupo. Os totais somados de cada grupo são gerados a
partir do estágio por meio de um link de saída.

Utilizando um Estágio Aggregator
Se você deseja agregar os dados de entrada em diversas maneiras, é possível ter vários links de saída,
cada um especificando um conjunto diferente de propriedades para definir como os dados de entrada são
agrupados e resumidos.
Ao editar um estágio Aggregator, a caixa de diálogo Estágio Aggregator é exibida. Essa caixa de diálogo
tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. Essa página tem uma guia Geral que contém
uma descrição opcional do estágio e os nomes das rotinas antes do estágio e depois do estágio. Para
mais detalhes sobre essas rotinas, consulte “Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio”.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio
A guia Geral da página Estágio contém campos opcionais que permitem definir rotinas a serem
utilizadas, que são executadas antes ou depois que o estágio processar os dados.
v Sub-rotina Antes do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada antes que o estágio inicie o processamento de qualquer dado. Por exemplo, é possível
especificar uma rotina que prepara os dados antes do início do processamento.
v Sub-rotina Depois do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada depois que o estágio processar os dados. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que
envia uma mensagem eletrônica quando o estágio for concluído.
Escolha uma rotina na lista. Essa lista contém todas as rotinas definidas como Sub-rotina Antes/Depois
na pasta Rotinas na árvore 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, que foi editada porém não compilada, será
exibida uma mensagem de aviso para compilar a rotina ao fechar a caixa de diálogo Estágio Aggregator.
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O código de retorno 0 na rotina indica êxito, qualquer outro código indica falha e provoca um erro fatal
quando a tarefa é executada.
Se uma tarefa tiver sido instalada ou importada, o campo Sub-rotina Antes do Estágio ou Sub-rotina
Depois do Estágio poderá fazer referência a uma rotina que não existe no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo Estágio Aggregator. Você deve instalar ou
importar a rotina "ausente" ou escolher uma rotina alternativa para ser utilizada.

Definindo Dados de Entrada de Aggregator
Os dados a serem agregados são transmitidos a partir de um estágio anterior no design da tarefa, e para
o estágio Aggregator por meio de um único link de entrada. As propriedades desse link e as definições
de coluna dos dados são definidas na página Entradas da caixa de diálogo Estágio Aggregator.
Nota: O estágio Aggregator não preserva a ordem das linhas de entrada, mesmo quando os dados de
entrada já estiverem classificados.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Aggregator.
v Geral. Exibida por padrão. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que estão sendo
gravados no estágio e uma ordem de classificação opcional.
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Classificação. Exibe a posição da chave de classificação da coluna, se a classificação estiver ativada.
Para mais informações, consulte “Definindo a Ordem de Classificação da Coluna de Entrada”.
– Ordem de Classificação. Especifica a ordem de classificação. Por padrão, esse campo fica em
branco, ou seja, não existe nenhuma ordem de classificação. Escolha Crescente para ordem crescente,
Decrescente para ordem decrescente ou Ignorar se não desejar que a ordem seja verificada.
– Chave. Indica se a coluna é parte da chave primária.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL.
– 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.
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.

Definindo a Ordem de Classificação da Coluna de Entrada
Quando o estágio Aggregator intercala dados de entrada para agregação, os dados são armazenados na
memória. Se uma ou mais colunas de grupos nos dados de entrada forem classificadas, poderá melhorar
muito a forma com que o estágio Aggregator manipula os dados.
Os dados de entrada classificados podem ser gerados a partir de um estágio UniVerse ou ODBC
(utilizando uma cláusula ORDER BY na instrução SQL) ou um estágio Sequential File.
Para utilizar os dados de entrada classificados, você pode utilizar as propriedades de coluna adicionais
na guia Colunas da página Entradas.
Insira um número na coluna Classificação, especificando a posição da coluna na chave de classificação.
Por exemplo, se os dados de entrada forem classificados por data e por código de produto, a posição da
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chave de classificação para a coluna de datas seria 1 e a posição da chave de classificação para a coluna
de código de produto seria 2. O valor 1 sempre indica a chave mais significativa. Se um valor nesse
campo não for especificado, a coluna será incluída no final da sequência da chave de classificação. Ao
clicar em OK, todas as colunas serão classificadas na sequência de forma crescente a partir da coluna
mais significativa.
Escolha a ordem em que os dados são classificados a partir da coluna Ordem de Classificação. A
configuração padrão é nenhum:
v Crescente. Escolha essa opção se os dados de entrada na coluna especificada estiverem classificados em
ordem crescente. Se você escolher essa opção, o servidor IBM InfoSphere DataStage irá verificar a
ordem no tempo de execução.
v Decrescente. Escolha essa opção se os dados de entrada na coluna especificada estiverem classificados
em ordem decrescente. Se você escolher essa opção, o servidor InfoSphere DataStage irá verificar a
ordem no tempo de execução.
v Ignorar. Não verifica a ordem. Escolha essa opção se a ordem de classificação utilizada pelos dados de
entrada não for simplesmente crescente ou decrescente, mas utilizar uma ordem de classificação mais
complexa. Tenha cuidado ao escolher essa opção. No tempo de execução, o servidor InfoSphere
DataStage não verificará a ordem de classificação dos dados, o que poderá causar erros. Se essa opção
for selecionada, uma mensagem de aviso aparecerá ao clicar em OK. É necessário validar essa
mensagem antes de editar outras colunas de entrada.

Definindo Dados de Saída de Aggregator
Quando você gera dados de um estágio Aggregator, as propriedades dos links de saída e as definições de
colunas dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Aggregator.
A página Saídas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Escolha o link a ser editado na lista Nome da saída. Essa
lista exibe todos os links de saída do estágio.
v Geral. Exibida por padrão. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que estão sendo gerados
do estágio. A grade tem as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Grupo. Especifica se deve agrupar pelos dados na coluna.
– Derivação. Contém uma expressão que especifica como os dados são agregados. Esta é uma célula
complexa, exigindo mais de uma parte das informações. Dê um clique duplo na célula para abrir a
caixa de diálogo Derivação. Para mais informações, consulte “Agregando Dados” na página 57.
– Chave. Indica se a coluna é parte da chave primária.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL.
– 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.
– 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.
Para uma descrição de como inserir e editar definições de coluna, consulte o IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.
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Agregando Dados
As origens de dados das quais você está extraindo dados podem conter milhares de linhas de dados. Por
exemplo, os dados em um banco de dados de venda pode conter informações sobre cada transação ou
venda. Você poderá transmitir todos esses dados para o armazém de dados. Entretanto, isto significa que
você precisará procurar nos grandes volumes de dados no armazém de dados, antes de obter os
resultados necessários.
Se desejar somente informações resumidas, por exemplo, o total de produto A vendido desde 01/01/96,
você poderá agregar seus dados e transmitir somente o total somado para o armazém de dados. Isto
reduz a quantidade de dados armazenados no armazém de dados, acelera o tempo utilizado para
localizar os dados desejados e garante que o armazém de dados armazene os dados em um formato
necessário.
O estágio Aggregator permite agrupar por colunas ou resumir quaisquer colunas em qualquer um dos
links de saída.
Nota: Todas as saídas de coluna de um estágio Aggregator devem ser agrupadas ou resumidas.
Um grupo de dados de entrada é um conjunto de linhas de entrada que compartilham os mesmos
valores para todas as colunas agrupadas. Por exemplo, se seu banco de dados de vendas contiver
informações sobre três produtos diferentes, A, B e C, você poderá agrupar pela coluna Produto. Todas as
informações sobre o produto A serão agrupadas, assim como todas as informações dos produtos B e C.
Resumindo dados, você pode realizar cálculos básicos nos valores em uma coluna específica. As ações
que podem ser executadas dependem do tipo de dados SQL da coluna selecionada.
Para tipos de dados SQL numéricos, é possível executar as seguintes ações:
v Mínimo. Retorna o menor valor na coluna.
v Máximo. Retorna o maior valor na coluna.
v
v
v
v
v

Contagem. Conta o número de valores na coluna.
Soma. Totaliza os valores na coluna.
Média. Média dos valores na coluna.
Primeiro. Retorna o primeiro valor na coluna.
Último. Retorna o último valor na coluna.

v Desvio Padrão. Retorna o desvio padrão dos valores na coluna.
No cálculo do Desvio Padrão, IBM InfoSphere DataStage utiliza a fórmula:
standarddeviation = sqrt [ (sum(Xi2) - N avg(Xi)2) / N ]

Alguns outros pacotes, como Microsoft Excel, utilizam a fórmula:
standarddeviation = sqrt [ (sum(Xi2) - N avg(Xi)2) / (N-1)]

Para qualquer outro tipo de dados SQL, é possível executar as seguintes ações:
v Mínimo. Retorna o menor valor na coluna.
v Máximo. Retorna o maior valor na coluna.
v Contagem. Conta o número de valores na coluna.
v Primeiro. Retorna o primeiro valor na coluna.
v Último. Retorna o último valor na coluna.
Por exemplo, se você desejar saber o número total do produto A vendido, some os valores na coluna
QtySold.
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Para agrupar por coluna ou resumir uma coluna, você deve editar a coluna Derivação na caixa de
diálogo Coluna de Saída. Faça isto dando um clique duplo na célula para abrir a caixa de diálogo
Derivação.
A caixa de diálogo Derivação contém os seguintes campos e opções:
v Coluna de origem. Contém o nome da coluna que deseja agrupar ou resumir, no formato
linkname.columnname. Você pode escolher qualquer uma das colunas de entrada da lista.
v Função agregada. Contém a função de agregação a ser desempenhada. Escolha a função desejada na
lista. A opção padrão é Sum.
v Agrupar por esta coluna. Especifica se a coluna será agrupada. Essa caixa de opções está desmarcada
por padrão.
Se você desejar agrupar pela coluna, selecione a caixa de opções Agrupar por esta coluna. A função
agregada é automaticamente configurada para (agrupada), e não é possível selecionar uma função de
agregação na lista.
Para utilizar uma função de agregação, desmarque a caixa de opções Agrupar por esta coluna e selecione
a função que deseja utilizar na lista Função de agregação.
Clique em OK para salvar as configurações da coluna.

Estágio Command
Estágio Command é um estágio ativo que pode executar vários comandos externos, incluindo comandos
de mecanismo do servidor, programas e tarefas de qualquer lugar no fluxo de dados do IBM InfoSphere
DataStage. É possível executar qualquer comando, incluindo seus argumentos, que podem ser digitados
no shell do sistema operacional, como o Windows ou UNIX. Os exemplos incluem scripts Perl, arquivos
em lote do DOS, scripts UNIX e outros programas executáveis da linha de comandos que você poderá
chamar somente se eles não forem interativos.
Uma GUI (graphical user interface) está disponível para o Estágio Command.
Você pode utilizar o Estágio Command em qualquer lugar em um caminho de tarefa para chamar um
comando externo. As rotinas antes e depois que já estão disponíveis funcionam de maneira semelhante,
exceto que você possa colocar o Estágio Command em qualquer lugar em um fluxo de tarefas e chamá-lo
várias vezes em paralelo.
Se o estágio for inserido no meio do fluxo e a opção Não redirecionar dados da linha não estiver
selecionada, ele moverá os dados para o link de saída. Se o estágio estiver no fim de um caminho, ele
executará o comando e transmitirá os dados de entrada não alterados. A chegada da linha simplesmente
causa a execução do comando.
O Estágio Command pode ter somente um link de entrada e um link de saída:
v Link de entrada. Especifica uma linha de dados reais ou uma única linha de uma instância anterior do
Estágio Command. É possível inserir no meio de um fluxo do Estágio Command ou no fim de um
caminho de tarefas (sem link de saída).
v Link de saída. Se você executar o Estágio Command no início de um caminho de tarefa para um link
de saída, o estágio executará o comando especificado e enviará uma única linha para o link de saída.
De modo simples, esse linha contém o código de retorno do comando especificado na primeira coluna.
Um estágio Transformer pode utilizar operações de ramificação do InfoSphere DataStage para
processar esse código. Se a opção Saída para link estiver selecionada, a segunda coluna manterá a
saída para o comando.
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A GUI manipula a criação de colunas no link de saída ao examinar os valores de Saída para link, Não
redirecionar dados da linha e Não aguardar o comando.

Funcionalidade
Funcionalidade Suportada
O Estágio Command possui a seguinte funcionalidade:
v Maior flexibilidade em comparação ao uso de outras rotinas antes ou depois do estágio.
v Metadados visual e textual.
v Chamada gráfica de comandos externos sem reclassificar para a codificação de controle de tarefa.
v Processamento mais fácil de códigos de retorno a partir de comandos externos.
v O estágio e seus links aparecem como metadados de evento do IBM InfoSphere DataStage Suite
Metadata Management Services.
v Suporte a NLS (National Language Support).

Funcionalidade Não Suportada
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Recursos de transformação de dados em linhas que fluem pelo estágio. Utilize os estágios Transformer
e Aggregator para fazer isso.
v Comandos que exigem entrada do usuário ou criação de janelas. Eles provocam falhas de tarefas.
v Acesso do cliente a um RDBMS. Se você desejar executar uma instrução SQL, utilize as chamadas para
aplicativos clientes existentes, incluindo as tarefas do InfoSphere DataStage.
v Acesso direto aos comandos de mecanismo do servidor. Não é possível utilizar esse estágio para
retornar linhas que são geradas como resultado da execução do comando para o mecanismo.

Terminologia
A lista a seguir descreve os termos do Estágio Command utilizados neste documento:
Termo Descrição
Rotinas antes e depois
As rotinas externas que você pode definir para serem chamadas antes de iniciar uma tarefa e
depois que uma tarefa for encerrada. Grave essas rotinas no IBM InfoSphere DataStage BASIC.
Alguns estágios suportam rotinas antes do estágio e depois do estágio. Elas são chamadas antes
ou depois que um estágio é chamado.
ExecTCL
Uma rotina integrada que executa comandos de mecanismo do servidor a partir de uma tarefa do
InfoSphere DataStage.
ExecDOS
Uma rotina integrada que executa comandos do DOS a partir de uma tarefa do InfoSphere
DataStage.

Utilizando o Estágio Command
Ao utilizar a GUI para editar um Estágio Command, a caixa de diálogo Estágio Command será exibida.
Essa caixa de diálogo tem as páginas Estágio, Entrada e Saída, dependendo do fato de existirem entradas
para o estágio e saídas a partir dele:
v Estágio. Essa página exibe o nome do estágio que está sendo editado. A guia Geral define o tipo do
comando, o texto do comando, a ação a ser tomada se ocorrerem erros, onde a saída será gravada e se
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a tarefa aguarda pela conclusão do comando. Também é possível descrever a finalidade do estágio.
Para obter detalhes, consulte “Definindo o Comando”.
A guia NLS define um mapa de conjunto de caracteres a ser utilizado com o estágio. Essa guia aparece
somente se o NLS foi instalado para IBM InfoSphere DataStage. Para obter detalhes, consulte
“Definindo o Mapeamento do Conjunto de Caracteres”.
v Entrada. Essa página é exibida somente se houver um link de entrada para esse estágio. Especifica
quando o comando será executado e como manipular as linhas a partir desse link.
v Saída. Essa página é exibida somente se houver um link de saída para esse estágio. Ela especifica como
manipular a saída do comando.

Definindo o Comando
Os parâmetros do comando são configurados na guia Geral da página Estágio. Especifique as
informações apropriadas utilizando os seguintes campos:
v Tipo de Comando. O tipo do comando a ser executado. Selecione uma das seguintes opções:
– S.O. O estágio executa um comando do sistema operacional.
– TCL. O estágio executa um comando de mecanismo do servidor. Você pode executar programas
BASIC do IBM InfoSphere DataStage.
Para obter informações sobre como utilizar esses comandos, consulte “Utilizando Comandos” na
página 62.
v Comando. A cadeia a ser transmitida como o comando.
v Interromper se o comando falhar. Se for selecionado, a tarefa será interrompida se ocorrerem erros ao
executar o comando.
v Desativar saída para log. Se selecionada, a saída do comando não será gravada no log do InfoSphere
DataStage.
v Não aguardar por comando. Se for selecionado, a tarefa não aguardará que o comando seja concluído
antes de continuar. A tarefa será um processo independente e continuará a processar os dados. Ela
executa o comando como um encadeamento no Windows. O estágio aguardará se o comando ainda
estiver em execução após todos os dados serem processados.
Selecionar essa opção remove os elementos de dados COMMAND.RTNCODE e COMMAND.OUTPUT
do link de saída. A saída do link será desativada, mas a saída e o código de retorno do comando ainda
serão gravados no log do InfoSphere DataStage e no arquivo de saída. A primeira coluna no link de
saída não é utilizada para o código de retorno.
Além disso, as seguintes opções serão desativadas:
– Interromper se o comando falhar (estágio)
– Repetir para cada linha (entrada)
– Executar comando após linha (entrada)
– Não redirecionar dados da linha (entrada)
– Saída para link (saída)
v Saída para Arquivo. Grava a saída do comando em um arquivo. Se não for especificado um nome de
caminho, o arquivo será criado no diretório inicial do projeto. Se deixar o campo em branco, nenhum
arquivo de saída será criado.
v Descrição. Opcional. Descreve a finalidade do Estágio Command.

Definindo o Mapeamento do Conjunto de Caracteres
É possível definir um mapa de conjunto de caracteres para um estágio. Faça isso na guia NLS da página
Estágio. A guia NLS aparecerá somente se o NLS foi instalado.
Especifique informações utilizando os seguintes botões e campos:
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v Nome do mapa para utilização com o estágio. O mapa do conjunto de caracteres padrão é definido
para o projeto ou para a tarefa. É possível alterar o mapa selecionando um nome de mapa na lista.
v Utilizar Parâmetro de Tarefa... Especifica valores de parâmetros para a tarefa. Utilize o formato
#Param#, em que Param é o nome do parâmetro de tarefa. A cadeia #Param# é substituída pelo
parâmetro de tarefa quando a tarefa é executada.
v Mostrar todos os mapas. Lista todos os mapas enviados com o IBM InfoSphere DataStage.
v Apenas mapas carregados. Lista somente os mapas atualmente carregados.

Definindo Dados de Entrada do Estágio Command
Quando uma linha de dados reais ou uma única linha de uma instância anterior do Estágio Command
chegar em um link de entrada nesse estágio, ele executará o comando especificado. Defina as
propriedades desse link e as definições de coluna dos dados na página Entrada da caixa de diálogo
Estágio Command da GUI.

Sobre a Página de Entrada
A página Entrada tem um campo Nome de Entrada, as guias Geral e Colunas e o botão Colunas...:
v Nome da entrada. O nome do link de entrada. Escolha o link que você deseja editar na caixa de
listagem drop-down Nome de Entrada. Esta caixa de listagem exibe todos os links de entrada para o
Estágio Command.
v Clique no botão Colunas... para exibir uma lista resumida das colunas designadas no link de entrada.
À medida que você digita metadados detalhados na guia Colunas, é possível deixar essa lista exibida.
Guia Geral:
Essa guia, exibida por padrão, contém os seguintes campos:
v Repetir para cada linha. Se for selecionado, executa o comando especificado para cada linha que chega
nesse link. Se Não aguardar comando estiver selecionado na guia Geral da página Estágio, essa opção
será desativada para evitar a sobrecarga do servidor com processos.
v Executar comando após linha. Se for selecionado, executa o comando especificado após a linha ser
copiada e enviada para o link de saída. Se não houver link de saída, essa opção será desativada. Por
padrão, o comando será executado de maneira assíncrona quando a linha chegar no link de entrada.
Selecionar essa opção remove os elementos de dados COMMAND.RTNCODE e COMMAND.OUTPUT
do link de saída. A saída do link será desativada, mas a saída e o código de retorno do comando ainda
serão gravados no log do IBM InfoSphere DataStage e no arquivo de saída. As seguintes opções estão
desativadas:
– Não redirecionar dados da linha (entrada)
– Saída para link (saída)
v Não redirecionar dados da linha. Se for desmarcada, o estágio transmite linhas para o mesmo número
de colunas no link de saída, desde que contenha links de entrada e de saída. Não será possível
selecionar essa opção se não existir nenhum link de saída.
Se for desmarcada, as definições de coluna serão copiadas do link de entrada para o link de saída. O
rótulo "Coluna de passagem do estágio Command" no campo Descrição identifica cada coluna copiada
para remoção.
v Descrição. Opcional. Descreve a finalidade do link de entrada.
Guia Colunas:
Esta guia contém as definições de coluna para os dados gravados na origem de dados. A guia Colunas se
comporta da mesma forma que a guia Colunas no estágio ODBC.
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Definindo Dados de Saída do Estágio Command
É possível gravar a saída de um comando como uma coluna em um link de saída do Estágio Command.
A GUI gerencia automaticamente as definições da coluna de saída. As colunas de saída dependem mais
das opções para valores de campo do que dos requisitos de metadados de seus destinos. Portanto, há
uma flexibilidade mínima na definição de colunas de saída do Estágio Command.
Colunas de passagem devem ter os mesmos tipos de dados e tamanhos que as colunas de entrada
correspondentes. No entanto, é possível editar os campos nome, elemento de dados, derivação e
descrição para as colunas.

Sobre a Página Saída
A página Saída tem um campo Nome da Saída, as guias Geral e Colunas e o botão Colunas....
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Escolha o link desejado para editar na caixa de listagem
drop-down Nome da Saída. Essa caixa de listagem exibe todos os links de saída.
v Clique no botão Colunas... para exibir uma lista resumida das colunas designadas nesse link. À
medida que você digita metadados detalhados na guia Colunas, é possível deixar essa lista exibida.
Guia Geral:
Essa guia, exibida por padrão, contém os seguintes campos:
v Saída para Link. Se for selecionado, envia a saída do comando como a segunda coluna no link de
saída. Essa coluna COMMAND.OUTPUT contém a saída da execução do comando.
v Descrição. Opcional. Descreve a finalidade do link de saída.
Guia Colunas:
Essa guia contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gerados no link escolhido. A
GUI gerencia automaticamente as definições da coluna de saída.
Se Não aguardar por comando não estiver selecionado e a opção de saída Saída para link estiver
selecionada, os elementos de dados COMMAND.RTNCODE e COMMAND.OUTPUT para as definições
de coluna conterão o código de retorno e a saída do comando, respectivamente. Entretanto, o campo
Derivação é insignificante para esse estágio.

Utilizando Comandos
É possível executar qualquer comando, incluindo seus argumentos, que podem ser digitados no shell do
sistema operacional, por exemplo, scripts Perl, arquivos em lote do DOS, scripts UNIX e outros
programas orientados por linha de comandos que não sejam interativos ou que não solicitem entrada.

Comandos do TCL e Programas BASIC
É possível configurar o Tipo de Comando como TCL na guia Geral da página Estágio para executar
comandos TCL e executar programas BASIC.

Comando dsjob
Você pode utilizar o comando dsjob para chamar outras tarefas do IBM InfoSphere DataStage a partir do
Estágio Command. InfoSphere DataStage fornece o programa dsjob para permitir que você execute tarefas
compiladas a partir de uma linha de comandos em vez de o InfoSphere DataStage. dsjob tem a seguinte
sintaxe simples:
dsjob -run [ -mode ] [ -param ] [ -warn ] [ -rows ] [ -wait ]
[ -stop ] [ -jobstatus ] [ -userstatus ] project job
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Para obter informações completas sobre sintaxe, consulte o InfoSphere DataStage Programmer's Guide.
Nota: Se você selecionar Omitir na caixa de diálogo Conectar-se ao Projeto ao iniciar o InfoSphere
DataStage, você deverá utilizar as opções -user e -password ao utilizar o comando dsjob.
É possível gravar a saída de um comando em qualquer um dos seguintes:
v O log do InfoSphere DataStage. Esse é o padrão.
v Links de Saída. Se existirem links de saída, será possível gravar a saída como uma coluna no link, além
do código de retorno do comando. O código de retorno é enviado automaticamente como a primeira
coluna no link de saída.
v Um Arquivo.
Nota: Como o estágio envia o código de retorno do comando como a primeira coluna de um link de
saída, a GUI leva isso em conta automaticamente. Se o editor de grade padrão for utilizado, será
necessário incluir manualmente as colunas obrigatórias nas definições de coluna para o link de saída.

Estágios InterProcess
Um estágio InterProcess (IPC) é um estágio passivo que fornece um canal de comunicação entre
processos do IBM InfoSphere DataStage em execução simultaneamente na mesma tarefa. Esse estágio
permite projetar tarefas que executam em sistemas SMP com grandes benefícios de desempenho. Para
entender os benefícios do uso de estágios IPC, você precisa saber como as tarefas do InfoSphere
DataStage realmente são executadas como processos. Consulte “Tarefas e Processos do IBM InfoSphere
DataStage” na página 5 para obter informações.
O link de saída que conecta o estágio IPC ao estágio que está lendo os dados poderá ser aberto assim que
o link de entrada conectado ao estágio que está gravando os dados tiver sido aberto.
É possível utilizar os estágios InterProcess para unir estágios passivos. Por exemplo, você poderá
utilizá-los para acelerar a transferência de dados entre duas origens de dados:

Figura 16. Tarefa de Exemplo
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Neste exemplo, a tarefa será executada como dois processos, um controlando a comunicação do estágio
Sequential File com o estágio IPC, e o outro controlando a comunicação do estágio IPC com o estágio
ODBC. Assim que o estágio Sequential File tiver aberto seu link de saída, o estágio IPC poderá iniciar a
transmissão de dados para o estágio ODBC. Se a tarefa estiver sendo executada em um sistema
multiprocessador, os dois processadores poderão executar simultaneamente, de forma que a transferência
será muito mais rápida.
Também é possível utilizar o estágio IPC para especificar explicitamente que os estágios ativos conectados
devem ser executados como processos separados. Isso é vantajoso para o desempenho em sistemas
multiprocessadores. Esse comportamento também pode ser especificado implicitamente ao ativar o
armazenamento de linhas em buffer entre processos, seja para todo o projeto por meio do cliente
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Administrator, ou individualmente para uma tarefa na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Figura 17. Tarefa de Exemplo

Utilizando o Estágio IPC
Ao editar um estágio IPC, a caixa de diálogo Estágio InterProcess é exibida. Essa caixa de diálogo tem
três páginas:
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v Estágio. A página Estágio tem duas guias, Geral e Propriedades. A página Geral permite especificar
uma descrição opcional do estágio. A guia Propriedades permite especificar as propriedades do
estágio.
v Entradas. O estágio IPC pode ter somente um link de entrada. A página Entradas exibe informações
sobre esse link.
v Saídas. O estágio IPC pode possuir somente um link de saída. A página Saídas exibe informações sobre
esse link.

Definindo Propriedades do Estágio IPC
A guiaPropriedades permite especificar duas propriedades para o estágio IPC:
v Tamanho do Buffer. O padrão é 128 Kb. O estágio IPC utiliza dois blocos de memória; um bloco pode
ser gravado enquanto o outro bloco é lido. Essa propriedade define o tamanho de cada bloco, de forma
que, por padrão, sejam alocados o total de 256 KB.
v Tempo Limite. O padrão é 10 segundos. Determina um limite de tempo para especificar por quanto
tempo o estágio aguardará por um processo para conectar-se a ele antes de atingir o tempo limite.
Normalmente, não será necessário alterar essa informação, mas isso poderá ser importante onde estiver
criando o protótipo de tarefas de vários processadores em plataformas de processador único e, que,
provavelmente haverá atrasos.

Definindo Dados de Entrada do Estágio IPC
O estágio IPC pode ter um link de entrada. É nesse ponto que o processo que está sendo gravado se
conecta.
A página Entradas tem duas guias:
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados no link de entrada. Isto
normalmente é preenchido pelos metadados do estágio que estão conectando no lado de entrada.
Também é possível Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode
digitar uma (e Salvá-la no repositório, se necessário). Observe que os metadados no link de entrada
devem ser idênticos aos metadados no link de saída.

Definindo Dados de Saída do Estágio IPC
O estágio IPC pode possuir um link de saída. É nesse ponto que o processo que está sendo lido se
conecta.
A página Saídas tem duas guias: Geral e Colunas
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados no link de saída. Isto
normalmente é preenchido pelos metadados do estágio que estão conectando no lado de entrada.
Também é possível Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode
digitar uma (e Salvá-la no repositório, se necessário). Observe que os metadados no link de saída
devem ser idênticos aos metadados no link de entrada.

Estágios FTP Plug-in
Como o estágio Sequential File, o estágio FTP Plug-in extrai dados de um único arquivo de texto ou
grava dados nele. Entretanto, os arquivos de texto a serem acessados pelo estágio FTP Plug-in residem
em outra máquina (possivelmente com um sistema de arquivos e convenções de armazenamento de
arquivos de caractere diferentes) por meio de uma rede de comunicação, em vez de um disco local.
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O estágio FTP Plug-in fornece aos usuários um acesso a arquivo remoto rápido e eficiente, utilizando
servidores FTP existentes em plataformas remotas. O estágio FTP Plug-in não requer instalação adicional
nas plataformas remotas.
Além disso, o estágio FTP Plug-in fornece a opção de execução de comandos anteriores e posteriores na
máquina remota. Isso automatiza os seguintes processos de fluxo de dados:
v Antes de iniciar a transferência de arquivos. É possível utilizar o comando anterior para preparar um
arquivo a ser transferido ou ou para preparar a máquina remota para recebê-lo.
v Depois de concluir a transferência de arquivos. É possível utilizar o comando posterior para excluir
arquivos temporários ou para iniciar uma atividade subsequente que utilize o arquivo transferido.
Cada estágio FTP Plug-in é um estágio passivo que pode ter qualquer quantidade de links de entrada e
saída:
v Os links de entrada especificam os dados que estão sendo gravados, que são um fluxo de linhas a
serem carregadas em um único arquivo remoto.
v Os links de saída especificam os dados que estão sendo extraídos, que são um fluxo de linhas a serem
lidas de um único arquivo remoto.

Funcionalidade do Estágio Plug-in FTP
O estágio FTP Plug-in tem a seguinte funcionalidade e benefícios:
v Compartilha propriedades comuns do nome do host remoto, nome de usuário, senha e caminho de
diretório para ou a partir de quais arquivos que são transferidos para cada instância de estágio.
v Corresponde normalmente a uma sessão de transferência de arquivos independente para cada link, de
forma que vários arquivos possam ser transferidos simultaneamente.
v Atua como um cliente FTP, utilizando um protocolo de transferência de arquivos genérico com o qual
as sessões serão iniciadas e para transferir arquivos para ou a partir de qualquer servidor de
transferência de arquivos. Retém uma sessão de FTP o tempo suficiente para permitir a transferência
de grandes quantidades de dados.
v Suporta o protocolo de dados STREAM. Se uma conexão de transferência STREAM estiver fechada, a
tarefa será interrompida com uma mensagem de erro.
v Manipula falhas de tarefa de maneira adequada quando arquivos incompletos são transferidos.
Nota: É possível especificar o número de linhas a serem processadas por uma tarefa na página Limites
no cliente Director do IBM InfoSphere DataStage. A partir do Release 1.3, se você desempenhar a
limitação de linhas, erros fatais poderão ser registrados no arquivo de log no fim da tarefa devido ao
fechamento da conexão de dados antes do tempo. No entanto, a transferência de dados é concluída
para o número de linhas selecionado.
v Suporta um número especificado pelo usuário de tentativas de conexão e intervalos de novas
tentativas.
v Fornece comandos antes e depois opcionais para serem executados na máquina remota antes e após a
transferência com êxito de um arquivo (exige um servidor telnet para utilizar todos os recursos no
Windows).
v Fornece um nível de rastreio opcional para diagnosticar problemas de desempenho.
v Permite ler ou gravar dados ASCII ou binários.
Nota: O modo binário não é suportado no canvas do Servidor Paralelo. Consulte a propriedade de
entrada Tipo de Representação de Dados e a propriedade de saída Tipo de Representação de Dados.
v Utiliza as propriedades de estágio e de link e o tipo de coluna para determinar o formato das cadeias
de caracteres antes da transferência.
v Permite controlar qual processo inicia o pedido de conexão para a transferência de dados.
v Fornece definições opcionais de uso de metadados para ler um arquivo remoto.
Capítulo 4. Estágios Server Job

67

v Permite validar a existência do arquivo remoto no cliente Director do InfoSphere DataStage (somente
link de saída).
v Suporta NLS (Suporte ao Idioma Nacional).
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Carregamento em massa para links de entrada de fluxo
v Consultas com chave em um estágio de transferência de arquivos
v Procedimentos armazenados

Terminologia
A lista a seguir explica os termos de FTP Plug-in utilizados neste documento:
Termo Descrição
comando-depois
O comando a ser executado na máquina remota utilizando uma sessão de telnet depois que a
transferência for concluída.
comando-antes
O comando a ser executado na máquina remota utilizando uma sessão de telnet antes do início
da transferência.
FTP

Protocolo de Transferência de Arquivos. Um recurso interativo de transferência de arquivos usado
com frequência em redes TCP/IP.

recuperar
Cancela todas as alterações de E/S de arquivo feitas durante uma transação.
telnet O nome de uma sessão de protocolo que funciona como uma emulação de terminal remoto
padrão, que se comunica com o host através de uma rede.
transação
Uma sequência de operações de E/S de arquivo consideradas como uma operação lógica com
relação à recuperação e à visibilidade de outros usuários.

Instalando o Estágio
Para especificar recuperações de transação, confirmações ou processamento antes/depois para o servidor
Windows, é necessário fornecer primeiramente um servidor telnet diferente do telnet UniVerse.

Propriedades
As tabelas nas seções a seguir incluem os seguintes títulos de coluna:
v Prompt é o texto que o designer da tarefa visualiza na interface com o usuário do editor de estágio.
v Tipo é o tipo de dados da propriedade.
v Padrão é o texto utilizado se o designer da tarefa não fornecer nenhum valor.
v Descrição descreve as propriedades.
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Propriedades do Estágio
O estágio FTP Plug-in suporta as seguintes propriedades do estágio:
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Nome do Servidor

Cadeia

Nenhum

Necessário. O nome da
máquina host para o
servidor FTP em que o
arquivo reside.

Porta de FTP Remoto

Longo

21

Necessário. O número de
porta do servidor FTP da
máquina remota.

Porta de Telnet Remoto

Longo

23

Necessário. O número de
porta do servidor telnet da
máquina remota.

Nome de Usuário

Cadeia

Nenhum

Necessário. O nome de
usuário utilizado para
efetuar logon na máquina
remota.

Senha de Usuário

Cadeia

Nenhum

A senha para o usuário
especificado. Necessária se
a máquina remota utilizar
uma senha para "Nome de
Usuário."

Nome da Conta

Cadeia

Nenhum

O nome da conta para o
login ao FTP remoto.
Necessária somente se a
máquina remota precisar de
informações da conta do
usuário durante o processo
de login.

Nível de Rastreio

Longo

0

Opcional. Controla o tipo
de informações de rastreio
incluídas no log. Utilize um
dos seguintes níveis de
rastreio:
0 Nenhum rastreio 1
Relatar propriedades do
estágio

Novas tentativas

Longo

3

Opcional. O número de
novas tentativas se a
conexão falhar.

Intervalo de Novas
Tentativas

Longo

15

Opcional. O número de
segundos para aguardar
entre as novas tentativas se
a conexão falhar.

Número de Prompts de
Telnet

Cadeia

2

Necessário se os serviços de
telnet estiverem sendo
utilizados. O número total
de prompts esperados que
são recebidos durante o
processo de logon ao
servidor telnet.
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Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Prompt de Telnet 1

Cadeia

login

Necessário se os serviços de
telnet estiverem sendo
utilizados. A cadeia de
literal (sem distinção de
maiúsculas e minúsculas)
que é enviada pelo servidor
telnet, solicitando o
processo de IBM InfoSphere
DataStage para dados de
login.

Resposta de Telnet 1

Cadeia

Nenhum

Necessário se os serviços de
telnet estiverem sendo
utilizados. O nome de
usuário de telnet para
efetuar logon na sessão de
telnet.

Prompt de Telnet 2

Cadeia

senha

Necessário se os serviços de
telnet estiverem sendo
utilizados. A cadeia de
literal (sem distinção de
maiúsculas e minúsculas)
que é enviada pelo servidor
telnet, solicitando o
processo de InfoSphere
DataStage para dados de
senha.

Resposta de Telnet 2

Cadeia

Nenhum

Necessário se os serviços de
telnet estiverem sendo
utilizados. A senha para o
usuário de telnet
especificado.

Prompt de Telnet n

Cadeia

Nenhum

Quaisquer prompt que
sejam necessários para se
conectar a um sistema de
destino por meio de telnet,
além de login e senha.

Resposta de Telnet n

Cadeia

Nenhum

Quaisquer respostas
necessárias para se conectar
a um sistema de destino
por meio de telnet, além de
login e senha.

50

O tempo de espera em
milissegundos da conclusão
dos Comandos Antes e
Depois do Telnet.

Tempo Limite de Comando Int
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Propriedades do Link de Entrada
A tabela a seguir lista as propriedades do link de entrada no editor de grades:
Tabela 8. Propriedades do Link de Entrada
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Caminho Remoto

Cadeia

Nenhum

Opcional. O nome do
caminho do diretório de
trabalho na máquina
remota no qual os arquivos
a serem recuperados ou
enviados residem.

Nome do Arquivo Remoto

Cadeia

Nenhum

Necessário. O nome do
arquivo na máquina remota
a ser recuperado ou
enviado.

Tipo de Representação de
Dados

Lista

ASCII

Necessário. Controla como
os dados no arquivo
remoto são lidos ou
gravados. Para
representação ASCII, a
transferência de dados
utiliza o padrão
NVT-ASCII, principalmente
para arquivos de texto.
Para representação binária,
os dados são transferidos
em bits contíguos como
dados IMAGE. Você deve
configurar "Colunas de
Largura Fixa" como Sim.
Nota: O modo binário não
é suportado quando o
estágio é executado na tela
Paralelo. Para transferir
dados no modo binário,
utilize tipos de dados
binário ou varbinary com
"Tipo de Representação de
Dados" configurado como
ASCII.

Terminação da Linha

Lista

[CR] [LF]

Especifica a sequência de
terminação de linha (fim da
(Terminação no Estilo DOS) linha) no arquivo remoto.
Se "Tipo de Representação
de Dados" está configurado
como ASCII, os valores
válidos são Sem
Terminação e [CR] [LF].

Colunas de Largura Fixa

Cadeia

Não

Necessário. Indica se os
dados no arquivo remoto
podem estar com colunas
de largura fixa.
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Tabela 8. Propriedades do Link de Entrada (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Espaços Entre Colunas

Longo

0

O número de espaços entre
colunas de largura fixa no
arquivo remoto. Requerido
se "Colunas de Largura
Fixa" estiver configurado
como Sim.

Delimitador de Coluna

Caractere

, (vírgula)

Necessário se "Colunas de
Largura Fixa" estiver
configurado como Não. O
delimitador que separa os
campos de dados no
arquivo remoto. Você pode
digitar caracteres isolados
sem aspas ou o valor ASCII
do caractere que você
deseja utilizar.

Caractere de Aspa

Caractere

" (aspas duplas)

Opcional e válido apenas se
"Colunas de Largura Fixa"
estiver configurado como
Não. O caractere único
utilizado para encerrar um
valor de dados que contém
o caractere delimitador
como dados. Você também
pode inserir o valor ASCII
para o caractere que deseja
utilizar. Você pode omitir o
"Caracteres de Aspa" não
digitando nenhum valor.

Caractere de Escape

Caractere

\ (barra invertida)

Necessário. O caractere
inserido a ser interpretado
como o caractere de escape.

Cadeia Nula

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica a
cadeia que deve ser
interpretada como o valor
nulo SQL.

Nomes de Colunas na
Primeira Linha

Cadeia

Não

Requerido se "Tipo de
Representação de Dados"
estiver configurado como
ASCII. Especifica se deve
transferir a primeira linha
no arquivo remoto (ou seja,
ela pode conter nomes de
colunas).

Omitir a Última Linha
Nova

Cadeia

Não

Necessário. Indica se você
deseja omitir a última linha
nova no final dos dados ao
enviá-los para a máquina
remota.
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Tabela 8. Propriedades do Link de Entrada (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Anexar ao Arquivo

Cadeia

Não

Opcional. Indica se os
dados são colocados no
arquivo remoto no modo
anexo ou sobrescrito. Sim
indica anexar ao arquivo
existente. Não indica
sobrescrever o arquivo.

Fazer Backup do Arquivo

Cadeia

Não

Opcional. Indica se
"Comando Backup Telnet" é
executado antes de
continuar com a tarefa.

Comando de Backup do
Telnet

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução na máquina
remota antes de a tarefa ser
gravada no arquivo remoto.
Esse comando de telnet
será executado somente se
"Fazer Backup de Arquivo"
estiver configurado para
Sim. Utilize esse comando
para criar backups de
arquivos.

Telnet Antes do Comando

Cadeia

Nenhum

Opcional. O comando de
telnet para execução na
máquina remota antes de
iniciar uma tarefa.

Telnet Após Comando

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução na máquina
remota após a conclusão de
uma tarefa.

Comando de Início da
Transação

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução antes de iniciar a
transferência de arquivos
para a máquina remota.
Utilize esse comando para
fazer cópias temporárias de
arquivos.

Comando de Consolidação
da Transação

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução após uma
transferência de arquivos
com êxito. Utilize esse
comando para excluir
quaisquer arquivos
temporários criados.
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Tabela 8. Propriedades do Link de Entrada (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Comando de Recuperação
da Transação

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução se ocorrer um
erro ao enviar o arquivo
para a máquina remota ou
se você utilizar o cliente do
Director para reconfigurar a
tarefa. Utilize esse comando
para restaurar qualquer
arquivo da cópia
temporária em caso de uma
falha ou interrupção.

Modo de Conexão de
Dados FTP

Lista

Passivo

Especifica qual processo
inicia a conexão para a
transferência de dados.
Se configurado como Ativo,
as conexões são iniciadas
pelo servidor FTP.
Se configurar para Passivo,
as conexões são iniciadas a
partir do sistema host em
que a camada do
mecanismo estiver
instalada. Isto permite
armazenar arquivos em
hosts remotos que estão
fora do firewall com base
no roteador.
Sistemas OpenVMS
digitais. Configure como
Ativo para links de
entrada, de forma que o
servidor FTP inicie a
conexão para a
transferência de dados.
Caso contrário, nenhum
dado será aceito.
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Tabela 8. Propriedades do Link de Entrada (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Nível de Rastreio de Link

Longo

0

Opcional. Controla o tipo
de informações de rastreio
incluídas no log. Os níveis
de rastreio disponíveis são:
0
1
2
4
8
16
32

Sem rastreio
Propriedades de links
Desempenho
Mensagens do FTP
Mensagens do Telnet
Rastreio de funções
Dump de dados Telnet

É possível combinar níveis
de rastreio. Por exemplo,
um nível de rastreio 3
significa que as
propriedades de links e as
mensagens de desempenho
são incluídas no log.
Tamanho do Buffer

Longo

4096

Necessário. Configura o
tamanho (em partes
maiores que 512 bytes) dos
buffers de envio e
recebimento via FTP para
linhas de dados antes que
sejam enviadas ou
recuperadas.

Você pode especificar qualquer comando UNIX para as seguintes propriedades de link: Comando After
de Telnet, Comando Backup de Telnet, Comando Begin de Transação, Comando Commit de Transação ou
Comando Rollback de Transação. Por exemplo, o seguinte comando UNIX copia um arquivo para outro
em um diretório diferente:
cp /pathname/filename1 /pathname2/filename2

Propriedades do Link de Saída
A tabela a seguir lista as propriedades de link de saída no editor de grade:
Tabela 9. Propriedades do Link de Saída
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Caminho Remoto

Cadeia

Nenhum

Opcional. O nome do
caminho do diretório de
trabalho na máquina
remota no qual os arquivos
a serem recuperados ou
enviados residem.

Nome do Arquivo Remoto

Cadeia

Nenhum

Necessário. O nome do
arquivo na máquina remota
a ser recuperado ou
enviado.
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Tabela 9. Propriedades do Link de Saída (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Tipo de Representação
de Dados

Lista

ASCII

Necessário. Controla como
os dados no arquivo
remoto são lidos ou
gravados. Para
representação ASCII, a
transferência de dados
utiliza o padrão
NVT-ASCII, principalmente
para arquivos de texto.
Para representação binária,
os dados são transferidos
em bits contíguos como
dados IMAGE. Você deve
configurar "Colunas de
Largura Fixa" como Sim.
Nota: O modo binário não
é suportado quando o
estágio é executado na tela
Paralelo. Para transferir
dados no modo binário,
utilize tipos de dados
binário ou varbinary com
"Tipo de Representação de
Dados" configurado como
ASCII.

Verificar Dados nos
metadados

Lista

Não

Configure como Sim para
utilizar as definições de
metadados para ler dados
do arquivo remoto em vez
de utilizar um terminador
de linha para identificar o
fim da linha. Os dados são
lidos até que os metadados
sejam esgotados.
Para dados de largura fixa,
isso significa o total dos
comprimentos de colunas
mais os espaços. Para
dados delimitados, isso
significa o número de
colunas.
Se configurado como Não,
o fim da linha será
determinado pela sequência
de EOL [CR] [LF]
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Tabela 9. Propriedades do Link de Saída (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Terminação da Linha

Lista

[CR] [LF]

Descrição

Especifica a sequência de
terminação de linha (fim da
(Terminação no Estilo DOS) linha) no arquivo remoto.
Se "Colunas com Largura
Fixa" estiver configurado
como Não, utilize o valor
[CR] [LF]. Se "Colunas com
largura fixa" for
configurado como Sim e
"Tipo de representação de
dados" for configurado
como ASCII, os valores
válidos serão sem
terminação e [CR] [LF]
(terminador com estilo
DOS).
Se configurado como Sem
Terminação, "Verificar
Dados nos Metadados"
deverá ser configurado
como Sim.

Colunas de Largura Fixa

Cadeia

Não

Necessário. Indica se os
dados no arquivo remoto
podem estar com colunas
de largura fixa.

Espaços Entre Colunas

Longo

0

O número de espaços entre
colunas de largura fixa no
arquivo remoto. Requerido
se "Colunas de Largura
Fixa" estiver configurado
como Sim.

Delimitador de Coluna

Caractere

, (vírgula)

Necessário se "Colunas de
Largura Fixa" estiver
configurado como Não. O
delimitador que separa os
campos de dados no
arquivo remoto. Você pode
digitar caracteres isolados
sem aspas ou o valor ASCII
do caractere que você
deseja utilizar.

Caractere de Aspa

Caractere

" (aspas duplas)

Opcional e válido apenas se
"Colunas de Largura Fixa"
estiver configurado como
Não. O caractere único
utilizado para encerrar um
valor de dados que contém
o caractere delimitador
como dados. Você também
pode inserir o valor ASCII
para o caractere que deseja
utilizar. Você pode omitir o
"Caracteres de Aspa" não
digitando nenhum valor.
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Tabela 9. Propriedades do Link de Saída (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Caractere de Escape

Caractere

\ (barra invertida)

Necessário. O caractere
inserido a ser interpretado
como o caractere de escape.

Cadeia Nula

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica a
cadeia que deve ser
interpretada como o valor
nulo SQL.

Nomes de Colunas na
Primeira Linha

Cadeia

Não

Requerido se "Tipo de
Representação de Dados"
estiver configurado como
ASCII. Especifica se deve
transferir a primeira linha
no arquivo remoto (ou seja,
ela pode conter nomes de
colunas).

Telnet Antes do Comando

Cadeia

Nenhum

Opcional. O comando de
telnet para execução na
máquina remota antes de
iniciar uma tarefa.

Telnet Após Comando

Cadeia

Nenhum

Opcional. Especifica o
comando de telnet para
execução na máquina
remota após a conclusão de
uma tarefa.

Modo de Conexão de
Dados FTP

Lista

Ativo

Especifica qual processo
inicia a conexão para a
transferência de dados.
Se configurado como Ativo,
as conexões são iniciadas
pelo servidor FTP.
Se configurar para Passivo,
as conexões são iniciadas a
partir do sistema host em
que a camada do
mecanismo estiver
instalada. Isto permite
armazenar arquivos em
hosts remotos que estão
fora do firewall com base
no roteador.
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Tabela 9. Propriedades do Link de Saída (continuação)
Prompt

Tipo

Padrão

Descrição

Porta de Dados FTP

Lista

Nenhum

Opcional. O número de
porta exclusivo pelo qual
os dados serão recebidos do
servidor FTP da máquina
remota. O servidor FTP da
máquina remota se conecta
a essa porta para transferir
o arquivo remoto.
Se você não especificar um
valor, ou o valor for 0, o
estágio configurará
automaticamente um
número de porta disponível
para você. Se você
especificar um valor, ele
deverá ser de 1025 a 4999.
Para mais informações
sobre o modelo FTP,
consulte o padrão, RFC 959
FTP (Protocolo de
Transferência de Arquivos).

Nível de Rastreio de Link

Longo

0

Opcional. Controla o tipo
de informações de rastreio
incluídas no log. Os níveis
de rastreio disponíveis são:
0
1
2
4
8
16
32

Sem rastreio
Propriedades de links
Desempenho
Mensagens do FTP
Mensagens do Telnet
Rastreio de funções
Dump de dados Telnet

É possível combinar níveis
de rastreio. Por exemplo,
um nível de rastreio 3
significa que as
propriedades de links e as
mensagens de desempenho
são incluídas no log.
Tamanho do Buffer

Longo

4096

Necessário. Configura o
tamanho (em partes
maiores que 512 bytes) dos
buffers de envio e
recebimento via FTP para
linhas de dados antes que
sejam enviadas ou
recuperadas.

Representação de Dados ASCII ou Binários
Representação de dados ASCII para links de saída. Se você configurar Tipo de Representação de Dados
para ASCII:
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v O serviço de FTP é configurado para o tipo de representação ASCII. O emissor (host remoto) converte
os dados de sua representação de caracteres interna, isto é, ASCII ou EBCDIC, na representação
NVT-ASCII padrão. Para obter mais informações sobre representação e armazenamento de dados de
FTP, consulte RFC 959 FTP (File Transfer Protocol) padrão.
v O fluxo de dados recebido do host remoto é analisado em linhas de dados, varrendo os dados para a
sequência de fim de linha [CR] [LF].
v A linha de dados é posteriormente analisada em dados da coluna. O método de análise utilizado
depende da configuração para Colunas de Largura Fixa. Se essa opção estiver configurada para Sim, o
metadados da coluna determinará tamanhos de campo. Se estiver configurada para Não, a linha será
analisada em colunas ao varrer o delimitador de coluna.
Representação de dados ASCII para links de entrada. Se você configurar Tipo de Representação de
Dados para ASCII:
v O serviço de FTP é configurado para o tipo de representação ASCII. O receptor (host remoto) converte
os dados do formato ASCII para o seu próprio formato interno.
v Os dados da coluna (por linha) são inseridos em uma linha formatada. O formato depende da
configuração para Colunas com Largura Fixa. Se essa opção estiver configurada para Sim, os dados
serão inseridos em um buffer de caractere. Os metadados de coluna determinam o tamanho alocado
por coluna. Se os dados da coluna ultrapassarem a largura da coluna, eles serão truncados na largura
da coluna de metadados e uma mensagem de aviso será exibida. Se essa opção estiver configurada
para Não, os dados serão inseridos em um buffer de caracteres, separados pelo delimitador da coluna
configurada.
v Os caracteres de terminação [CR] [LF] são anexados a cada linha de dados. Os dados são enviados à
máquina remota para serem armazenados como um arquivo de texto.
Representação de dados binários para links de saída. Se você configurar Tipo de Representação de
Dados para Binário:
v Colunas de Largura Fixa deve ser configurada para Sim.
v O serviço de FTP é configurado para o tipo de representação IMAGE. Os dados são enviados da
máquina remota como bits contíguos sem conversões de caracteres.
v O fluxo de dados recebido da máquina remota é analisado em linhas de dados, ao determinar o
comprimento total da linha. O comprimento da linha é calculado pelo acúmulo da largura de cada
coluna e dos valores associados a Espaços entre Colunas e Terminação da Linha.
v A linha de dados é analisada em dados da coluna que utilizam as mesmas propriedades e metadados.
Nota: O modo binário não é suportado no canvas do Servidor Paralelo. Consulte a propriedade de
entrada Tipo de Representação de Dados e a propriedade de saída Tipo de Representação de Dados.
Representação de dados binários para links de entrada. Se você configurar Tipo de Representação de
Dados para Binário:
v Colunas de Largura Fixa deve ser configurada para Sim.
v O serviço de FTP é configurado para o tipo de representação IMAGE. Os dados são enviados como bits
contíguos sem conversões de caracteres.
v Os dados da coluna por linha são inseridos em um buffer de caracteres. Os metadados de coluna
determinam o tamanho alocado por coluna. Se os dados da coluna ultrapassarem a largura da coluna,
eles serão truncados na largura da coluna de metadados e uma mensagem de aviso será exibida.
v Os caracteres de terminação especificados por Terminação da Linha são anexados a cada linha de
dados e enviados para a máquina remota.
Nota: O modo binário não é suportado no canvas do Servidor Paralelo. Consulte a propriedade de
entrada Tipo de Representação de Dados e a propriedade de saída Tipo de Representação de Dados.
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Estágios Link Collector
Estes tópicos descrevem como usar um estágio Link Collector em seu design de tarefa.
O estágio Link Collector é um estágio ativo que emprega até 64 entradas e permite coletar dados desses
links e roteá-los junto a um único link de saída. O estágio espera que o link de saída utilize os mesmos
metadados que os links de entrada.
O estágio Link Collector pode ser utilizado com um estágio Link Partitioner para permitir que você
usufrua de um sistema multiprocessador e processe os dados paralelamente. O estágio Link Partitioner
particiona dados, é processado em paralelo e, em seguida, o estágio Link Collector coleta os dados
novamente antes de gravá-los em um único destino. Para realmente entender os benefícios, consulte
“Tarefas e Processos do IBM InfoSphere DataStage” na página 5 para saber como tarefas do IBM
InfoSphere DataStage são executadas como processos.
O diagrama a seguir ilustra como o estágio Link Collector pode ser utilizado em uma tarefa desta forma:

Para essa tarefa compilar e ser executada conforme planejado em um sistema multiprocessador, é
necessário ativar o buffer entre processos, seja ao nível do projeto que utiliza o cliente Administrator ou
ao nível da tarefa na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Os arquivos temporários gerados por esse estágio são colocados no diretório especificado pela variável de
ambiente TEMP. Utilize o cliente Administrator para configurar a variável TEMP por projeto.

Utilizando um Estágio Link Collector
Ao editar um estágio Link Collector, a caixa de diálogo Estágio Link Collector é exibida. Essa caixa de
diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. Essa página tem uma guia Geral que contém
uma descrição opcional do estágio e os nomes das rotinas antes do estágio e depois do estágio. Para
mais detalhes sobre essas rotinas, consulte “Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio” na
página 82. Ela também possui uma guia Propriedades que permite especificar as propriedades que
afetam o comportamento do estágio. Para detalhes, consulte “Definindo Propriedades do Estágio Link
Collector” na página 82.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados.
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Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio
A guia Geral da página Estágio contém campos opcionais que permitem definir rotinas a serem
utilizadas, que são executadas antes ou depois que o estágio processar os dados.
v Sub-rotina Antes do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada antes que o estágio inicie o processamento de qualquer dado. Por exemplo, é possível
especificar uma rotina que prepara os dados antes do início do processamento.
v Sub-rotina Depois do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada depois que o estágio processar os dados. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que
envia uma mensagem eletrônica quando o estágio for concluído.
Escolha uma rotina na lista. Essa lista contém todas as rotinas definidas como Sub-rotina Antes/Depois
na pasta Rotinas na árvore do repositório. Insira um valor apropriado para o argumento de entrada da
rotina no campo Valor de Entrada.
Se você escolher uma rotina que esteja definida no repositório, que foi editada porém não compilada, será
exibida uma mensagem de aviso para compilar a rotina quando fechar a caixa de diálogo Estágio Link
Collector.
O código de retorno 0 na rotina indica êxito, qualquer outro código indica falha e provoca um erro fatal
quando a tarefa é executada.
Se uma tarefa tiver sido instalada ou importada, o campo Sub-rotina Antes do Estágio ou Sub-rotina
Depois do Estágio poderá fazer referência a uma rotina que não existe no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo Estágio Link Collector. Você deve instalar
ou importar a rotina "ausente" ou escolher uma rotina alternativa para ser utilizada.

Definindo Propriedades do Estágio Link Collector
A guia Propriedades permite especificar duas propriedades para o estágio Link Collector:
v Algoritmo de Coleta. Utilize essa propriedade para especificar o método que o estágio utiliza para
coletar dados. Escolha entre:
– Round-Robin. Esse é o método padrão. Utilizando o método round-robin, o estágio lerá uma linha
de cada link de entrada por vez.
– Classificar/Mesclar. Utilizando o método de classificação/mesclagem, o estágio lê várias entradas
classificadas e grava uma saída classificada.
v Chave de Classificação. Essa propriedade é significativa somente onde você escolheu um algoritmo de
coleta de Classificar/Mesclar. Ela define como cada um dos conjuntos de dados particionados é
classificado e como os dados de saída mesclados serão classificados. A chave tem o seguinte formato:
Columnname {sortorder]
[,Columnname [sortorder]]...

Columnname especifica uma ou mais colunas a serem classificadas.
sortorder define a ordem de classificação da seguinte forma:
Ordem Crescente

Ordem Decrescente

a

d

asc

dsc

crescente

decrescente

A

D
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Ordem Crescente

Ordem Decrescente

ASC

DSC

ASCENDING

DESCENDING

Em um ambiente NLS, a convenção de intercalação do código do idioma pode afetar a ordem de
classificação. A convenção de intercalação padrão é configurada no cliente Administrator, mas é
possível configurar a convenção para tarefas individuais na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Por exemplo:
FIRSTNAME d, SURNAME D

Especifica que as linhas são classificadas de acordo com as colunas FIRSTNAME e SURNAME em
ordem decrescente.

Definindo Dados de Entrada do Estágio Link Collector
O estágio Link Collector pode ter até 64 links de entrada. Esse é o ponto de chegada dos dados a serem
coletados. A lista Nome de Entrada na página Entradas permite selecionar qual dos 64 links você está
consultando.
A página Entradas tem duas guias:
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados nos links de entrada. Isto
normalmente é preenchido pelos metadados dos estágios que estão conectando no lado de entrada.
Também é possível Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode
digitar uma (e Salvá-la no repositório, se necessário). Observe que os metadados em todos os links de
entrada devem ser idênticos e estes, por sua vez, devem ser idênticos aos metadados no link de saída.

Definindo Dados de Saída do Estágio Link Collector
O estágio Link Collector pode possuir um único link de saída.
A página Saídas tem duas guias: Geral e Colunas
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados no link de saída. É possível
Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode digitar uma (e Salvá-la
no repositório, se necessário). Observe que os metadados no link de saída devem ser idênticos aos
metadados nos links de entrada.

Estágios Link Partitioner
Estes tópicos descrevem como usar um estágio Link Partitioner em seu design de tarefa.
O estágio Link Partitioner é um estágio ativo que emprega uma entrada e permite distribuir linhas
particionadas para até 64 links de saída. O estágio espera que os links de saída utilizem os mesmos
metadados que o link de entrada.
O particionamento dos dados permite usufruir de um sistema multiprocessador e processar dados em
paralelo. Ele pode ser utilizado com o estágio Link Collector para particionar dados, processá-los em
paralelo e coletá-los novamente antes de gravá-los em um único destino. Para realmente entender os
benefícios, consulte “Tarefas e Processos do IBM InfoSphere DataStage” na página 5 para saber como
tarefas do IBM InfoSphere DataStage são executadas como processos.
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O diagrama a seguir ilustra como o estágio Link Partitioner pode ser utilizado em uma tarefa desta
forma.

Para essa tarefa compilar e ser executada conforme planejado em um sistema multiprocessador, é
necessário ativar o buffer entre processos, seja ao nível do projeto que utiliza o cliente Administrator ou
ao nível da tarefa na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Os arquivos temporários gerados por esse estágio são colocados no diretório especificado pela variável de
ambiente TEMP. Utilize o cliente Administrator para configurar a variável TEMP por projeto.

Utilizando um Estágio Link Partitioner
Ao editar um estágio Link Partitioner, a caixa de diálogo Estágio Link Partitioner é exibida. Essa caixa de
diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. Essa página tem uma guia Geral que contém
uma descrição opcional do estágio e os nomes das rotinas antes do estágio e depois do estágio. Para
mais detalhes sobre essas rotinas, consulte “Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio”. Ela
também possui uma guia Propriedades que permite especificar as propriedades que afetam o
comportamento do estágio. Para detalhes, consulte “Definindo Propriedades do Estágio Link
Partitioner” na página 85.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio
A guia Geral da página Estágio contém campos opcionais que permitem definir rotinas a serem
utilizadas, que são executadas antes ou depois que o estágio processar os dados.
v Sub-rotina Antes do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada antes que o estágio inicie o processamento de qualquer dado. Por exemplo, é possível
especificar uma rotina que prepara os dados antes do início do processamento.
v Sub-rotina Depois do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada depois que o estágio processar os dados. Por exemplo, é possível especificar uma rotina que
envia uma mensagem eletrônica quando o estágio for concluído.
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Escolha uma rotina na lista. Essa lista contém todas as rotinas definidas como Sub-rotina Antes/Depois
na pasta Rotinas na árvore do repositório. Insira um valor apropriado para o argumento de entrada da
rotina no campo Valor de Entrada.
Se você escolher uma rotina que esteja definida no repositório, que foi editada porém não compilada, será
exibida uma mensagem de aviso para compilar a rotina ao fechar a caixa de diálogo Estágio Link
Partitioner.
O código de retorno 0 na rotina indica êxito, qualquer outro código indica falha e provoca um erro fatal
quando a tarefa é executada.
Se uma tarefa tiver sido instalada ou importada, o campo Sub-rotina Antes do Estágio ou Sub-rotina
Depois do Estágio poderá fazer referência a uma rotina que não existe no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo Estágio Link Partitioner. Você deve instalar
ou importar a rotina "ausente" ou escolher uma rotina alternativa para ser utilizada.

Definindo Propriedades do Estágio Link Partitioner
A guia Propriedades permite especificar duas propriedades para o estágio Link Partitioner:
v Algoritmo de Particionamento. Utilize essa propriedade para especificar o método que o estágio utiliza
para particionar dados. Escolha entre:
– Round-Robin. Esse é o método padrão. Utilizando o método round-robin, o estágio gravará cada
linha de chegada em um de seus links de saída por vez.
– Aleatório. Utilizando esse método, o estágio utilizará um gerador de número aleatório para
distribuir linhas de chegada igualmente por todos os links de saída.
– Hash. Utilizando esse método, o estágio aplica uma função hash a um ou mais valores de coluna de
entrada para determinar para qual link de saída a linha será transmitida.
– Módulo. Utilizando esse método, o estágio aplica uma função de módulo a um valor de número
inteiro de colunas de entrada para determinar para qual link de saída a linha será transmitida.
v Chave de Particionamento. Essa propriedade é significativa somente onde você escolheu um algoritmo
de particionamento de Hash ou Módulo. Para o algoritmo Hash, especifique um ou mais nomes de
coluna separados por vírgulas. Estas chaves são concatenadas e uma função hash é aplicada para
determinar o destino do link de saída. Para o algoritmo Módulo, especifique um único nome de coluna
que identifica uma coluna numérica de números inteiros. O valor dessa coluna determina o destino do
link de saída.

Definindo Dados de Entrada do Estágio Link Partitioner
O estágio Link Partitioner pode possuir um link de entrada. Esse é o ponto de chegada dos dados a
serem particionados.
A página Entradas tem duas guias:
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados no link de entrada. Isto
normalmente é preenchido pelos metadados do estágio que estão conectando no lado de entrada.
Também é possível Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode
digitar uma (e Salvá-la no repositório, se necessário). Observe que os metadados no link de entrada
devem ser idênticos aos metadados nos links de saída.

Definindo Dados de Saída do Estágio Link Partitioner
O estágio Link Partitioner pode ter até 64 links de saída. Os dados particionados fluem através desses
links. A lista Nome de Saída na página Saídas permite selecionar qual dos 64 links você está consultando.
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A página Saídas tem duas guias:
v Geral. A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do estágio.
v Colunas. A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados no link de saída. É possível
Carregar uma definição de coluna a partir do repositório ou você mesmo pode digitar uma (e Salvá-la
no repositório, se necessário). Observe que os metadados no link de saída devem ser idênticos aos
metadados no link de entrada. Dessa forma, os metadados são idênticos para todos os links de saída.

Estágios Merge
O estágio Merge permite combinar dois arquivos sequenciais em um ou mais links de saída. Merge é um
estágio passivo, não possui links de entrada, porém possui pelo menos um link de saída. Utilize a GUI
(graphical user interface) para definir a operação de junção utilizada para mesclar dois arquivos. Os dois
arquivos de entrada a serem mesclados devem ser arquivos de texto sequenciais.

Funcionalidade do Estágio de Fusão
O estágio Merge suporta a seguinte funcionalidade:
v Combinação de dois arquivos de texto seqüenciais.
v Escolha entre vários tipos de junções.
v Suporte a NLS (National Language Support) somente no modo automático.

Utilizando o Estágio Merge
A seguir há uma série de tarefas necessárias para mesclar dois arquivos, listados na ordem em que você
pode executá-las. É necessário especificar:
v Os diretórios de arquivos de trabalho e arquivo de entrada, e informações do arquivo de log. Consulte
“Guia Geral da Página Estágio”.
v Os nomes dos arquivos a serem mesclados. Consulte A Guia Geral.
v
v
v
v
v
v

O tipo de junção. Consulte Tipo de Junção.
O nível de rastreio. Consulte Nível de Rastreio.
O formato de arquivo de entrada. Consulte “Guia Propriedades do Arquivo de Entrada” na página 89.
Colunas do arquivo de entrada. Consulte Primeira e Segunda Guias de Colunas de Arquivos.
Onde as informações da coluna serão salvas. Consulte A Caixa de Diálogo Salvar Definição de Tabela.
Chaves para a junção. Consulte “Guia Mapeamento” na página 91.

v O conteúdo das colunas de saída. Consulte “Especificando Colunas de Saída” na página 92.
v O nome e o formato das colunas de arquivo de saída. Consulte “Guia Colunas” na página 92.

Guia Geral da Página Estágio
A guia Geral da página do Estágio define os diretórios de arquivo de trabalho e de arquivo de entrada e
as informações do arquivo de log. A guia Geral contém os seguintes campos:
v Caminho do Diretório do Primeiro Arquivo. O caminho e o diretório do primeiro arquivo sequencial.
v ... (Botão Procurar). Clicar em ... abre a caixa de diálogo Selecionar no Servidor. Consulte “Caixa de
Diálogo Selecionar no Servidor” na página 87.
v Caminho do Diretório do Segundo Arquivo. O caminho e o diretório do segundo arquivo sequencial.
v ... (Botão Procurar). Clicar em ... abre a caixa de diálogo Selecionar no Servidor. Consulte “Caixa de
Diálogo Selecionar no Servidor” na página 87.
v Diretório Temporário. O caminho completo e o diretório em que os arquivos temporários são
armazenados. Esses arquivos temporários são criados enquanto uma tarefa estiver em execução e são
excluídos quando a tarefa for concluída. O padrão é o diretório de trabalho atual.
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v ... (Botão Procurar). Clicar em ... abre a caixa de diálogo Selecionar no Servidor. Consulte “Caixa de
Diálogo Selecionar no Servidor”.
v Nível de Rastreio. O tipo de informação a ser incluído no arquivo de log da tarefa. É possível
especificar os seguintes níveis de rastreio:
– 0 - Nenhuma informação será gravada no arquivo de log
– 1 - As propriedades do estágio são gravadas no arquivo de log
O padrão é 0.
v Descrição. Uma descrição opcional das propriedades do estágio.
Nota: Também é possível incluir um parâmetro de tarefa no caminho do diretório.

Caixa de Diálogo Selecionar no Servidor
Se você clicar em Procurar (botão ...), a caixa de diálogo Selecionar no Servidor será aberta. Os seguintes
campos estão na caixa de diálogo Selecionar no Servidor:
v Procurar em. O nome do diretório padrão selecionado. Clique na seta para baixo para consultar onde,
na hierarquia de diretórios, você está localizado atualmente.
v Nomes de arquivo ou diretório. Uma lista de nomes de diretórios ou de arquivos no diretório em
Procurar em.
v Nome do arquivo (ou padrão). O nome do arquivo ou do padrão selecionado.
v Arquivos do Tipo. A extensão do nome do arquivo. Por padrão, todos os arquivos são exibidos.

Definindo o Mapeamento do Conjunto de Caracteres
É possível definir um mapa de conjunto de caracteres para um estágio. Faça isso na guia NLS da página
Estágio. A guia NLS aparecerá somente se o NLS foi instalado.
Especifique informações utilizando os seguintes campos:
v Nome do mapa para utilização com o estágio. Define o mapa de conjunto de caracteres padrão para o
projeto ou a tarefa. É possível alterar o mapa selecionando um nome de mapa na lista.
v Mostrar todos os mapas. Lista todos os mapas enviados com o InfoSphere DataStage.
v Apenas mapas carregados. Lista somente os mapas atualmente carregados.
v Permitir Mapeamento Por Coluna. Permite o mapeamento de conjunto de caracteres de acordo com a
coluna. As colunas em um registro podem utilizar diferentes mapas nos metadados.
v Utilizar Parâmetro de Tarefa... Especifica valores de parâmetros para a tarefa. Utilize o formato
#Param#, em que Param é o nome do parâmetro de tarefa. A cadeia #Param# é substituída pelo
parâmetro de tarefa quando a tarefa é executada.

Ajustando para o Tamanho do Arquivo de Entrada
O estágio Merge suporta arquivos de 64 bits. Porém, você deve alterar o valor da propriedade Espaço
Máx. em VM para Tabela Hash para acomodar arquivos de entrada extremamente grandes. Se isso não
for feito, o resultado será uma finalização anormal das tarefas. O valor padrão de Espaço Máx. em VM
para a Tabela Hash é 12. Esse valor é adequado para vários tamanhos de arquivo. À medida que o
tamanho do maior dos dois arquivos de entrada aumenta, é necessário aumentar o valor de Espaço Máx.
em VM para a Tabela Hash. Para arquivos de 2 GB ou mais, você deve configurar o valor de Espaço
Máx. em VM para a Tabela Hash para seu valor máximo de 512.
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Para acessar Espaço Máx. em VM para a Tabela Hash, clique com o botão direito do mouse no ícone
Merge do canvas e selecione Estilo de Grade. O editor de estilo de grade é exibido. Vá para a guia
Propriedades da página Saída. Role a lista de propriedades até obter Espaço Máx. em VM para a Tabela
Hash.

Definindo Propriedades de Saída
A página Saída na caixa de diálogo do Estágio MERGE permite especificar propriedades para o link de
saída. As propriedades de saída descrevem as diferentes características dos arquivos de entrada e o link
de saída, como a seguir:
v
v
v
v
v
v
v
v

Nomes do primeiro e do segundo arquivo de entrada
Nível de rastreio do link de saída
Formato do primeiro e do segundo arquivo de entrada
Nomes e características das colunas do primeiro e do segundo arquivo de entrada, incluindo o
mapeamento do conjunto de caracteres
Informações das colunas a serem salvas em uma tabela
Tipo de operação de junção a ser desempenhada
Teclas utilizadas na operação de junção
Conteúdo das colunas no link de saída

v Nomes e formatos das colunas no link de saída, incluindo o mapeamento do conjunto de caracteres

A Guia Geral
Ao selecionar a página Saída, a guia Geral será aberta.
Nota: O botão Colunas... lista as colunas no link de saída e foi incluído somente para compatibilidade
com outros estágios.
A guia Geral contém os seguintes campos:
v Nome do Primeiro Arquivo. O caminho do diretório e o nome do arquivo do primeiro arquivo a ser
mesclado. Esse arquivo deve ser um arquivo de texto sequencial. Também é possível incluir um
parâmetro de tarefa no caminho do diretório.
v Nome do Segundo Arquivo. O caminho do diretório e o nome do arquivo do segundo arquivo a ser
mesclado. Esse arquivo deve ser um arquivo de texto sequencial. Também é possível incluir um
parâmetro de tarefa no caminho do diretório.
v Tipo de Junção. O tipo de junção que deve ser desempenhado nos dois arquivos de entrada. É possível
escolher um dos seguintes tipos de operações de junção:
Tipo de Junção

Operação

Descrição

Junção Interna Pura

A AND B

Mescla somente as linhas com os
mesmos valores de chave em ambos
os arquivos de entrada.

Conjunto Completo

A OR B

Mescla todas as linhas dos dois
arquivos.

Somente Direita e Esquerda

A NOR B

Mescla todas as linhas de ambos os
arquivos, exceto aquelas com os
mesmos valores de chave.

Junção Externa à Esquerda

A

Mescla todas as linhas do primeiro
arquivo (A) com as linhas do
segundo arquivo (B) com o mesmo
valor de chave.
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Tipo de Junção

Operação

Descrição

Junção Externa à Direita

B

Mescla todas as linhas do segundo
arquivo (B) com as linhas do
primeiro arquivo (A) com o mesmo
valor de chave.

Somente Esquerda

A NOT B

Mescla todas as linhas do primeiro
arquivo, exceto as linhas com o
mesmo valor de chave no segundo
arquivo (B).

Somente Direita

B NOT A

Mescla todas as linhas do segundo
arquivo, exceto as linhas com o
mesmo valor de chave no primeiro
arquivo (A).

v Nível de Rastreio. Especifica um nível de rastreio para o link de saída. O nível de rastreio especifica o
tipo de informação a ser incluído no arquivo de log da tarefa. É possível especificar os seguintes níveis
de rastreio:
– 0 - Nenhuma informação será gravada no arquivo de log
– 1 - As propriedades do link de saída serão gravadas no arquivo de log

Guia Propriedades do Arquivo de Entrada
É necessário especificar o formato do primeiro e do segundo arquivo de entrada. Para especificar o
formato de arquivo, clique na guia Propriedades de Arquivos de Entrada na página Saída. A página
Formato do Primeiro Arquivo abre na frente da página Propriedades de Arquivos de Entrada.
Para especificar o formato do segundo arquivo de entrada, clique na guia Formato do Segundo Arquivo.
Os campos e as caixas de opções são idênticos para o segundo arquivo. A seguir há uma descrição de
cada campo e caixa de opções contido na página Formato do Primeiro Arquivo ou Formato do Segundo
Arquivo:
Guias Formato do Primeiro e do Segundo Arquivos:
v Colunas com Largura Fixa. Indica se o arquivo tem colunas com largura fixa. O padrão é desmarcado.
v Primeira Linha com os Nomes das Colunas. Indica se a primeira linha do primeiro arquivo sequencial
é composta de nomes de colunas. O padrão é desmarcado.
v Verificar Dados em relação aos Metadados. Indica se devem ser utilizadas definições de metadados
para ler dados do arquivo em vez de utilizar um terminador de linha para o final de uma linha. Os
dados são lidos até que os metadados sejam esgotados.
– Para dados de largura fixa, isso significa o total dos comprimentos de colunas mais os espaços.
– Para dados delimitados, isso significa o número de colunas.
– Se estiver desmarcado, o final da linha será determinado pela sequência de final de linha.
O padrão é desmarcado.
v Delimitador. Especifica o delimitador que separa os campos de dados no arquivo. Essa opção estará
ativada se Colunas com Largura Fixa estiver desmarcada. É possível inserir um único caractere sem
aspas ou o valor ASCII do caractere que deseja utilizar. O padrão é , (vírgula).
v Caractere Aspa. Especifica o caractere utilizado para incluir um valor de dados que contém o caractere
delimitador como dados. Essa opção estará ativada se Colunas com Largura Fixa estiver desmarcada.
Também é possível inserir o valor ASCII com três dígitos do caractere que deseja utilizar. Todos os
valores com comprimento de 1 a 2 serão tratados como cadeias. É possível digitar "097" para "a". É
possível suprimir o Caractere Aspa não inserindo um valor. O padrão é " (aspas duplas).
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v Caractere de Escape. Especifica um único caractere a ser interpretado como um caractere de escape.
Essa opção estará ativada se Colunas com Largura Fixa estiver desmarcada. O padrão é \ (barra
invertida).
v Espaços entre Colunas. Especifica o número de espaços entre colunas em um arquivo sequencial com
colunas de largura fixa. O valor padrão é 0.
v Cadeia NULL. Especifica a cadeia utilizada para o valor nulo de SQL. Não existe padrão.
v Estilo Unix (LF). Especifica se um caractere de alimentação de linha é utilizado para indicar a
sequência de final de linha no arquivo de entrada. O padrão é Estilo Unix (LF) não selecionado.
v Estilo DOS (CR LF). Especifica se uma combinação de caracteres de retorno de carro e alimentação de
linha é utilizada para indicar a sequência de final de linha no arquivo de entrada. O padrão é Estilo
DOS (CR LF) não selecionado.
v Nenhum. Especifica se um terminador de final de linha será utilizado. Nenhum estará ativado se
Colunas com Largura Fixa e Verificar Dados em relação aos Metadados estiverem selecionados. O
padrão é Nenhum não selecionado.
Guias de Colunas do Primeiro e do Segundo Arquivo:
Sobre Esta Tarefa
Utilizando as páginas Colunas do Primeiro Arquivo e Colunas do Segundo Arquivo, você pode
especificar o seguinte:
v Os nomes das colunas do primeiro e do segundo arquivos de entrada sequencial
v As características do arquivo sequencial, incluindo tipo SQL, comprimento, escala, anulável e exibição
da coluna
v Mapa de conjunto de caracteres para a coluna
Clique na guia Colunas do Primeiro (ou Segundo) Arquivo na página Propriedades de Arquivos de
Entrada. A página Colunas do Primeiro (ou Segundo) Arquivo é aberta.
Você tem duas opções ao inserir informações sobre as colunas:
v Você pode utilizar as informações de uma tabela existente para especificar as colunas do arquivo de
entrada.
v É possível inserir as informações da coluna manualmente.
Utilizando Informações da Coluna a partir de uma Tabela Existente:
Sobre Esta Tarefa
Você pode utilizar as informações de uma tabela existente para definir as colunas no primeiro e no
segundo arquivos de entrada. As definições de tabela especificam os dados usados em cada estágio de
uma tarefa do InfoSphere DataStage e são armazenadas no repositório.
Para transferir as informações sobre as colunas de uma tabela existente:
Procedimento
1. Clique em Carregar.... A caixa de diálogo Definição da Tabela é exibida.
2. Utilize o mouse para selecionar a definição da tabela na área de janela à esquerda e clique em OK. As
tabelas listadas já estão definidas no repositório.
a. Se não souber a definição da tabela, clique em Localizar.... A caixa de diálogo Localizar é exibida.
b. No campo Localizar O Que, digite uma cadeia de texto. A primeira definição de tabela que
contiver a cadeia de texto especificada será destacada na área de janela à esquerda.
3. Depois de selecionar o nome de arquivo, clique em OK.
Inserindo Informações de Coluna Manualmente:
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Sobre Esta Tarefa
Você pode inserir informações sobre as colunas manualmente, inserindo as informações na página
Colunas do Primeiro Arquivo.
Digite um nome de coluna na Lista de Nomes de Colunas e utilize os botões de Ações de Colunas
(Incluir, Inserir Antes, Modificar, Remover ou Remover Tudo) para especificar onde colocar os nomes
na Lista de Nomes de Colunas.
Em seguida, será solicitada a inserção das informações descritas a seguir.
v Lista de Nomes de Coluna. Especifica os nomes de cada coluna no primeiro e no segundo arquivos.
Estes nomes são utilizados na página Mapeamento que define o link de saída. Não existe padrão.
v Tipo de SQL. Especifica o tipo de dados SQL. Não existe padrão.
v Comprimento. Define a precisão de dados. É o comprimento para dados CHAR ou o comprimento
máximo para dados VARCHAR. Para dados numéricos, é o número de dígitos de precisão. O valor
padrão é 0.
v Escala. Especifica o fator da escala de dados. Para dados numéricos, é o número de dígitos à direita do
ponto decimal. O valor padrão é 0.
v Anulável. Especifica se a coluna pode conter valores nulos. O valor padrão é Sim.
v Exibição. Especifica o número máximo de caracteres necessários para exibição dos dados da coluna. O
valor padrão é 0.
v Mapa NLS. Especifica um mapeamento diferente para a coluna se mapeamento por coluna estiver
ativado (consulte “Definindo o Mapeamento do Conjunto de Caracteres” na página 87). Selecione um
mapa da lista.
A Caixa de Diálogo Salvar Definição de Tabela:
Depois de especificar os nomes de colunas e as informações correspondentes da maneira desejada, será
possível gravar essas informações em uma nova tabela. Para salvar informações de coluna em uma
tabela, clique em Salvar.... A caixa de diálogo Salvar Definição de Tabela será exibida. A caixa de diálogo
Salvar Definição de Tabela contém os seguintes campos:
v Tipo de Origem de Dados. O tipo de dados gravado na tabela. O tipo de origem de dados pode ser
uma origem de dados ODBC, uma tabela UniVerse, um arquivo (UniVerse) com hash, um arquivo
UniData, um arquivo sequencial ou um estágio. A definição de tabela é armazenada de acordo com a
origem de dados na ramificação Definições de Tabela. O padrão é Salva.
v Nome da Origem de Dados. Forma a segunda parte do identificador da definição de tabela e fornece o
nome da ramificação criada sob o tipo de origem de dados. Fornece um meio de rastrear onde a
definição de dados foi originada. O padrão é o nome do link.
v Nome da Tabela/Arquivo. O nome da tabela ou do arquivo que contém os dados. O padrão é o nome
do link.
v Descrição Curta. Uma descrição curta opcional dos dados. O padrão é a hora e a data do salvamento.
v Descrição Longa. Uma descrição longa opcional dos dados.

Guia Mapeamento
É necessário especificar as chaves no primeiro e no segundo arquivo sequencial a serem utilizados na
operação de junção. Para especificar as chaves, clique na guia Mapeamento da página Saída. A guia
Mapeamento é aberta.
Especificando Chaves para a Junção:
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Sobre Esta Tarefa
Selecione as chaves nos Nomes de Colunas do Primeiro (e Segundo) Arquivo no lado esquerdo da
página e arraste-as sobre a Chave de Coluna de Arquivo do Primeiro (e Segundo) Arquivo à direita.
Essas chaves são utilizadas na operação de junção para comparar os dois arquivos.
É possível especificar várias chaves para a operação de junção. Se forem utilizadas várias chaves, será
necessário ter o mesmo número de chaves nas listas Chave de Coluna do Primeiro Arquivo e Chave de
Coluna do Segundo Arquivo.
Para excluir uma entrada efetuada, selecione-a e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e
escolha Limpar Entrada no menu de atalhos.
Especificando Colunas de Saída:
Você deve especificar o conteúdo das colunas a serem incluídas no link de saída. Utilize a página
Mapeamento para especificar o conteúdo dessas colunas.
Sobre Esta Tarefa
Na página Mapeamento, as caixas de listagem Nomes de Coluna do Primeiro Arquivo e Nomes de
Coluna do Segundo Arquivo já estão definidas. Defina essas caixas de listagem na página Propriedades
de Arquivos de Entrada.
Na página Mapeamento, é necessário especificar quais colunas dos arquivos de entrada devem ser
incluídas no link de saída. Para especificar o conteúdo de uma coluna no link de saída, selecione uma
coluna na caixa de listagem Nomes de Coluna do Primeiro Arquivo ou Nomes de Coluna do Segundo
Arquivo e arraste a coluna para a lista Mapa da Coluna de Entrada. O Nome da Coluna de Saída é
automaticamente gerado. As propriedades das colunas no link de saída são derivadas daquelas no
arquivo de entrada. É necessário incluir uma Chave de Coluna do Primeiro Arquivo e uma Chave de
Coluna do Segundo Arquivo na Lista de Colunas.
Se você deseja especificar explicitamente os nomes e as propriedades das colunas no link de saída, vá
para a página Colunas, conforme descrito em “Guia Colunas”.
Você pode selecionar várias colunas simultaneamente para serem arrastadas da lista Nomes de Coluna
do Primeiro (ou do Segundo) Arquivo para a lista Mapa da Coluna de Entrada. Para selecionar várias
colunas, selecione a primeira coluna desejada e mantenha pressionada a tecla Ctrl até que todas as
colunas desejadas sejam realçadas. Ou você pode clicar na tecla Shift e mantê-la pressionada para
selecionar várias colunas.
Você pode clicar com o botão direito para excluir qualquer item da lista Mapa da Coluna de Entrada.
Para excluir colunas do link de saída, clique na guia Colunas e exclua as colunas conforme descrito em
“Guia Colunas”.
Nota: Se você alterar a lista Nomes de Coluna do Primeiro (ou do Segundo) Arquivo no lado esquerdo
da página, poderá ser necessário verificar as informações de mapeamento (isto é, as chaves de
mapeamento e a lista de colunas) no lado direito da página. Se os nomes de coluna no lado direito da
página não corresponderem aos do lado esquerdo, arraste os nomes corretos de coluna do lado esquerdo
para o lado direito.

Guia Colunas
É possível utilizar a guia Colunas para especificar o nome e o formato das colunas no link de saída.
Também pode utilizar a guia Colunas para especificar um mapa de conjunto de caracteres diferente para
a coluna, de forma que as colunas em um registro possam utilizar mapas diferentes.
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Como descrito em Primeira e Segunda Guias de Colunas de Arquivos, você pode usar as informações de
uma tabela existente para especificar as colunas. Consulte essa seção para uma explicação de como
utilizar o botão Carregar... para transferir informações de uma tabela.
Nota: É necessário configurar todas as colunas para "Anulável", exceto quando a mesclagem está
configurada para Junção Interna Pura, conforme descrito em Tipo de Junção.
A guia Colunas contém os seguintes itens:
v Nome da coluna. Especifica o nome da coluna cujo formato está sendo definido.
v Grupo. Especifica se você deseja agrupar esta coluna. O padrão é Não.
v Derivação. Especifica se você deseja resumir utilizando esta coluna.
v Chave. Define se a coluna é uma chave.
v Tipo de SQL. Especifica o tipo de dados SQL. O padrão é (Desconhecido).
v Comprimento. Define a precisão de dados. É o comprimento para dados CHAR ou o comprimento
máximo para dados VARCHAR. Para dados numéricos, ele é o número de dígitos de precisão.
v Escala. Especifica o fator da escala de dados. Para dados numéricos, ele é o número de dígitos à direita
da vírgula decimal.
v Anulável. Especifica se a coluna pode conter valores nulos. Deve ser Sim, a menos que você esteja
executando uma Junção Interna Pura. O padrão é Não.
v Exibição. Especifica o número máximo de caracteres necessários para exibir os dados da coluna.
v Elemento de dados. Especifica o tipo de dados na coluna.
v Descrição. Especifica um texto de descrição opcional da coluna.
v Mapa NLS. Se o mapeamento por coluna estiver ativado, especificará o mapeamento executado para a
coluna. Selecione um dos nomes de mapa na lista drop-down. O padrão é aquele do projeto (MS1252).
Excluindo Colunas no Link de Saída:
É possível excluir colunas no link de saída.
Sobre Esta Tarefa
Utilizando a página Colunas, é possível excluir as colunas definidas no link de saída.
Procedimento
1. Selecione a linha que deseja excluir.
2. Pressione a tecla Excluir.

Estágios Pivot
Pivot, um estágio ativo, mapeia conjuntos de colunas em uma tabela de entrada para uma única coluna
em uma tabela de saída. Esse tipo de mapeamento é denominado tabela dinâmica.
Esse estágio gira os dados horizontais, isto é, as colunas em uma única linha se transformam em várias
linhas. Ele repete um segmento de dados que normalmente é orientado por chave para cada coluna da
tabela dinâmica, de maneira que cada linha de saída contenha um valor separado.
Um conjunto de colunas de entrada pode consistir em uma ou mais colunas. A operação de tabela
dinâmica normalmente resulta em uma tabela de saída que contém menos colunas, porém mais linhas
que a tabela de entrada original.
Esse estágio não tem propriedades de estágio ou de link. Ele simplesmente mapeia linhas de entrada para
linhas de saída.
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Funcionalidade do Estágio de Tabela Dinâmica
Funcionalidade Suportada
O estágio Pivot tem a seguinte funcionalidade:
v Suporte a tabelas dinâmicas horizontais.
v NLS (National Language Support).

Funcionalidade Não Suportada
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Compatibilidade com os releases do IBM InfoSphere DataStage anteriores a 7.0.
v Tabelas dinâmicas verticais, isto é, mapeamento dados verticais em muitas linhas para uma única linha.
(As tabelas dinâmicas verticais agrupam uma ou mais colunas e mapeiam essas colunas para muitas
colunas na linha agrupada em uma tabela de saída.)
v Interface com o usuário customizada.

Criando Tabela Dinâmica de Dados
Uma tabela dinâmica horizontal mapeia colunas dentro de uma linha em várias linhas, isto é, ela repete
um segmento de dados para cada coluna com tabela dinâmica. Os dados são geralmente orientados por
chave.
Utilize o campo Derivação na grade da coluna do link de saída para especificar as tabelas dinâmicas. Um
campo vazio indica que há um nome de coluna de entrada com o mesmo nome que a coluna de saída.
Essa coluna de entrada é mapeada para a coluna de saída correspondente.

Derivação Única
Se o campo Derivação de uma coluna de saída listar um nome de coluna única, a coluna de entrada com
o mesmo nome especificado no campo Derivação será mapeada para essa coluna de saída. Qualquer
coluna que tenha uma derivação única é considerada uma chave e é projetada da mesma forma para
cada linha de saída derivada da linha de entrada única.

Várias Derivações
Quando uma coluna de saída é derivada de mais de uma coluna de entrada, isto é, mais de um nome de
coluna de entrada é listado em seu campo Derivação, o resultado será uma tabela de saída com mais
linha do que a tabela de entrada. Cada coluna de entrada especificada no campo Derivação para as
colunas de saída é mapeada para a coluna de saída. Uma nova linha é criada para cada uma das colunas
de entrada especificadas.

Exemplos
Os exemplos descritos nas seguintes seções mostram uma tabela dinâmica sobre os dados de venda do
primeiro trimestre de uma empresa específica. Esses exemplos ilustram os conceitos de uma tabela
dinâmica horizontal.

Colunas do Link de Entrada
O exemplo a seguir ilustra a entrada de dados no estágio Pivot.
A guia Colunas da página Entradas contém três colunas de entrada com dados de vendas: JAN_Sales,
FEB_Sales e MARCH_Sales. As colunas são as seguintes:
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Tabela 10. Colunas de Entrada
Nome da Coluna

Tipo SQL

Comprimento

Escala

CUSTID

Inteiro

10

LNAME

VarChar

10

JAN_Sales

Decimal

10

2

FEB_Sales

Decimal

10

2

MARCH_Sales

Decimal

10

2

Nota: Para qualquer coluna, o tipo de dados documentado em Tipo de SQL deve ser o mesmo que o
tipo de dados na tabela de origem.
Os dados das linhas de origem das colunas de entrada são semelhantes ao seguinte:
Tabela 11. Linhas de Origem da Entrada
CUSTID

LNAME

JAN_Sales

FEB_Sales

MARCH_Sales

100

Smith

$1,234.00

$1,456.00

$1,578.00

101

Yamada

$1,245.00

$1,765.00

$1,934.00

Colunas do Link de Saída
O exemplo a seguir ilustra como especificar os dados de saída do estágio Pivot.
A guia Colunas do link de saída contém uma coluna Sales derivada das três colunas de entrada:
JAN_Sales, FEB_Sales e MARCH_Sales. As colunas são as seguintes:
Tabela 12. Colunas de Saída
Nome da Coluna

Derivação

Tipo SQL
Inteiro

10

Last_Name

LNAME

VarChar

10

Venda

JAN_Sales, FEB_Sales, MARCH_Sales Decimal

10

CUSTID

Comprimento

Escala

2

Nota: Para qualquer coluna, o tipo de dados documentado em Tipo de SQL deve ser o mesmo que o
tipo de dados na tabela de destino.
A coluna de saída derivada de uma única coluna de entrada é um valor-chave. O valor-chave é repetido
em cada linha resultante da linha de entrada correspondente.
O número máximo de linhas de saída resultantes de uma única linha de entrada será determinado pela
coluna de saída derivada da maioria das colunas de entrada. As três linhas de saída dos dados de vendas
resultantes de cada linha de entrada nesse exemplo são as seguintes:
Tabela 13. Linhas de Destino da Saída
CUSTID

Last_Name

Venda

100

Smith

$1,234.00

100

Smith

$1,456.00

100

Smith

$1,578.00

101

Yamada

$1,245.00

101

Yamada

$1,765.00

101

Yamada

$1,934.00
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Se a tabela dinâmica incluir alguma derivação com menos que o número máximo de linhas de saída,
porém mais de uma linha, a linha de saída conterá um valor nulo para cada coluna em que uma
derivação não estiver disponível.
Como exemplo, suponha que o cliente precisa fazer pagamentos nessa conta duas vezes por ano, em
junho e dezembro. Os dados de origem podem ser semelhantes ao seguinte:
Tabela 14. Exemplo de Pagamentos
CUSTID

LNAME

JAN_Sales

FEB_Sales

MARCH_Sales JUN_Pay

DEC_Pay

100

Smith

$1,234.00

$1,456.00

$1,578.00

$6,298.00

$7,050.00

101

Yamada

$1,245.00

$1,765.00

$1,934.00

$7,290.00

$7,975.00

Suponha que o link de saída contenha uma derivação adicional para pagamentos:
Tabela 15. Colunas de Saída com Detalhes de Pagamento
Nome da Coluna

Derivação

CUSTID

Tipo SQL

Comprimento

Inteiro

10

Last_Name

LNAME

VarChar

10

Venda

JAN_Sales, FEB_Sales, MARCH_Sales Decimal

10

Payments

JUNE_Pay, DEC pay

Escala

2

Os dados de saída nas linhas de destino após a tabela dinâmica serão semelhantes ao seguinte:
Tabela 16. Dados de Saída nas Linhas de Destino Após Tabela Dinâmica
CUSTID

LNAME

Venda

Payments

100

Smith

$1,234.00

$6,298.00

100

Smith

$1,456.00

$7,050.00

100

Smith

$1,578.00

nulo

101

Yamada

$1,245.00

$7,290.00

101

Yamada

$1,765.00

$7,975.00

101

Yamada

$1,934.00

nulo

Estágios Row Merger
O estágio Row Merger lê dados de uma linha por vez a partir de um link de entrada. Ele mescla todas as
colunas em uma única cadeia de um formato especificado. Em seguida, grava a cadeia em uma
determinada coluna do link de saída. O estágio pode ter um único link de entrada e um único link de
saída.
Na operação normal do estágio Row Merger, cada linha de entrada com várias colunas resulta em uma
linha de saída de uma única coluna. Entretanto, o estágio também oferece recursos de concatenação. Esses
recursos permitem concatenar o resultado de cada linha de entrada em uma única cadeia, que é gerada
quando o estágio detecta um sinal EOD (fim de dados) ou EOT (fim de transmissão) (o que significa que
não são esperadas mais linhas de entrada).
Nota: O estágio Row Merger é semelhante ao estágio Sequential File do servidor. A diferença é que,
enquanto o estágio Sequential File grava em um arquivo, o estágio Row Merger gera saída para um link.
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Funcionalidade do Estágio de Fusão de Linha
Funcionalidade Suportada
O estágio Row Merger suporta a seguinte funcionalidade:
v A capacidade de ler uma linha de cada vez, mesclar todas as colunas a partir de uma linha em uma
única cadeia de um formato especificado e, em seguida, gravar a cadeia em uma coluna específica do
link de saída.
v Agregação de várias linhas de dados.
v NLS (National Language Support). O estágio grava o que ele lê sem interpretação ou conversão.

Guia Geral da Página Estágio
A guia Geral da página do Estágio fornece acesso aos recursos de concatenação do estágio Row Merger.
A guia Geral contém os seguintes campos:
v Várias Linhas. Determina se o estágio Row Merger concatena linhas de entrada em uma única linha de
saída, ou se gera cada linha de entrada como uma linha de saída separada. Selecione Várias Linhas
para que as linhas sejam concatenadas. Por padrão isso não está selecionado.
v Terminação da Linha. Esta configuração estará disponível somente se você escolher a opção Várias
Linhas para especificar que o estágio está concatenando linhas de entrada. Ela especifica um ou mais
caracteres que serão colocados como um delimitador entre as linhas concatenadas ao serem geradas em
uma única linha. Escolha uma das seguintes configurações:
– Estilo Unix (LF). Coloca um caractere de avanço de linha como um delimitador entre cada linha
mesclada.
– Estilo DOS (CR LF). Coloca um caractere de retorno de carro e um caractere de avanço de linha
como um delimitador entre cada linha mesclada.
– Nenhum. Não coloca um delimitador entre as linhas mescladas.
v Descrição. Digite uma descrição opcional do estágio.

Página Entrada
A página Entrada contém diversas guias que descrevem as linhas de dados que estão sendo inseridas no
estágio Row Merger.
A guia Geral contém um campo de descrição que permite digitar uma descrição opcional do link de
entrada. A guia Formato e a guia Colunas estão descritas a seguir.

Guia Formato
Utilize essa guia para especificar como os dados lidos em colunas individuais em cada linha de entrada
serão formatados antes de serem enviados para a saída em uma única coluna. A guia contém os seguintes
campos:
v Colunas com Largura Fixa. Selecione essa caixa de opções para gerar a saída dos dados no formato de
largura fixa. A largura de cada campo será obtida do tamanho de exibição da SQL das colunas de
entrada (configurado na coluna Exibição da grade Colunas na guia Colunas da página Entradas). Essa
opção está desmarcada por padrão.
v Suprimir avisos de truncamento de linha. Essa opção estará disponível apenas se você selecionou
Colunas com Largura Fixa. Se as linhas de entrada contiverem mais colunas do que o que foi definido
na guia Colunas, normalmente você receberá avisos sobre linhas muito longas quando a tarefa for
executada. Se desejar suprimir essas mensagens (por exemplo, talvez você esteja apenas interessado nas
primeiras três colunas e deseja ignorar as restante), selecione essa caixa de opção.
v Delimitador. Essa opção não estará disponível se você selecionou Colunas com Largura Fixa. Ela
especifica o delimitador utilizado para separar os campos de dados nos dados de saída que foram
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v

v

v
v

derivados das colunas de entrada. 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.
Caractere de Citação. Essa opção não estará disponível se você selecionou Colunas com Largura Fixa.
Especifica 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 de citação.
Espaços entre Colunas. Essa opção estará disponível apenas se você selecionou Colunas com Largura
Fixa. Contém um número que representa o número de espaços utilizados entre as colunas. Por padrão,
ele é 0.
Cadeia NULA padrão. Contém caracteres que, quando encontrados em uma linha de entrada, são
interpretados como o valor nulo da SQL.
Preenchimento Padrão. Essa opção estará disponível apenas se você selecionou Colunas com Largura
Fixa. Contém o caractere utilizado para preencher colunas ausentes. Ele é # por padrão, mas pode ser
configurado como outro caractere aqui.

A guia Formato também tem um botão Carregar. Se existirem definições de tabela que incluam
informações de formato, será possível carregar os detalhes do formato a partir dessas definições de tabela
diretamente para a página Formato:
1. Clique em Carregar. A caixa de diálogo Carregar Definições de Tabela será exibida.
2. Procure a definição de tabela que contém o formato que será carregado.
3. Clique em OK. Os detalhes do formato serão carregados.

Guia Colunas
As entradas na grade de colunas especificam o formato dos dados que estão sendo lidos a partir das
linhas de entrada. A grade tem os campos padrão que todas as definições de colunas têm.

Página Saída
A página Saída contém diversas guias que descrevem os dados que estão sendo gerados pelo estágio
Row Merger.

Guia Geral
A guia Geral identifica a coluna que conterá os dados mesclados. A guia Geral contém os seguintes
campos:
v Nome da Coluna a ser Mesclada. Uma lista que contém uma lista de colunas de saída definida para
esse estágio. Escolha a coluna para a qual deseja enviar os dados mesclados.
v Descrição. Uma descrição opcional do link de saída.

Guia Colunas
As entradas na grade de colunas especificam o formato dos dados que estão sendo gravados no link de
saída. A grade tem os campos padrão que todas as definições de colunas têm. O campo Derivação não é
utilizado.
É necessário pelo menos definir uma coluna para transportar os dados mesclados. Também é possível
definir colunas adicionais para transportar os dados como entrada para o estágio.
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Estágios Row Splitter
O estágio Row Splitter lê dados de uma linha por vez a partir de um link de entrada. Ele divide os
campos de dados contidos em uma cadeia em diversas colunas. Em seguida, ele grava as colunas no link
de saída. O estágio pode ter um único link de entrada e um único link de saída.
Na operação normal do estágio Row Splitter, cada cadeia de entrada processada resulta em uma linha de
saída com várias colunas. Em alguns casos, no entanto, uma única cadeia de entrada pode representar
várias linhas de dados de entrada. Nesse caso, o estágio pode desconcatená-las em linhas separadas para
saída.
Nota: O estágio Row Splitter é semelhante ao estágio Sequential File do servidor. A diferença é que,
enquanto o estágio Sequential File lê a partir de um arquivo, o estágio Row Splitter lê a partir de um
link.

Funcionalidade do Estágio Row Splitter
Funcionalidade Suportada
O estágio Row Splitter suporta a seguinte funcionalidade:
v Capacidade de ler uma linha de cada vez, dividir em várias colunas os campos de dados contidos em
uma cadeia e, em seguida, gravar as colunas no link de saída.
v Geração de várias linhas de saída.
v NLS (National Language Support). O estágio grava o que ele lê sem interpretação ou conversão.

Guia Geral da Página Estágio
A guia Geral da página Estágio fornece acesso aos recursos de desconcatenação do estágio Row Splitter.
A guia Geral contém os seguintes campos:
v Várias Linhas. Isso determina se o estágio Row Splitter remove a concatenação da cadeia de entrada
em linhas de saída separadas ou se efetua a saída de cada cadeia de entrada como uma linha de saída
separada. Selecione Várias Linhas para fazer com que as linhas tenham a concatenação removida. Por
padrão isso não está selecionado.
v Terminação da Linha. Essa configuração estará disponível apenas se você tiver escolhido a opção
Várias Linhas para especificar que o estágio está removendo a concatenação de linhas de entrada. Ela
especifica o caractere ou caracteres que são colocados como um delimitador entre as linhas
concatenadas, portanto, o estágio sabe onde deve dividi-las. Escolha entre:
– Estilo Unix (LF). O delimitador é um caractere de alimentação de linha.
– Estilo DOS (CR LF). O delimitador é um caractere de retorno de carro e um caractere de
alimentação de linha.
– Nenhum. Não há delimitador.
v Descrição. Digite uma descrição opcional do estágio.

Página Entrada
A página Entrada contém diversas guias que descrevem as linhas de dados que estão sendo inseridas no
estágio Row Splitter.

Guia Geral
Utilize a guia Geral para identificar o nome da coluna que contém a cadeia a partir da qual o estágio
extrai as colunas. A guia Geral contém os seguintes campos:
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v Nome da Coluna a ser Dividida. Uma lista contém uma lista de colunas de entrada definida para esse
estágio. Escolha a coluna que transporta a cadeia a partir da qual o estágio extrairá as colunas.
v Descrição. Digite uma descrição opcional do link de entrada.

Guia Colunas
As entradas na grade de colunas especificam o formato dos dados lidos a partir do link de entrada. A
grade tem os campos padrão que todas as definições de colunas têm.
É necessário definir pelo menos uma coluna para transportar a cadeia de dados que o estágio está
dividindo. Também é possível definir colunas adicionais, se necessário. Quaisquer colunas definidas aqui
e na guia Colunas da página Saída serão transmitidas diretamente através do estágio.

Página Saída
A página Saída contém diversas guias que descrevem os dados que estão sendo gerados pelo estágio
Row Splitter.
A guia Geral contém um campo de descrição que permite digitar uma descrição opcional do link de
entrada. A guia Formato e a guia Colunas estão descritas a seguir.

Guia Formato
Utilize essa guia para especificar como a cadeia de entrada é formatada, de maneira que o estágio possa
dividir as colunas. A guia contém os seguintes campos:
v Colunas com Largura Fixa. Selecione essa caixa de opções se os dados de entrada estiverem em
formato com largura fixa. A largura de cada campo é obtida do tamanho de exibição SQL das colunas
de saída (configurado na coluna Exibição da grade Colunas na guia Colunas da página Saída). Essa
opção está desmarcada por padrão.
v Suprimir avisos de truncamento de linha. Se a linha de entrada contiver mais campos de dados a
serem divididos em colunas do que o que foi definido na guia Colunas, normalmente você receberá
avisos sobre linhas muito longas quando a tarefa for executada. Se desejar suprimir essas mensagens
(por exemplo, talvez você esteja apenas interessado nas primeiras três colunas e deseja ignorar as
restante), selecione essa caixa de opção.
v Mensagem de Colunas Ausentes. Se houver menos campos de dados na linha de entrada do que as
colunas definidas para eles serem divididos, essa opção permitirá especificar qual ação será executada:
– Fatal. Um erro fatal será gravado no log da tarefa e a tarefa será interrompida (esse é o padrão).
– Aviso. Uma mensagem de aviso será gravada no log da tarefa, SQLs nulos serão gravados nas
colunas extras e a tarefa continuará.
– Nenhum. Nenhuma ação será realizada. SQLs nulos serão gravados nas colunas extras e a tarefa
continuará.
v Delimitador. Essa opção não estará disponível se você selecionou Colunas com Largura Fixa.
Especifica o delimitador utilizado para separar os campos de dados na cadeia de dados de entrada. 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. Essa opção não estará disponível se você selecionou Colunas com Largura Fixa.
Especifica 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 de citação.
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v Espaços entre Colunas. Essa opção estará disponível apenas se você selecionou Colunas com Largura
Fixa. Contém um número que representa o número de espaços utilizados entre as colunas. Por padrão,
ele é 0.
v Cadeia NULA padrão. Contém caracteres que, quando encontrados em uma linha de entrada, são
interpretados como o valor nulo de SQL (isso pode ser substituído por definições de colunas
individuais na guia Colunas).
v Preenchimento Padrão. Essa opção estará disponível apenas se você selecionou Colunas com Largura
Fixa. Contém o caractere utilizado para preencher colunas ausentes. Ele é # por padrão, mas pode ser
configurado como outro caractere aqui.
A guia Formato também tem um botão Carregar. Se existirem definições de tabela que incluam
informações de formato, será possível carregar os detalhes do formato a partir dessas definições de tabela
diretamente para a página Formato:
1. Clique em Carregar. A caixa de diálogo Carregar Definições de Tabela será exibida.
2. Procure a definição de tabela que contém o formato que será carregado.
3. Clique em OK. Os detalhes do formato serão carregados.

Guia Colunas
As entradas na grade de colunas especificam o formato dos dados que estão sendo gravados no link de
saída. A grade tem os campos padrão que todas as definições de colunas têm.
O campo Derivação não é utilizado.

Estágios Sort
Sort, um estágio ativo, classifica diversos dados. Ele classifica pequenas quantidades de dados de maneira
eficiente na memória quando não há memória principal disponível suficiente. Ele classifica grandes
quantidades de dados utilizando armazenamento em disco temporário, não espaço de troca de memória
virtual.
O modelo para o estágio Sort é o comando UNIX sort, conforme utilizado em um processo shell. As
linhas de dados de entrada a serem classificadas chegam como linhas de caracteres ASCII lidas a partir
do fluxo stdin. É possível utilizar argumentos da linha de comandos para especificar como classificar
essas linhas. As linhas classificadas resultantes são gravadas como linhas de caracteres ASCII no fluxo
stdout.
No InfoSphere DataStage, o estágio Sort recebe um fluxo de linhas utilizando um único link de entrada.
As linhas já estão separadas em valores de colunas individuais. Os valores das propriedades do estágio e
dos atributos de colunas especificam como classificar essas linhas. As linhas classificadas resultantes são
gravadas como valores de colunas em um único link de saída.
O estágio Sort deve ter um link de entrada e um de saída. As considerações para as colunas nas linhas
para os links de entrada e de saída incluem o seguinte:
v Um único link de fluxo de entrada fornece linhas de dados a serem classificadas. Deve ser possível
converter o tipo da coluna de entrada no tipo da coluna de saída.
v Um único link de fluxo de saída recebe fluxos de dados classificados. As linhas de saída têm a mesma
ordem de colunas que as colunas de entrada. Os nomes das colunas de saída podem ser diferentes dos
nomes das colunas de entrada.
O tipo de dados do link de saída para cada coluna determina o tipo de comparação a ser desempenhado:
v Comparação numérica para números
v Data e Hora
v Cadeia de caracteres (classificação da esquerda para a direita para cadeias e registros de data e hora)
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Funcionalidade do Estágio Sort
Funcionalidade Suportada
O estágio Sort tem a seguinte funcionalidade e benefícios:
v Suporta NLS (Suporte ao Idioma Nacional).
v Suporta uma opção para classificar por coluna, utilizando um mapa de seqüência de intercalação.
v Suporta uma opção para solicitar uma classificação estável. Uma classificação estável preserva a ordem
de entrada de linhas que são comparadas como iguais.
v Registra mensagens em log para relatar avisos não-fatais que possam impactar perda de precisão dos
dados classificados.
v Suporta parâmetros de ajuste de desempenho para a classificação eficiente, limitando dessa maneira o
uso da memória.

Funcionalidade Não Suportada
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Carregamento em massa para links de entrada de fluxo
v Procedimentos armazenados

Propriedades Configuráveis
É possível configurar propriedades para aprimorar o desempenho do estágio Sort.

Propriedade Máximo de Linhas na Memória Virtual
Máximo de Linhas na Memória Virtual permite regular a quantidade de dados na memória virtual. Ao
limitar o número total de linhas a serem classificadas, o algoritmo de classificação desempenha
classificações incrementais. Isso reduz o uso da memória virtual e a troca excessiva de páginas que ocorre
quando existe uma grande quantidade de dados de entrada associados ao link de entrada.
Essa propriedade será utilizada quando o número de linhas no link de entrada exceder o valor fornecido
para essa propriedade. O algoritmo de classificação classifica linhas em múltiplos desse valor e armazena
esses grupos de linhas classificadas em arquivos temporários. Esses arquivos temporários são, então,
mesclados para a classificação final.

Propriedade Máximo de Arquivos Abertos
Máximo de Arquivos Abertos limita o número de arquivos de dados intermediários que serão criados
quando classificações incrementais forem desempenhadas. O processamento dos dados é controlado pelo
seguinte:
v Máximo de Arquivos Abertos
v Máximo de Linhas na Memória Virtual
v O número de linhas real associado ao link de entrada

Exemplo do Sort
Suponha que o link de entrada contenha 100.000 linhas de dados e que Máximo de Linhas na Memória
Virtual esteja configurado como 10.000 linhas.
O algoritmo de classificação lê as primeiras 10.000 linhas do link de entrada, desempenha uma
classificação intermediária e, em seguida, armazena os dados classificados em um arquivo temporário. O
algoritmo continua a agrupar grupos de 10.000 linhas a partir do link de entrada, armazenando os
resultados classificados em arquivos temporários exclusivos, até que uma das seguintes condições seja
atendida:
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v Todos os dados de entrada foram processados em arquivos temporários. O número total de arquivos
temporários é menor que o valor especificado em Máximo de Arquivos Abertos.
Após as classificações intermediárias, os 10 arquivos temporários serão mesclados e classificados,
resultando na classificação final que será gravada no link de saída.
v O número de arquivos temporários é igual ao valor especificado em Máximo de Arquivos Abertos.
Se, por exemplo, Máximo de Arquivos Abertos for configurado como 5, as primeiras 50.000 linhas serão
processadas como cinco arquivos temporários, com 10.000 linhas cada um. Esses arquivos temporários
são mesclados para formar um novo arquivo temporário com 50.000 linhas de dados classificados. O
algoritmo obtém as próximas 10.000 linhas do link de entrada e continua com as classificações
intermediárias. Esse algoritmo continua recursivamente até que todos os dados sejam processados.
Nota: Se os valores desses parâmetros forem muito restritivos, haverá um alto número de classificações
intermediárias com mesclagem de arquivo constante.

Critérios de Classificação
O estágio Sort acumula linhas de entrada na memória, limitadas por Máximo de Linhas na Memória
Virtual. Ele classifica as linhas acumuladas, armazenando-as em arquivos em disco, se necessário.
(Pequenos conjuntos de classificação podem ser classificados na memória.) Ele mescla esses arquivos
armazenados e grava as linhas no link de saída.
É possível digitar os valores listados na tabela a seguir para especificar a ordem das linhas, dependendo
da distinção entre maiúsculas e minúsculas
Tabela 17. Critérios de Classificação
Distinção entre Maiúsculas e
Minúsculas

Ordem Crescente

Ordem Decrescente

Faz distinção

a asc ascending

d
dsc descending

Não faz distinção

A

D

ASC

DSC

ASCENDING

DESCENDING

:
O exemplo a seguir especifica que as linhas resultantes serão classificadas em ordem crescente com
distinção entre maiúsculas e minúsculas na coluna REGION do link de entrada. Ele utiliza um arquivo de
mapeamento externo denominado CSM no diretório C:\USER na coluna CUSTOMER, e uma ordem
decrescente na coluna SALE_PRICE (consulte Especificações de Classificação em “Propriedades do
Estágio” na página 104 ).
REGION asc, CUSTOMER ASC C:\USER\CSM, SALE_PRICE DSC

Mapas de Sequência de Intercalação
É possível especificar a classificação do mapa de sequência de intercalação por coluna. O formato do
mapa acomoda a codificação de caracteres, como byte único, byte duplo e número variável de bytes. É
possível especificar um arquivo de mapeamento separado para cada coluna a ser classificada. O arquivo
de mapeamento é utilizado na classificação de valores de cadeia de caracteres nessa coluna. O mapa não
afeta a classificação de valores que não sejam cadeias de caracteres, isto é, valores numéricos, de data,
hora e registro de data e hora.
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Um mapa de sequência de intercalação é um arquivo delimitado por vírgula que contém duas colunas. A
coluna da esquerda é um código de caractere único (em uma codificação de um ou vários bytes,
conforme apropriado). Utilize um caractere de escape para digitar caracteres delimitadores e valores de
byte arbitrários.
A coluna da direita é um valor inteiro que utiliza caracteres ASCII para os dígitos decimais. A coluna
contém o peso numérico utilizado ao comparar caracteres correspondentes em duas cadeias. Quanto
menor o número, mais na frente ele será classificado. Se dois caracteres tiverem pesos idênticos, eles
serão comparados como iguais. Qualquer caractere que não esteja no mapa será comparado como maior
do que qualquer caractere presente no mapa. Por exemplo, o seguinte mapa de sequência contém estas
colunas delimitadas por vírgula:
a,3 b,3 c,3 d,5 g,6 e,1
É possível, por exemplo, fornecer um mapa de sequência de intercalação para especificar a sequência de
intercalação para o alfabeto francês.

Propriedades do Estágio
A tabela a seguir inclui os seguintes cabeçalhos:
v Prompt é o texto que o designer da tarefa visualiza na interface com o usuário do editor de estágio.
v Padrão é o texto utilizado se o designer da tarefa não fornecer nenhum valor.
v Descrição descreve as propriedades.
O estágio Sort suporta as seguintes propriedades de estágio:
Tabela 18. Propriedades do Estágio Sort
Prompt

Padrão

Descrição

Especificações de Classificação

Nenhum

Os critérios pelos quais os caracteres
ASCII nas linhas lidas do link de
entrada são classificados. Consulte
"Critérios de Classificação" para obter
informações adicionais.

Máximo de Linhas na Memória
Virtual

10.000

O número máximo de linhas (de 2 a
50.000) que podem ser classificadas
na memória virtual. Quanto menor
for a linha, mais linhas poderão ser
classificadas.

Diretório Temporário

Nenhum

O nome do caminho onde os
arquivos temporários criados durante
a classificação serão armazenados. Se
você não especificar um nome de
caminho, o diretório de trabalho atual
no computador que hospeda a
camada de mecanismo será utilizado.

Caractere de Escape

\ (barra invertida)

O caractere único utilizado nos
arquivos de mapeamento de
sequência de intercalação para
especificar caracteres de controle.
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Tabela 18. Propriedades do Estágio Sort (continuação)
Prompt

Padrão

Descrição

Nível de Rastreio

0

Controla o tipo de informações de
rastreio incluídas no log. Os níveis de
rastreio disponíveis são:
0 Sem rastreio 1 Propriedades do
estágio 2 Desempenho 4 Eventos
importantes
É possível combinar níveis de
rastreio. Por exemplo, o nível de
rastreio 3 significa que as
propriedades do estágio e as
mensagens de desempenho serão
incluídas no log.

Classificação Estável

Não

Indica se a classificação é estável.
Uma classificação estável preserva a
ordem das linhas de entrada que
forem comparadas como iguais.

Separador de Coluna

, (vírgula)

O caractere único que separa as duas
colunas em cada linha do arquivo de
mapeamento de sequência de
intercalação.

Máximo de Arquivos Abertos

10

O número máximo de arquivos que
podem ser abertos simultaneamente.
Quanto maior o valor, melhor o
desempenho. Ao utilizar uma ou
mais dessas instâncias de estágio na
tarefa, o número total de arquivos
abertos de todas as instâncias de
estágio não deve exceder 20.

Estágios Transformer
Os estágios Transformer não extraem nem gravam dados em um banco de dados de destino. Eles são
utilizados para manipular os dados extraídos, executar quaisquer conversões necessárias e transmitir
dados para outro estágio Transformer ou para um estágio que grava dados em uma tabela de dados de
destino.

Utilizando um Estágio Transformer
Os estágios Transformer podem ter qualquer quantidade de entradas e saídas. O link de origem de dados
de entrada principal é designado como link de entrada primário. Pode haver somente um link de entrada
primário, porém podendo haver qualquer número de entradas de referência.
Nota: O editor do estágio Transformer é semelhante a tarefas paralelas, do servidor e de mainframe,
porém sua funcionalidade é diferente. Somente a funcionalidade de tarefa do servidor é descrita nestes
tópicos. Para a funcionalidade de tarefa paralela ou de mainframe, consulte os guias que descrevem
tarefas paralelas e de mainframe.
Ao editar um estágio Transformer, o Transformer Editor é exibido. Um exemplo desse estágio é mostrado
a seguir. Neste exemplo, os metadados foram definidos para os links de entrada e de saída:
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Componentes do Transformer Editor
O Transformer Editor possui os seguintes componentes.

Barra de Ferramentas
A barra de ferramentas do Transformer contém os seguintes botões:
v propriedades do estágio
v Restrições
v Mostrar Todas as Relações ou Relações Selecionadas
v Mostrar/Ocultar Variáveis de Estágio
v
v
v
v
v
v
v

Recortar
Copiar
Colar
Localizar/Substituir
Carregar Definição de Coluna
Salvar Definição de Coluna
Correspondência Automática de Colunas

v Ordem de Execução do Link de Entrada
v Ordem de Execução do Link de Saída
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Área de Link
A área superior exibe links para, e a partir do, estágio Transformer, mostrando suas colunas e os
relacionamentos entre elas.
A área de link é onde todas as definições de coluna, expressões-chave e variáveis de estágio são
definidas.
A área de link é dividida em duas áreas de janela; é possível arrastar a barra divisora entre elas para
redimensionar as áreas de janela relativas uma à outra. Existe também uma barra de rolagem horizontal,
permitindo rolar a visualização para a esquerda ou para a direita.
A área de janela à esquerda mostra links de entrada e a área de janela à direita mostra os links de saída.
O link de entrada mostrado na parte superior da área de janela esquerda é sempre o link primário. Todos
os links posteriores são links de referência. Para todos os tipos de links, os campos-chave são mostrados
em negrito. Os campos-chave de links de referência que não têm nenhuma expressão definida são
mostrados em vermelho (ou na cor definida em Ferramentas > Opções), pois são colunas de saída que
não possuem derivação definida.
No Transformer Editor, um único link pode ser selecionado a qualquer momento. Quando selecionado, a
barra de título do link é realçada e as pontas de seta indicam as colunas selecionadas.

Área de Metadados
A área inferior mostra os metadados de coluna para links de entrada e de saída. Novamente, essa área é
dividida em duas áreas de janela: a esquerda que mostra metadados de link de entrada e a direita que
mostra metadados de link de saída.
Os metadados para cada link são mostrados em uma grade contida em uma página tabulada. Clique na
guia para trazer o link necessário para a frente. Esse link também é selecionado na área de link.
Se um link for selecionado na área de link, sua guia de metadados será trazida para a frente
automaticamente.
É possível editar as grades para alterar os metadados de colunas em qualquer um dos links Também é
possível incluir e excluir metadados.

Menus de Atalho
Os menus de atalho do Transformer Editor são exibidos ao clicar com o botão direito nos links na área de
links.
Há menus um pouco diferentes, dependendo se você clicar com o botão direito em um link de entrada,
um link de saída ou uma variável de estágio. O menu do link de entrada oferece operações sobre
expressões-chave, o menu do link de saída oferece operações sobre derivações, e o menu da variável de
estágio oferece operações sobre variáveis de estágio.
O menu de atalho permite:
v Abrir a caixa de diálogo Propriedades para inserir uma descrição do link.
v Abrir a caixa de diálogo Restrições para especificar uma restrição (disponível somente para links de
saída).
v
v
v
v

Abrir a caixa de diálogo Correspondência Automática de Coluna.
Exibir a caixa de diálogo Localizar/Substituir.
Exibir a caixa de diálogo Selecionar.
Editar, validar ou limpar uma expressão-chave, uma derivação ou uma variável de estágio.
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v
v
v
v
v

Editar várias derivações em uma operação.
Anexar uma nova coluna ou variável de estágio ao link selecionado.
Selecionar todas as colunas em um link.
Inserir ou excluir colunas ou variáveis de estágio.
Recortar, copiar e colar uma coluna ou expressão-chave ou uma derivação ou variável de estágio.

Se você exibir o menu na área de links em segundo plano, será possível:
v Abrir a caixa de diálogo Propriedades do Estágio para especificar uma sub-rotina antes do estágio ou
depois do estágio.
v Abrir a caixa de diálogo Restrições para especificar uma restrição para o link de saída selecionado.
v Abrir a caixa de diálogo Ordem de Execução do Link para especificar a ordem em que os links devem
ser processados.
v Alternar entre visualizar relações de links para todos os links, ou somente para o link selecionado.
v Alternar entre exibir variáveis de estágio e ocultá-las.
Clicar com o botão direito do mouse na área de metadados do Transformer Editor abre os menus de
atalho padrão de edição da grade.

Conceitos Básicos do Estágio Transformer
Ao editar pela primeira vez um estágio Transformer, é provável que você já tenha definido quais dados
serão inseridos no estágio nos links de entrada. Você utilizará o Transformer Editor para definir os dados
que serão gerados pelo estágio e como eles serão transformados. (É possível definir dados de entrada
utilizando o Transformer Editor, se necessário.)
Esta seção explica alguns dos conceitos básicos de se utilizar um estágio Transformer.

Links de Entrada
A origem de dados principal é associada ao estágio Transformer por meio do link primário, mas o estágio
também pode ter qualquer número de links de entrada de referência.
Um link de referência representa uma consulta de tabelas. Eles são utilizados para fornecer informações
que podem afetar a forma pela qual os dados são alterados, mas não fornecem os dados reais a serem
alterados.
As colunas de entrada de referência podem ser designadas como campos-chave. É possível especificar
expressões de chave que são utilizadas para avaliar os campos-chave. O uso mais comum para a
expressão-chave é especificar uma junção equivalente, que é um link entre uma coluna de link primário e
uma coluna de link de referência. Por exemplo, se os dados de entrada primários contiverem nomes e
endereços, e uma entrada de referência contiver nomes e números de telefone, a coluna nome do link de
referência será marcada como um campo-chave e a expressão de chave se referirá à coluna nome do link
primário. Durante o processamento, o nome na entrada primária é procurado na entrada de referência. Se
os nomes forem correspondentes, os dados de referência serão consolidados com os dados primários. Se
os nomes não corresponderem, isto é, não houver nenhum registro na entrada de referência cuja chave
corresponda à expressão fornecida, todas as colunas especificadas para a entrada de referência serão
configuradas para o valor nulo.
Onde um link de referência se originar de um estágio UniVerse ou ODBC, é possível procurar por várias
linhas a partir da tabela de referência. As linhas são especificadas por uma chave estrangeira, em
oposição a uma chave primária utilizada para uma consulta de linha única.

Links de Saída
É possível ter qualquer número de links de saída a partir do estágio Transformer.
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Você também pode transmitir alguns dados diretamente através do estágio Transformer inalterado, mas é
provável que você deseje transformar dados de algumas colunas de entrada antes de gerá-los a partir do
estágio Transformer.
Você pode especificar essa operação ao inserir uma expressão do BASIC ou selecionando uma
transformação a ser aplicada aos dados. IBM InfoSphere DataStage possui várias transformações
integradas, ou você pode definir suas próprias transformações customizadas que são armazenadas no
repositório e podem ser reutilizadas conforme necessário.
A origem de uma coluna de link de saída é definida na célula Derivação dessa coluna dentro do Editor
do Transformer. É possível utilizar o Editor de Expressões para inserir expressões ou transformações
nessa célula. Também é possível simplesmente arrastar uma coluna de entrada para uma célula
Derivação da coluna de saída, para transmitir os dados diretamente através do estágio Transformer.
Além de especificar detalhes da derivação para colunas de saída individuais, também é possível
especificar restrições que operam em links de saída completos. Uma restrição é uma expressão do BASIC
que especifica critérios aos quais os dados devem atender para que eles possam ser transmitidos ao link
de saída. Um link de rejeição também pode ser especificado, que é um link de saída que transporta todos
os dados não gerados em outros links, isto é, colunas que não atenderam aos critérios.
Cada link de saída é processado por vez. Se a expressão de restrição for avaliada para TRUE para uma
linha de entrada, a linha de dados será gerada nesse link. Por outro lado, se uma expressão de restrição
for avaliada para FALSE para uma linha de entrada, a linha de dados não será gerada nesse link.
As expressões de restrição em links diferentes são independentes. Se você tiver mais de um link de saída,
uma linha de entrada poderá resultar em uma linha de dados sendo gerada de algum, nenhum ou todos
os links de saída.
Por exemplo, se você considerar os dados provenientes de uma loja de tintas, eles poderão incluir
informações sobre qualquer quantidade de cores diferentes. Para separar as cores em arquivos diferentes,
é necessário configurar restrições diferentes. Você pode gerar as informações sobre tinta verde e azul no
LinkA, tinta vermelha e amarela no LinkB e tinta preta no LinkC.
Quando uma linha de entrada contém informações sobre a tinta amarela, a expressão de restrição do
LinkA é avaliada como FALSE e a linha não é gerada no LinkA. No entanto, os dados de entrada
satisfazem o critério de restrição para o LinkB e as linhas são geradas no LinkB.
Se os dados de entrada contiverem informações sobre a tinta branca, isso não satisfará nenhuma restrição
e a linha de dados não será gerada nos Links A, B ou C, mas será gerada no link de rejeição. O link de
rejeição é utilizado para rotear dados para uma tabela ou um arquivo "depósito" para linhas que não são
geradas em nenhum outro link. A tabela ou o arquivo que contém essas rejeições é representado por
outro estágio no design da tarefa.

Rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio
Como o estágio Transformer é um tipo de estágio ativo, é possível especificar rotinas a serem executadas
antes ou depois de o estágio ter processado os dados. Por exemplo, é possível utilizar uma rotina antes
do estágio para preparar os dados antes do início do processamento. É possível utilizar uma rotina
depois do estágio para enviar uma mensagem eletrônica quando o estágio for concluído.

Editando Estágios Transformer
O Editor do Transformer permite executar as seguintes operações em um estágio Transformer:
v Criar novas colunas em um link
v Excluir colunas de um link
v Mover colunas dentro de um link
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v
v
v
v
v

Editar metadados da coluna
Definir derivações de coluna de saída
Definir expressões-chave de coluna de entrada
Especificar sub-rotinas antes do estágio e depois do estágio
Definir restrições de link e rejeições de identificadores

v Especificar a ordem em que os links são processados
v Definir variáveis do estágio local

Usando Arrastar e Soltar
Muitas das edições dos estágios do Transformer podem ser feitas de forma simples usando a
funcionalidade arrastar e soltar do Transformer Editor. Você pode arrastar colunas de qualquer link para
qualquer outro link.

Sobre Esta Tarefa
Os usos comuns são:
v Copiar colunas de entrada para colunas de saída
v Mover colunas dentro de um link
v Copiar derivações em links de saída
v Copiar expressões-chave em links de entrada.

Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem soltar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
para o local desejado dentro do link de destino. Um ponto de inserção aparece no link de destino
para indicar onde a nova célula será inserida.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.

Resultados
Você pode arrastar várias colunas, expressões-chave ou derivações. Utilize as teclas padrão do Explorer
ao selecionar as células da coluna de origem e proceda da mesma forma como para uma única célula.
É possível arrastar e soltar o conjunto completo de colunas arrastando o título do link.
É possível incluir uma coluna no final de uma derivação ou expressão-chave existente ao manter a tecla
Ctrl pressionada e arrastar a coluna.

Recursos Localizar e Substituir
Se estiver trabalhando em uma tarefa complexa em que vários links, cada um contendo várias colunas,
entram e saem do estágio Transformer, você poderá utilizar o recurso de localizar/substituir coluna para
ajudar a localizar uma coluna ou expressão específica e alterá-la.
O recurso de localizar/substituir permite:
v Localizar e substituir um nome de coluna
v Localizar e substituir texto da expressão
v Localizar a próxima expressão vazia
v Localizar a próxima expressão que contém um erro
Para utilizar os recursos de localizar/substituir, abra a caixa de diálogo Localizar e Substituir:
v Clicando no botão Localizar/Substituir na barra de ferramentas
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v Escolhendo Localizar/Substituir no menu de atalho do link
v Pressionando Ctrl-F
A caixa de diálogo Localizar e Substituir possui três guias:
v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica dentro de uma expressão e
substituí-la, se for necessário. É possível procurar para cima ou para baixo, escolher a opção de
coincidir maiúsculas e minúsculas, corresponder palavras inteiras ou nenhuma dessas ações. Também é
possível escolher substituir todas as ocorrências da cadeia dentro de uma expressão.
v Nomes de Colunas. Permite localizar uma coluna específica e renomeá-la, se necessário. É possível
procurar para cima ou para baixo, escolher a opção de coincidir maiúsculas e minúsculas, corresponder
palavra inteira ou nenhuma dessas ações.
v Tipos de Expressão. Permite localizar a próxima expressão vazia ou a próxima expressão que contém
um erro. Também é possível pressionar Ctrl-M para localizar a próxima expressão vazia ou Ctrl-N
para localizar a próxima expressão incorreta.
Nota: Os resultados de localizar e substituir são mostrados na cor especificada em Ferramentas >
Opções.
Pressione F3 para repetir a última procura feita sem abrir a caixa de diálogo Localizar e Substituir.

Selecionar Recursos
Se estiver trabalhando em uma tarefa complexa em que vários links, cada um contendo várias colunas,
entram e saem do estágio Transformer, você poderá utilizar o recurso de selecionar coluna para selecionar
várias colunas. Esse recurso também está disponível nas guias Mapeamento de determinados estágios de
tarefas paralelas.
O recurso de seleção permite:
v Selecionar todas as variáveis de colunas/estágio cujas expressões contêm texto que corresponde ao
texto especificado.
v Selecionar todas as variáveis de colunas/estágio cujo nome contém o texto especificado (e,
opcionalmente, corresponde a um tipo especificado).
v Selecionar todas as variáveis de colunas/estágio com determinado tipo de dados.
v Selecionar todas as colunas com expressões ausentes ou inválidas.
Para utilizar os recursos de seleção, escolha Selecionar no menu de atalho do link. A caixa de diálogo
Selecionar é exibida. Ela tem três guias:
v Texto da Expressão. Essa guia Texto da Expressão permite selecionar todas as variáveis de
colunas/estágio cujas expressões contêm texto que corresponde ao texto especificado. O texto
especificado é uma correspondência de texto simples, levando em consideração a configuração
Diferenciar maiúsculas e minúsculas.
v Nomes de Coluna. A guia Nomes de Coluna permite selecionar todas as variáveis de colunas/estágio
cujo nome contém o texto especificado. Há uma lista drop-down Tipo de Dados adicional, que limitará
as colunas selecionadas àquelas com esse tipo de dados. Você pode utilizar a lista drop-down Tipo de
Dados em si para selecionar todas as colunas de um determinado tipo de dados. Por exemplo, todas as
colunas da cadeia podem ser selecionadas deixando o campo de texto em branco e selecionando String
como o tipo de dados. Os tipos de dados na lista são tipos de dados genéricos, em que cada um dos
tipos de dados SQL da coluna pertencem a um destes tipos genéricos.
v Tipos de Expressão. A guia Tipos de Expressão permite selecionar todas as colunas com expressões
vazias ou inválidas.

Especificando o Link de Entrada Primário
O primeiro link para um estágio Transformer é sempre designado como o link de entrada primário. No
entanto, você pode escolher um link alternativo para ser o link primário, se necessário.
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Procedimento
1.
2.
3.
4.

Selecione o link de entrada primário atual na janela Diagrama.
Escolha Converter em Referência no menu de atalho da janela Diagrama.
Selecione o link de referência a ser o novo link de entrada primário.
Escolha Converter em Fluxo no menu de atalho da janela Diagrama.

Criando e Excluindo Colunas
Sobre Esta Tarefa
Você pode criar colunas em links para o estágio Transformer utilizando qualquer um dos métodos a
seguir:
v Selecione o link, clique no botão Carregar Definição de Coluna na barra de ferramentas para abrir a
caixa de diálogo de carregamento de colunas padrão.
v Use a funcionalidade arrastar e soltar ou copiar e colar para criar uma nova coluna copiando de uma
coluna existente em outro link.
v Utilize os menus de atalho para criar uma nova definição de coluna.
v Edite as grades na guia de metadados do link para inserir uma nova coluna.
Ao copiar colunas, uma nova coluna é criada com o mesmo metadados que a coluna da qual ele foi
copiado.
Para excluir uma coluna do Transformer Editor, selecione a coluna a ser excluída e clique em Recortar ou
escolha Excluir Coluna no menu de atalho.

Movendo Colunas dentro de um Link
Sobre Esta Tarefa
Você pode mover colunas dentro de um link usando arrastar e soltar ou recortar e colar. Selecione a
coluna necessária, arraste-a para seu novo local ou recorte-a e cole-a em seu novo local.

Editando Metadados de Coluna
Sobre Esta Tarefa
Você pode editar metadados de coluna de dentro da grade na parte inferior do Transformer Editor.
Selecione a guia para os metadados do link que deseja editar e, em seguida, utilize os controles de grade
de edição do IBM InfoSphere DataStage padrão.
Os metadados mostrados não incluem derivações de coluna nem expressões-chave, uma vez que elas são
editadas na área de links.

Definindo Derivações da Coluna de Saída
Você pode definir a derivação de colunas de saída no Transformer Editor de cinco maneiras:
v Se for necessário que uma nova coluna de saída seja diretamente derivada de uma coluna de entrada,
sem executar transformações, você poderá arrastar ou copiar uma coluna de entrada para um link de
saída. As colunas de saída terão os mesmos nomes que as colunas de entrada a partir das quais elas
foram derivadas.
v Se a coluna de saída já existir, você poderá arrastar ou copiar uma coluna de entrada para o campo
Derivação da coluna de saída. Isto especifica que a coluna seja diretamente derivada de uma coluna de
entrada, sem transformações desempenhadas.
v É possível utilizar o recurso de correspondência automática para configurar automaticamente que as
colunas de saída sejam derivadas de suas colunas de entrada correspondentes.
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v Talvez seja necessário que uma derivação de coluna do link de saída seja igual à outra derivação da
mesma. Neste caso, é possível arrastar ou copiar a célula de derivação de uma coluna para outra.
v Em muitos casos, será necessário transformar dados antes de derivar uma coluna de saída deles. Para
essas finalidades, você pode utilizar o Expression Editor. Para exibir o Expression Editor, dê um clique
duplo na célula Derivação da coluna do link de saída necessário. (Também é possível chamar o
Expression Editor utilizando o menu de atalho ou as teclas de atalho.)
Se uma derivação for exibida em vermelho (ou na cor definida em Ferramentas > Opções), significa que
o Transformer Editor considerará essa derivação incorreta. (Em alguns casos, isso pode significar
simplesmente que a derivação não atende às regras do padrão de uso estritas do mecanismo do servidor,
mas realmente funcionam de maneira correta.)
Depois que uma coluna de link de saída tiver uma derivação definida que contenha quaisquer colunas de
link de entrada, uma linha de relacionamento será estabelecida entre a coluna de entrada e a coluna de
saída. Pode haver várias linhas de relacionamento dentro ou fora das colunas. Você pode escolher se
deseja visualizar os relacionamentos de todos os links ou apenas os relacionamentos dos links
selecionados, utilizando o botão na barra de ferramentas.
Recurso Auto-Correspondência de Colunas:
Esse recurso de economia de tempo permite configurar automaticamente colunas em um link de saída a
ser derivado de colunas correspondentes em um link de entrada. Utilizando esse recurso, você pode
preencher todas as derivações de link de saída para rotear dados de colunas de entrada correspondentes
e, em seguida, retornar e editar colunas individuais de links de saída onde desejar uma derivação
diferente.
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Auto-correspondência de Colunas de uma das seguintes maneiras:
v Clique no botão Auto-correspondência de Colunas na barra de ferramentas do Transformer Editor.
v Escolha Auto-correspondência no menu de atalho do cabeçalho do link de entrada ou do cabeçalho
do link de saída.
2. Escolha nas listas os links de entrada e de saída para fazer a correspondência de colunas.
3. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você escolher Correspondência de local, as derivações de coluna de saída serão configuradas para
as colunas de link de entrada nas posições equivalentes. O processo de correspondência se inicia com
a primeira coluna do link de entrada indo para a primeira coluna do link de saída, e seguindo seu
caminho até que não existam mais colunas de entrada.
Se escolher Correspondência de nome, você precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
v Colunas de entrada:
Corresponder todas as colunas ou Corresponder colunas selecionadas. Escolha uma dessas opções
para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas, ou somente
aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
Ignorar prefixo. Como opção, especifica caracteres na frente do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
Ignorar sufixo. Como opção, especifica caracteres no fim do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de saída:
Ignorar prefixo. Como opção, especifica caracteres na frente do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
Ignorar sufixo. Como opção, especifica caracteres no fim do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
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v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione essa caixa de opções para especificar
que a distinção entre maiúsculas e minúsculas deve ser ignorada ao corresponder nomes. A
configuração dessa opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se for especificado que o prefixo IP será ignorado e ativar Ignorar distinção entre
maiúsculas e minúsculas, tanto IP quanto ip serão ignorados.
4. Clique em OK para prosseguir com a auto-correspondência.
Nota: A auto-correspondência não leva em consideração nenhuma incompatibilidade de tipo de
dados entre colunas correspondidas; as derivações são configuradas de forma independente.

Editando Várias Derivações
Sobre Esta Tarefa
É possível criar edições através de várias derivações de variáveis de estágio ou de coluna de saída
escolhendo Substituição de Derivação... no menu de atalho. A caixa de diálogo Substituição de Expressão
é aberta.
A caixa de diálogo Substituição de Expressão permite realizar a mesma alteração nas expressões de todas
as colunas atualmente selecionadas dentro de um link. Por exemplo, se você deseja incluir uma chamada
na função trim() em torno de todas as expressões da coluna de saída da cadeia em um link, é possível
fazer isso em duas etapas. Primeiro, utilize a caixa de diálogo Selecionar para selecionar todas as colunas
de saída da cadeia. Em seguida, utilize a caixa de diálogoSubstituição de Expressão para aplicar uma
chamada trim() em cada um dos valores de expressão existentes nessas colunas selecionadas.
Você terá a opção de substituir a expressão inteira ou substituir parte da expressão.
Toda a Expressão:
Com esta opção, a expressão inteira existente para cada coluna é substituída pelo valor de substituição
especificado.
Sobre Esta Tarefa
O valor de substituição pode ser um valor completamente novo, mas geralmente será um valor com base
no valor da expressão original. Ao especificar o valor de substituição, o valor existente da expressão da
coluna pode ser incluído nesse valor com a inclusão de "$1". Isso pode ser incluído quantas vezes for
necessário.
Por exemplo, ao incluir uma chamada trim() ao redor de cada expressão do conjunto de colunas
selecionado atualmente, tendo selecionado as colunas necessárias, você usaria o seguinte procedimento:
Procedimento
1. Selecionar a opção Toda a Expressão.
2. Digite um valor de substituição de:
trim($1)

3. Clique em OK
Resultados
Onde uma expressão original da coluna for:
DSLink3.col1

Ela será substituída por:
trim(DSLink3.col1)
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Isto é aplicado às expressões em cada uma das colunas selecionadas.
Se for necessário incluir o texto real $1 na expressão, digite-o como "$$1".
Parte da Expressão:
Sobre Esta Tarefa
Com essa opção, somente parte de cada expressão selecionada é substituída em vez da expressão inteira.
A parte da expressão a ser substituída é especificada por uma correspondência de Expressão Comum.
É possível que mais de uma parte de uma cadeia de expressões possa corresponder à Expressão Comum
especificada. Se Substituir Todas as Ocorrências for marcada, cada ocorrência de uma correspondência
será atualizada com o valor de substituição especificado. Se ela não estiver selecionada, apenas a primeira
ocorrência será substituída.
Ao substituir parte de uma expressão, o valor de substituição especificado pode incluir essa parte da
expressão original que está sendo substituída. Para fazer isso, a Expressão Comum especificada deve ter
seu valor entre parênteses. "$1" no valor de substituição representará, então, esse texto correspondido. Se
a Expressão Comum não estiver entre parênteses, "$1" simplesmente será o texto "$1".
Para o uso da Expressão Comum complexa, subconjuntos do texto de Expressão Comum podem ser
incluídos entre parênteses, em vez do texto todo. Nesse caso, toda a parte correspondida da expressão
original ainda será substituída, mas "$1", "$2", and., poderão ser utilizados para fazer referência a cada
parte entre parênteses correspondida da Expressão Comum especificada.
A seguir há um exemplo da substituição de Parte da expressão.
Suponha que um conjunto selecionado de colunas tenha derivações que utilizam colunas de entrada de
`DSLink3'. Por exemplo, duas destas derivações poderiam ser:
DSLink3.OrderCount + 1
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

Você pode desejar proteger o uso destas colunas de entrada contra valores nulos e utilizar um valor igual
a zero em vez de nulo. É possível usar o seguinte procedimento para fazer isso.
Procedimento
1. Selecione as colunas para as quais as expressões serão substituídas.
2. Selecione a opção Parte da expressão.
3. Especifique um valor de Expressão Comum de:
(DSLink3\.[a-z,A-Z,0-9]*)

Isso corresponderá as cadeias que contêm "DSLink3.", seguidas por qualquer número de caracteres ou
dígitos alfabéticos. (Isto supõe que os nomes de coluna, neste caso, são formados por caracteres
alfabéticos e dígitos). A Expressão inteira colocada entre parênteses significa que $1 representará o
texto inteiro correspondido no valor de substituição.
4. Especifique um valor de substituição de
NullToZero($1)

Isto substitui apenas as subcadeias correspondidas na expressão original com aquelas mesmas
subcadeias, mas cercadas pela chamada NullToZero.
5. Clique em OK para aplicar isso a todas as derivações de coluna selecionadas.
Resultados
A partir dos exemplos anteriores:
DSLink3.OrderCount + 1
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se tornaria
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1

e
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

se tornaria:
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0) Then DSLink3.Total Else -1

Se a opção Substituir todas as ocorrências for selecionada, a segunda expressão se tornará:
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0)
Then NullToZero(DSLink3.Total)
Else -1

O valor de substituição pode ser qualquer formato de cadeia de expressões. Por exemplo, no caso acima,
o valor de substituição poderia ser:
(If (StageVar1 > 50000) Then $1 Else ($1 + 100))

No primeiro caso acima, a expressão
DSLink3.OrderCount + 1

se tornaria:
(If (StageVar1 > 50000) Then DSLink3.OrderCount
Else (DSLink3.OrderCount + 100)) + 1

Definindo Expressões-chave da Coluna de Entrada
Você pode definir expressões-chave para campos-chave de entradas de referência. Isto é semelhante a
definir derivações para colunas de saída.
Na maioria dos casos, uma expressão-chave será uma junção equivalente de uma coluna de link de
entrada principal. É possível especificar uma junção equivalente de duas maneiras:
v Use arrastar e soltar para arrastar uma coluna do link de entrada primário para a célula da
expressão-chave adequada.
v Utilize o recurso copiar e colar para copiar uma coluna de link de entrada principal e colá-la na célula
de expressão-chave apropriada.
Um link de relacionamento é estabelecido entre a coluna de link de entrada principal e a expressão-chave.
Também é possível arrastar ou copiar uma expressão-chave existente para outra coluna de entrada, ou
arrastar ou copiar várias seleções.
Se necessitar de uma expressão mais complexa do que uma junção equivalente, dê um clique duplo na
célula da expressão-chave apropriada para abrir o Editor de Expressão.
Se uma expressão-chave for exibida em vermelho (ou na cor definida em Ferramentas > Opções),
significa que o Transformer Editor considerará essa expressão incorreta. (Em alguns casos, isso pode
significar simplesmente que a expressão chave não atende às regras do padrão de uso estritas do
mecanismo do servidor, mas realmente funcionam de maneira correta.)
Inicialmente, as células da expressão-chave ocupam uma coluna muito estreita. Na maioria dos casos, a
linha de relacionamento fornece informações suficientes sobre a expressão-chave, mas, em outras
situações, você pode arrastar a margem esquerda da coluna para expandí-la.
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Definindo Consulta de Várias Linhas para Entradas de Referência
Sobre Esta Tarefa
Onde um link de referência se originar de um estágio UniVerse ou ODBC, é possível procurar por várias
linhas a partir da tabela de referência. As linhas são selecionadas por uma chave estrangeira, em vez de
uma chave primária, como é o caso dos links de referência normais.
Para utilizar a funcionalidade de várias linhas, você deve definir quais colunas serão as chaves
estrangeiras nos metadados de coluna. Faça isso alterando o atributo Key da coluna de chave primária
atual para Não e, em seguida, altere o atributo Key de uma ou mais colunas de chave estrangeira
necessária para Sim. As expressões de chave estrangeira podem ser definidas através do Editor de
Expressão, da mesma forma que as expressões de chave primária normal descritas em “Definindo
Expressões-chave da Coluna de Entrada” na página 116.
Também é necessário especificar que o link de referência utiliza a funcionalidade de várias linhas.
Faça isso ao abrir a caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer, acesse a guia Geral na página
Entradas (verificando se o link de entrada de referência está selecionado) e selecione a caixa de opções
Link de referência com conjunto de resultados de várias linhas.

Especificando Sub-rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio
Sobre Esta Tarefa
Como o estágio Transformer é um tipo de estágio ativo, é possível especificar rotinas a serem executadas
antes ou depois de o estágio ter processado os dados.
Para especificar uma rotina, clique no botão de propriedades do estágio na barra de ferramentas para
abrir a caixa de diálogo Propriedades do Estágio. A guia Geral contém os seguintes campos:
v Sub-rotina Antes do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada antes que o estágio inicie o processamento de qualquer dado.
v Sub-rotina Depois do Estágio e Valor de Entrada. Contêm o nome (e o valor) de uma sub-rotina
executada depois que o estágio processar os dados.
Escolha uma rotina na lista. Essa lista contém todas as rotinas construídas definidas como uma
Sub-rotina Antes/Depois na pasta Rotinas na árvore do repositório. Insira um valor apropriado para o
argumento de entrada da rotina no campo Valor de Entrada.
Se você escolher uma rotina que é definida no repositório, mas que foi editada porém não compilada,
será exibida uma mensagem de aviso, lembrando-o para compilar a rotina ao fechar a caixa de diálogo
Estágio Transformer.
Se uma tarefa tiver sido instalada ou importada, o campo Sub-rotina Antes do Estágio ou Sub-rotina
Depois do Estágio poderá fazer referência a uma rotina que não existe no sistema. Nesse caso, uma
mensagem de aviso será exibida ao fechar a caixa de diálogo. Você deve instalar ou importar a rotina
"ausente" ou escolher uma rotina alternativa para ser utilizada.
O código de retorno 0 na rotina indica êxito, qualquer outro código indica falha e provoca um erro fatal
quando a tarefa é executada.
Se você editar uma tarefa criada com o uso do Release 1 do IBM InfoSphere DataStage, o campo
Sub-rotina antes do estágio ou Sub-rotina depois do estágio pode conter o nome de uma rotina criada
no Release 1. Quando o InfoSphere DataStage é atualizado, essas rotinas são identificadas e renomeadas
automaticamente. Por exemplo, se você tiver utilizado uma sub-rotina antes do estágio chamada
BeforeSubr, isso será exibido como BeforeSubr\<Rev1> no campo Sub-rotina Antes do Estágio. É
possível continuar utilizando essas rotinas. Entretanto, como você não pôde especificar valores de entrada
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para rotinas no Release 1 do InfoSphere DataStage, o campo Valor de Entrada fica esmaecido quando
você utiliza uma dessas rotinas "antigas".

Definindo Restrições e Manipulando Rejeições
Sobre Esta Tarefa
Você pode definir limites para dados de saída ao especificar uma restrição. As restrições são expressões
do BASIC e você pode especificar uma restrição para cada link de saída de um estágio Transformer.
Também é possível especificar se um link específico deve funcionar como um link de rejeição. Os links de
rejeição geram linhas que não foram gravadas em nenhum outro link de saída do estágio Transformer.
Para definir uma restrição ou especificar um link de rejeição, utilize uma das seguintes opções:
v Selecione um link de saída e clique no botão Restrições.
v Dê um clique duplo no campo de entrada de restrição do link de saída.
v Escolha Restrições nos menus de atalho de cabeçalho ou em segundo plano.
Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo definir restrições para qualquer um dos links de saída do
Transformer ou para definir um link como um link de rejeição.
Defina uma restrição inserindo uma expressão do BASIC no campo Restrição para esse link. Depois que
tiver feito isso, quaisquer restrições serão exibidas abaixo da barra de título do link no Transformer
Editor. Em seguida, essa expressão de restrição será verificada em relação aos dados da linha em tempo
de execução. Se os dados não atenderem à restrição, a linha não será gravada nesse link. Também é
possível definir um link que pode ser utilizado para capturar essas linhas que foram "rejeitadas" de um
link anterior.
Um link de rejeição pode ser definido ao escolher Sim no campo Rejeitar Linha e configurando o campo
Restrição da seguinte forma:
v Para capturar linhas que são rejeitadas de um link de saída específico, configure o campo Restrição
para linkname.REJECTED. Isto será configurado sempre que uma linha for rejeitada no link linkname,
seja porque a linha falha ao corresponder uma restrição nesse link de saída, ou porque uma operação
de gravação no destino falha para essa linha. Observe que esse link de rejeição deverá ocorrer após o
link de saída a partir do qual ele é definido para capturar rejeições.
v Para capturar linhas que provocaram uma falha de gravação em um link de saída, configure o campo
Restrição para linkname.REJECTEDCODE. O valor linkname.REJECTEDCODE será diferente de zero se
a linha foi rejeitada devido a uma falha de gravação ou 0 (DSE.NOERROR) se a linha foi rejeitada
devido à restrição de link não ser atendida. Ao editar o campo Restrição, você poderá configurar
valores de retorno para linkname.REJECTEDCODE ao selecionar a partir das opções de menu Variáveis
de LinkRestrições... do Editor de Expressão. Eles fornecem um intervalo de erros, mas observe que a
maioria dos erros de gravação retornam DSE.WRITERROR.
Para configurar uma restrição de rejeição que diferencie entre uma falha de gravação e uma restrição
não atendida, uma combinação dos sinalizadores linkname.REJECTEDCODE e linkname.REJECTED pode
ser utilizada. Por exemplo:
– Para capturar linhas que falharam ao serem gravadas em um link de saída, configure o campo
Restrição como linkname.REJECTEDCODE
– Para capturar linhas que não atendem a uma restrição em um link de saída, configure o campo
Restrição para linkname.REJECTEDCODE = DSE.NOERROR AND linkname.REJECTED.
– Para capturar linhas que foram rejeitadas devido a uma restrição ou um erro de gravação, configure
o campo Restrição para linkname.REJECTED.
v Como "capturar tudo", o campo Restrição pode ser deixado em branco. Isso indica que esse link de
rejeição capturará todas as linhas que não foram gravadas com êxito em nenhum dos links de saída
processados até esse ponto. Portanto, o link de rejeição deve ser o último link na ordem de
processamento definida.
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v Qualquer outra Restrição pode ser definida. Os resultado disso será várias linhas gravadas nesse link
(isto é, linhas que atendem à restrição) sendo registradas no log de tarefas como "linhas rejeitadas".
Nota: Devido à natureza do caso "capturar tudo" mencionado anteriormente, é necessário utilizar
somente um link de rejeição cujo campo Restrição está em branco. Para utilizar vários links de rejeição,
você deve definí-los para utilizar o sinalizador linkname.REJECTED detalhado no primeiro caso
mencionado anteriormente.

Especificando Ordem do Link
Você pode especificar a ordem na qual os links de entrada e saída processam uma linha. Para links de
entrada, você pode ordenar links de referência (o link primário é sempre processado primeiro). Para links
de saída, é possível ordenar todos os links.

Sobre Esta Tarefa
A ordem inicial dos links é a ordem na qual eles são incluídos no estágio.

Procedimento
1. Abra a guia Ordenação de Links da caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer de uma
destas formas:
v Clique no botão Ordem de Execução do Link de Entrada ou Ordem de Execução do Link de Saída
na barra de ferramentas do Transformer Editor.
v Escolha Reordenar links de entrada ou Reordenar links de saída no menu de atalho em segundo
plano.
v Clique no botão Propriedades do Estágio na barra de ferramentas do Transformer ou escolha
Propriedades do Estágio no menu de atalho em segundo plano e clique na guia Ordenação de
Links da página do Estágio.
2. Utilize os botões de seta para reorganizar a lista de links na ordem de execução necessária.
3. Quando estiver satisfeito com a ordem, clique em OK.
Nota: Embora os recursos de ordenação de links signifiquem que você pode utilizar uma coluna de
saída anterior para derivar uma coluna de saída subsequente, isso não é aconselhável e você receberá
um aviso se fizer isso.

Definindo Variáveis do Estágio Local
É possível declarar uma variável de estágio local.

Sobre Esta Tarefa
Você pode declarar e utilizar suas próprias variáveis em um estágio Transformer. Tais variáveis estão
acessíveis somente no estágio Transformer no qual elas são declaradas. Elas podem ser utilizadas da
seguinte forma:
v Podem ser designados valores por expressões para elas.
v Elas podem ser utilizadas em expressões que definem uma derivação de coluna de saída.
v As expressões que avaliam uma variável podem incluir outras variáveis ou a própria variável que está
sendo avaliada.
Quaisquer variáveis de estágio declaradas são mostradas em uma tabela na área de janela à direita da
área de links. A tabela é semelhante a um link de saída. É possível exibir ou ocultar a tabela ao clicar no
botão Variáveis de Estágio, na barra de ferramentas do Transformer, ou escolher Variáveis de Estágio no
menu de atalho em segundo plano. As variáveis de estágio não são mostradas na área de metadados do
link de saída na parte inferior da área de janela direita.
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A tabela lista as variáveis de estágio juntamente com as expressões utilizadas para derivar seus valores.
As linhas de links juntam as variáveis do estágio com as colunas de entrada utilizadas nas expressões. Os
links do lado direito da tabela vinculam as variáveis às colunas de saída que os utilizam.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer de uma das seguintes formas:
v Clique no botão Propriedades do Estágio na barra de ferramentas do Transformer.
v Escolha Propriedades do Estágio no menu de atalho em segundo plano.
2. Clique na guia Variáveis da página Geral. A guia Variáveis contém uma grade que mostra as
variáveis declaradas atualmente, seus valores iniciais e uma descrição opcional. Utilize os controles de
grade padrão para incluir novas variáveis. Os nomes de variáveis devem começar com um caractere
alfabético (a-z, A-Z) e podem conter somente caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). Assegure-se de
que a variável não utilize o nome de nenhuma palavra-chave BASIC.

Resultados
As variáveis inseridas na caixa de diálogo Propriedades do Estágio serão exibidas na tabela Variável de
Estágio na área de janela de links.
Execute a maioria das mesmas operações em uma variável de estágio que podem ser executadas em uma
coluna de saída (consulte “Definindo Derivações da Coluna de Saída” na página 112). Um menu de
atalho oferece os mesmos comandos. No entanto, não é possível colar uma variável de estágio como uma
nova coluna, nem colar uma coluna como uma nova variável de estágio.

O IBM InfoSphere DataStage Expression Editor
O InfoSphere DataStage Expression Editor ajuda você a inserir expressões corretas ao editar estágios
Transformer. Ele também ajuda a definir transformações customizadas no repositório (consulte
“Definindo Transformações Customizadas” na página 142). 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
O Editor de Expressões pode ser aberto a partir de:
v Células Derivação do link de saída
v Células Derivação da variável de estágio
v Células Expressão-chave do link de entrada
v Caixa de diálogo Restrição
v Caixa de diálogo Transformação no repositório

Formato de Expressão
O formato de uma expressão é o seguinte:
KEY:
something_like_this
is a token
something_in_italics
is a terminal, that is, doesn’t break down any
further
|
is a choice between tokens
[
is an optional part of the construction
"XXX"
is a literal token (that is, use XXX not
including the quotation marks)
=================================================
expression ::=
function_call |
variable_name |
other_name |
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constant |
unary_expression |
binary_expression |
if_then_else_expression |
substring_expression |
"(" expression ")"
function_call ::= function_name "(" [argument_list] ")"
argument_list ::= expression | expression "," argument_list
function_name ::=
name of a built-in function |
name of a user-defined_function
variable_name ::=
job_parameter name |
stage_variable_name |
link_variable name
other_name ::=
name of a built-in macro, system variable, and so on
constant ::= numeric_constant | string_constant
numeric_constant ::= ["+" | "-"] digits ["." [digits]] ["E" | "e" ["+" | "-"] digits]
string_constant ::=
"’" [characters] "’" |
""" [characters] """ |
"\" [characters] "\"
unary_expression ::= unary_operator expression
unary_operator ::= "+" | "-"
binary_expression ::= expression binary_operator expression
binary_operator ::=
arithmetic_operator |
concatenation_operator |
matches_operator |
relational_operator |
logical_operator
arithmetic_operator ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "^"
concatenation_operator ::= ":"
matches_operator ::= "MATCHES"
relational_operator ::=
"
=" |"EQ" |
"<>" | "#" | "NE" |
">" | "GT" |
">=" | "=>" | "GE" |
"<" | "LT" |
"<=" | "=<" | "LE"
logical_operator ::= "AND" | "OR"
if_then_else_expression ::= "IF" expression "THEN" expression "ELSE" expression
substring_expression ::= expression "[" [expression ["," expression] "]"
field_expression ::=
expression "[" expression ","
expression ","
expression "]"
/*
That is, always 3 args

Nota: Palavras-chave como "AND" ou "IF" ou "EQ" podem estar em maiúscula ou minúscula.

Inserindo Expressões
Sempre que o ponto de inserção estiver em uma caixa de expressão, será possível utilizar o Editor de
Expressão para sugerir o próximo elemento na expressão. Faça isso clicando com o botão direito do
mouse na caixa ou clicando no botão Sugerir à direita da caixa. Isso abre o menu Sugerir Operando ou
Sugerir Operador. O menu que aparecer dependerá do contexto, ou seja, se você irá inserir um operando
ou um operador como o próximo elemento da expressão.
Uma seleção diferente será oferecida no menu Sugerir Operando, dependendo se você estiver definindo
expressões-chave, derivações e restrições, ou uma transformação customizada. O menu Sugerir Operador
é sempre o mesmo.
Menu Sugerir Operando - Estágio Transformer
Macro DS...
Função DS...
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Menu Sugerir Operando - Estágio Transformer
Constante DS...
Rotina DS...
Transformação DS...
Parâmetro da Tarefa...
Coluna de Entrada...
Variáveis de Link
Variáveis de Estágio...
Variável do Sistema...
Cadeia...
Função...
Parênteses ()
If Then Else

Menu Sugerir Operando - Definindo Transformações Customizadas
Macro DS...
Função DS...
Constante DS...
Rotina DS...
Argumento de Transformação...
Variável do Sistema...
Cadeia...
Função...
Parênteses ()
If Then Else

Menu Sugerir Operador
+

=

Concatenar

-

<>

Subcadeia

*

<

Correspondências

/

<=

And

^

>

Or

>=

Preenchendo Nomes de Variáveis
O Editor de Expressão armazena nomes de variáveis. Ao inserir um nome de variável utilizado
anteriormente, digite os primeiros caracteres e pressione F5. O Editor de Expressão preencherá o restante
nome de variável.
Se você digitar o nome de um link de entrada seguido por um ponto, por exemplo, DailySales., o
Editor de Expressão exibirá uma lista dos nomes de coluna desse link. Se você continuar digitando, a
seleção da lista será alterada para corresponder ao que você digitar. Você também pode selecionar um
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nome de coluna utilizando o mouse. Insira um nome de coluna selecionado na expressão ao pressionar
Tab ou Enter. Pressione Esc para sair da lista sem selecionar um nome de coluna.

Validando a Expressão
Ao inserir uma expressão no Transformer Editor, pressione Enter para validá-la. O Expression Editor
verifica se a sintaxe está correta e se quaisquer nomes de variável utilizados são aceitáveis para o
compilador. Ao utilizar o Expression Editor para definir uma transformação customizada, clique em OK
para validar a expressão.
Se houver um erro, aparecerá uma mensagem e o elemento que causa o erro será realçado na caixa de
expressão. É possível corrigir a expressão ou fechar o Transformer Editor ou a caixa de diálogo
Transformação.
No Transformer Editor, as expressões inválidas são mostradas em vermelho. (Em alguns casos, isso pode
significar simplesmente que a expressão não atende às regras do padrão de uso estritas do mecanismo do
servidor, mas realmente funcionam de maneira correta.)
Para mais informações sobre a sintaxe que você pode utilizar em uma expressão, consulte Capítulo 7,
“Programação em BASIC”, na página 145.

Saindo do Editor de Expressão
Sobre Esta Tarefa
Você pode sair do Editor de Expressão das seguintes formas:
v Pressione Esc (que descarta as alterações).
v Pressione Retornar (que aceita as alterações).
v Clique fora da caixa do Editor de Expressão (que aceita as alterações).

Configurando o Editor de Expressão
O Editor de Expressão é ativado por padrão. Se preferir não o utilizar, você poderá desativá-lo ou utilizar
somente os recursos selecionados. O Editor de Expressão é configurado editando as opções do cliente
Designer. Para mais informações sobre opções do cliente Designer, consulte o IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Cliente do Designer.

Propriedades do Estágio Transformer
O estágio Transformer possui uma caixa de diálogo Propriedades que permite especificar detalhes sobre
como o estágio opera.
A caixa de diálogo Estágio Transformer possui três páginas:
v Página do Estágio. É utilizada para especificar informações gerais sobre o estágio.
v Página Entradas. É utilizada para especificar os detalhes sobre a entrada de dados no estágio
Transformer.
v Página Saídas. É utilizada para especificar os detalhes sobre os links de saída a partir do estágio
Transformer.

Página do Estágio
A página do Estágio possui quatro guias:
v Geral. Permite inserir uma descrição opcional do estágio e especificar uma sub-rotina antes do estágio
ou depois do estágio.
v Variáveis. Permite configurar variáveis de estágio para utilizar no estágio.
Capítulo 4. Estágios Server Job
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v Ordenação de Links. Permite especificar a ordem na qual os links de saída serão processados.
A guia Geral é descrita em “Rotinas Antes do Estágio e Depois do Estágio” na página 109. A guia
Variáveis é descrita em “Definindo Variáveis do Estágio Local” na página 119. A guia Ordenação de
Links é descrita em “Especificando Ordem do Link” na página 119.

Página Entradas
A página Entradas permite especificar detalhes sobre os dados que chegam no estágio Transformer. Esse
estágio pode possuir somente um link de entrada.
A guia Geral permite especificar uma descrição opcional do link de entrada.

Página Saídas
A página Saídas tem uma guia Geral que permite inserir uma descrição opcional para cada um dos links
de saída no estágio Transformer.
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Capítulo 5. Depurando e Compilando uma Tarefa
Estes tópicos descrevem como criar uma tarefa executável. Após editar todos os estágios em um design
de tarefa, você poderá criar uma tarefa executável ao compilar o design de sua tarefa. O depurador ajuda
a resolver quaisquer problemas no design. Em seguida, a tarefa poderá ser validada e executada
utilizando-se o cliente Director.

O Depurador do IBM InfoSphere DataStage
O depurador do InfoSphere DataStage fornece recursos básicos para testar e depurar os designs de
tarefas de seu servidor.

Sobre Esta Tarefa
O depurador é executado a partir do cliente Designer. Ele pode ser utilizar a partir de vários locais
dentro do cliente Designer:
v Menu Depurar (Depurar)
v Barra de ferramentas Depurar
v Menu de atalho (alguns comandos).
O depurador permite configurar pontos de interrupção nos links em sua tarefa. Quando você executar a
tarefa no modo de depuração, a tarefa será interrompida quando atingir um ponto de interrupção. Em
seguida, é possível ir para a próxima ação (leitura ou gravação) nesse link ou para o processamento da
próxima linha de dados (que pode ser no mesmo link ou em outro).
Quaisquer pontos de interrupção configurados permanecerão se a tarefa for fechada e reaberta. Os pontos
de interrupção são validados quando a tarefa é compilada e continuarão válidos se o link ao qual ela
pertence for movido, tiver qualquer uma das extremidades movidas ou for renomeado. No entanto, se
um link for excluído e outro do mesmo nome for criado, o novo link não herdará o ponto de interrupção.
Os pontos de interrupção não são herdados quando uma tarefa for salva com um nome diferente, for
exportada ou atualizada.
Nota: É necessário tomar cuidado ao depurar tarefas que realizam processamento paralelo utilizando
estágios IPC ou links ativos para ativos entre processos). Não é possível configurar pontos de interrupção
em mais de um processo ao mesmo tempo. Para garantir que isso não ocorra, você deverá configurar
somente um ponto de interrupção de cada vez nessas tarefas.

Para Incluir um Ponto de Interrupção:
Procedimento
1. Selecione o link necessário.
2. Escolha Alternar Ponto de Interrupção no menu Depurar ou na barra de ferramentas Depurar. O
ponto de interrupção poderá ser posteriormente removido ao escolher Alternar Ponto de Interrupção
novamente.

Resultados
Um círculo é exibido no link para indicar que um ponto de interrupção foi incluído. Escolha Editar
Pontos de Interrupção no menu Depurar ou clique no botão Editar Pontos de Interrupção na barra de
ferramentas Depurar para abrir a caixa de diálogo Editar Pontos de Interrupção e configurar o ponto de
interrupção.
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Não é possível colocar um ponto de interrupção em um link que possui um contêiner como seu estágio
de origem. Em vez disso, você deve colocar o ponto de interrupção no mesmo link conforme
representado na própria visualização do contêiner. O link será mostrado somente como se tivesse um
ponto de interrupção na visualização do contêiner. Para mais informações, consulte “Depurando Shared
Containers” na página 127.
A Janela Depurar permite visualizar variáveis na lista de visualização e quaisquer variáveis em contexto
ao parar em um ponto de interrupção.
A Janela Depurar é visível sempre que Depurar > Janela Depurar for selecionada. Ela sempre aparece na
parte superior da janela do cliente Designer. Ao clicar com o botão direito na Janela Depurar, um menu
de atalho contendo os mesmos itens que o menu Depurar será exibido. A Janela Depurar possui duas
áreas de janela de exibição. Você pode arrastar a barra divisora entre as duas áreas de janela para
redimensioná-las em relação umas às outras. A janela também fornece informações sobre o status da
tarefa e do depurador.
A área de janela superior mostra variáveis locais. Antes de a depuração iniciar, todas as colunas em todos
os links na tarefa são exibidos, e todas são marcadas como "Fora do contexto". Durante a depuração, a
área de janela mostra somente as variáveis que estão no contexto quando a tarefa for interrompida em
um ponto de interrupção. Ela exibe os nomes e valores de quaisquer variáveis atualmente no contexto,
sendo possível incluir qualquer uma dessas variáveis na lista de visualização, que mantém um registro
das variáveis selecionadas durante o tempo que for necessário.
A área de janela inferior exibe variáveis na lista de visualização. Quando as variáveis estiverem no
contexto, seus valores serão exibidos e atualizados em cada ponto de interrupção. Quando as variáveis
estiverem fora do contexto, elas serão marcadas como "Fora do contexto". A lista de visualização é salva
entre as sessões.

Para Incluir uma Variável na Lista de Visualização:
Procedimento
1. Selecione o nome da variável na área de janela superior da Janela Depurar.
2. Clique em Incluir Visualização. A variável será incluída na lista de visualização e aparecerá na área
de janela inferior.

Para Excluir Variáveis da Lista de Visualização, Selecione as Variáveis
e Clique em Remover Visualização.
Sobre Esta Tarefa
Os seguintes comandos estão disponíveis no menu Depurar ou na barra de ferramentas Depurar:
v Tarefa de Destino. Seleciona a tarefa a ser depurada. Somente uma tarefa pode ser depurada de cada
vez.
Depois que uma tarefa for depurada, a tarefa na lista Tarefa de Destino não estará disponível.
v Ir. Executa a tarefa atual no modo de depuração, compilando-a primeiro, se necessário. No modo de
depuração, a tarefa será executada até um ponto de interrupção ser encontrado. Em seguida, ela pára
no modo de interrupção permitindo interagir com a tarefa. A primeira vez que Ir for utilizado após a
compilação ou o carregamento de uma tarefa, a caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa será
exibida e coletará quaisquer valores de parâmetro necessários ou limites de tempo de execução.
v Avançar para o Próximo Link. Isso faz com que a tarefa seja executada até que a próxima ação ocorra
em qualquer link (leitura ou gravação), quando ela parar no modo de interrupção.
v Avançar para a Próxima Linha. Isso faz com que a tarefa seja executada até que a próxima linha seja
processada ou até que outro link com um ponto de interrupção seja encontrado, não necessariamente
na mesma ordem. Em seguida, a tarefa pára no modo de interrupção. Se a tarefa não estiver
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atualmente parada em um ponto de interrupção de um link (por exemplo, se a depuração ainda não
foi iniciada ou se foi parada com um aviso), essa ação será executada como Avançar para o Próximo
Link.
v Parar Tarefa. Disponível somente no modo de interrupção. Pára a tarefa e sai do modo de interrupção.
v Parâmetros da Tarefa... . Permite especificar parâmetros da tarefa para quando a tarefa for executada
no modo de depuração. A seleção dessa opção abre a caixa de diálogo Opções de Execução da Tarefa,
permitindo especificar quaisquer parâmetros ou limites de tempo de execução necessários para a tarefa.
O item é desativado quando a tarefa for iniciada no modo de depuração.
v Editar Pontos de Interrupção... . Permite editar os pontos de interrupção existente ou incluir novos
pontos de interrupção.
v Alternar Ponto de Interrupção. Permite configurar ou eliminar um ponto de interrupção a partir do
link selecionado. Se um link tiver um ponto de interrupção configurado (indicado por um círculo
escuro na origem do link), o comando Alternar Ponto de Interrupção eliminará esse ponto de
interrupção. Se o link não tiver um ponto de interrupção, será incluído um, especificando uma parada
em qualquer linha processada.
v Desmarcar Todos os Pontos de Interrupção. Exclui todos os pontos de interrupção definidos para
todos os links.
v Visualizar Log de Tarefas. Selecione essa opção para abrir o cliente Director com a tarefa atual aberta
na visualização de log (a tarefa deve ser salva anteriormente no cliente Designer para que isso
funcione).
v Janela Depurar. Selecione essa opção para exibir a Janela Depurar. Desmarque-a para ocultar a janela.

Depurando Shared Containers
O processo para depurar Shared Containers é o mesmo processo para depurar outras tarefas, porém os
pontos de interrupção são manipulados de forma diferente:
v Não é possível colocar um ponto de interrupção em um link que tem um contêiner como seu estágio
de origem.
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Em vez disso, você deve colocar o ponto de interrupção no mesmo link conforme representado na
visualização do contêiner. O link será mostrado somente como se tivesse um ponto de interrupção na
visualização do contêiner.

v Se um ponto de interrupção for configurado em um link dentro de um Shared Container, ele se tornará
ativo (e visível) somente para a tarefa de destino, conforme mostrado na barra de depuração.
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Nota: A barra de depuração mostra somente as Tarefas do Servidor abertas, pois um Shared Container
não pode ser executado fora do contexto de uma tarefa.
v Se uma tarefa diferente utilizar o mesmo contêiner compartilhado que está sendo depurado, o ponto de
interrupção não será visível ou ocorrerá na outra tarefa. O exemplo a seguir mostra uma tarefa
chamada 'Ex2' que utiliza o mesmo contêiner compartilhado que o exemplo anterior denominado
'Exercício 4'. O ponto de interrupção será configurado somente para a tarefa de destino que é Exercício
4.

Compilando uma Tarefa
Sobre Esta Tarefa
As tarefas são compiladas utilizando o cliente Designer. Para compilar uma tarefa, abra a tarefa no cliente
Designer e execute 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 janela
Compilar Tarefa é aberta. Essa janela 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 janela Compilar Tarefa.
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v Ajuda. Chama o sistema de ajuda.
A tarefa será compilada assim que essa janela for aberta. Você deve verificar a área de exibição em busca
de quaisquer mensagens ou erros de compilação que sejam gerados.
Se forem configurados pontos de interrupção para links que não existem mais, uma mensagem será
exibida durante a compilação para avisar a respeito. Em seguida, os pontos de interrupção são removidos
automaticamente.
Você também pode compilar várias tarefas de uma vez utilizando o assistente compilador do IBM
InfoSphere DataStage. Consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer para
mais informações.

Verificações de Compilação
Durante a compilação, os seguintes critérios no design da tarefa são verificados:
v Entrada Principal. 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.
v Entrada de Referencia. 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 janela Compilar Tarefa exibir a mensagem Tarefa compilada com êxito sem erros, você poderá:
v Validar a tarefa
v Executar ou planejar a tarefa
As tarefas são validadas e executadas utilizando-se o cliente Director. (Também é possível testar a
execução de uma tarefa no cliente Designer durante o desenvolvimento, porém as execuções da produção
normalmente são realizadas no cliente Director.) Consulte o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia
do Cliente do Director para mais informações.

Resolução de Problemas
Se a janela Compilar Tarefa exibir um erro, você poderá utilizar o botão Mostrar Erro para resolver os
problemas de design da tarefa. Ao clicar em Mostrar Erro, o estágio que contém o primeiro erro no
design será realçado. É necessário editar o estágio para alterar quaisquer configurações incorretas e
recompilar.
O processo de resolução de problemas de erros de compilação é um processo repetitivo. Você deve refinar
cada estágio do "problema" até a tarefa seja compilada com êxito.

Monitor de Desempenho Gráfico
O monitor de desempenho é um auxílio de diagnóstico útil quando você projeta tarefas do servidor IBM
InfoSphere DataStage.
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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 Director ou pelo depurador, 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 cliente Designer, escolha Diagrama > Mostrar estatísticas de
desempenho. Aparecem informações sobre desempenho em relação aos links. Se a tarefa ainda não
tiver sido executada, os números estarão vazios.

2. Execute a tarefa (seja no cliente Director ou escolhendo Depurar > Ir). Observe que a cor dos links
muda conforme a tarefa é executada e as estatísticas são preenchidas com números de linhas e
linhas/seg.

Capítulo 5. Depurando e Compilando uma Tarefa

131

Resultados
Se algo for alterado no design da tarefa, você perderá as informações de estatísticas até a próxima vez em
que a tarefa for compilada.
As cores utilizadas pelo monitor de desempenho são configuradas por meio da caixa de diálogo Opções.
Escolha Ferramentas > Opções e selecione a ramificação Monitor de Desempenho Gráfico 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.
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Capítulo 6. Programando no IBM InfoSphere DataStage
Estes tópicos descrevem as tarefas de programação que você pode executar em tarefas do servidor
InfoSphere DataStage. A maioria dessas tarefas utiliza a linguagem BASIC, que fornece uma poderosa
ferramenta de programação de procedimentos.
Há várias áreas em uma tarefa do servidor onde é possível inserir algum código:
v Definindo rotinas customizadas para serem utilizadas como blocos de construção dentro de outras
tarefas de programação. Por exemplo, é possível definir uma rotina que será reutilizada por várias
transformações customizadas. Você pode visualizar, editar e criar suas próprias rotinas em BASIC
utilizando o cliente Designer.
v Definição de transformações customizadas. A função especificada em uma definição de transformação
converte os dados em uma coluna escolhida.
v Definição de derivações, expressões-chave e restrições durante a edição de um estágio Transformer.
v Definição de sub-rotinas antes do estágio e depois do estágio. Essas sub-rotinas executam uma ação
antes ou depois de um estágio ter processado dados. Essas sub-rotinas podem ser especificadas para os
estágios Aggregator, Transformer e alguns estágios complementares.
v Definição de sub-rotinas antes da tarefa e depois da tarefa. Essas sub-rotinas executam uma ação antes
ou depois de uma tarefa ser executada e são configuradas como propriedades da tarefa.
v Definição de rotinas de controle de tarefa. Essas sub-rotinas podem ser utilizadas para controlar outras
tarefas a partir da tarefa atual.

Componentes de Programação
Há tipos diferentes de componentes de programação utilizados em tarefas do servidor. Eles são incluídos
em três amplas categorias:
v Integrado. IBM InfoSphere DataStage é fornecido com vários componentes de programação integrados
que você pode reutilizar em tarefas do servidor conforme necessário. Alguns dos componentes
integrados são acessíveis a partir do repositório e você pode copiar código desses componentes. Outros
são acessíveis somente a partir do Editor de Expressões e o código subjacente não é visível.
v Customizado. Também é possível definir seus próprios componentes de programação utilizando o
cliente Designer, especificamente rotinas (consulte “Trabalhando com Rotinas” na página 136) e
transformações customizadas (consulte “Definindo Transformações Customizadas” na página 142). Eles
são armazenados no repositório e podem ser reutilizados para outras tarefas e por outros usuários do
InfoSphere DataStage.
v Externo. Você pode utilizar certos tipos de componentes externos de dentro do InfoSphere DataStage.
Se você tiver um grande investimento em funções UniVerse ou funções ActiveX (OLE) customizadas,
será possível chamá-las do InfoSphere DataStage. Isto é feito ao definir uma rotina wrapper que, por
sua vez, chama as funções externas. Observe que o mecanismo para incluir funções UniVerse
customizadas é diferente de incluir funções ActiveX (OLE).
As seções a seguir abordam termos de programação que você encontrará durante a programação de
tarefas do servidor.

Rotinas
As rotinas são armazenadas na pasta Rotinas na árvore de repositório por padrão, mas você pode
armazená-las em qualquer outra pasta que escolher. As rotinas podem ser criadas, visualizadas ou
editadas utilizando a caixa de diálogo Rotina do Servidor. Os seguintes componentes do programa são
classificados como rotinas:
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v Funções transform. São funções que podem ser utilizadas ao definir transformações customizadas. IBM
InfoSphere DataStage possui inúmeras funções de transformação integrada que estão localizadas na
pasta Rotinas > Exemplos > Funções na árvore do repositório. Também é possível definir suas
próprias funções de transformação na caixa de diálogo Rotina do Servidor.
v Sub-rotinas Antes/Depois. 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. InfoSphere DataStage
possui inúmeras sub-rotinas antes/depois integradas, que estão localizadas na pasta
RotinasIntegradas > Antes/Depois na árvore do repositório. Também é possível definir suas próprias
sub-rotinas antes/depois utilizando a caixa de diálogo Rotina do Servidor.
v Funções UniVerse customizadas. Elas são funções do BASIC especializadas que foram definidas fora
do InfoSphere DataStage. Utilizando a caixa de diálogo Rotina do Servidor, você pode fazer o
InfoSphere DataStage criar um wrapper que o permita chamar essas funções a partir do InfoSphere
DataStage. Essas funções são armazenadas na pasta Rotinas na árvore do repositório. 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). Você pode utilizar funções ActiveX (OLE) como componentes de programação
no InfoSphere DataStage. Essas funções são disponibilizadas para o InfoSphere DataStage através de
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 do Servidor. Por padrão,
essas funções estão localizadas na pasta Rotinas > Nome de classe na árvore do repositório, mas é
possível especificar sua própria pasta ao importar as funções.
Ao utilizar o Editor de Expressões, todos estes componentes aparecem no comando DS Routines... no
menu Operando Sugerido.
Um caso especial de rotina é a rotina de controle de tarefa. Essa rotina é utilizada para configurar uma
tarefa que controla outras tarefas. As rotinas de controle de tarefa são especificadas na página Controle de
Tarefa na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa. As rotinas de controle de tarefa não são armazenadas
na pasta Rotinas na árvore do repositório.

Transformações
As transformações são armazenadas na pasta Transformações na árvore de repositório por padrão, mas
você pode armazená-las em qualquer outra pasta que escolher. Você pode criar, visualizar ou editar
transformações utilizando a caixa de diálogo Transformação. As transformações especificam o tipo dos
dados transformados, o tipo para o qual eles são transformados e a expressão que desempenha a
transformação.
IBM InfoSphere DataStage é fornecido com inúmeras transformações integradas (que você não pode
editar). Também é possível definir suas próprias transformações customizadas, as quais são armazenadas
no repositório e podem ser utilizadas por outras tarefas.
Ao utilizar o Editor de Expressões, todas as transformações aparecem no comando DS Transform... no
menu Operando Sugerido.

Funções
As funções empregam argumentos e retornam um valor. A palavra "function" é aplicada a muitos
componentes no IBM InfoSphere DataStage:
v Funções do BASIC. Estes são um dos blocos de construção fundamentais da linguagem BASIC. Ao
utilizar o Editor de Expressões, você pode acessar as funções do BASIC por meio do comando
Function... no menu Operando Sugerido.
v InfoSphere DataStageFunções do BASIC. Estas são funções especiais do BASIC que são específicas do
InfoSphere DataStage. Elas são utilizadas com mais frequência em rotinas de controle de tarefa. As
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funções do InfoSphere DataStage começam com DS para serem distinguidas de funções gerais do
BASIC. Ao utilizar o Expression Editor, você pode acessar as funções do InfoSphere DataStage BASIC
usando o comando DS Functions... no menu Operando Sugerido.
Os itens a seguir, embora chamados de "functions", são classificados como rotinas e descritos em
“Rotinas” na página 133. Ao utilizar o Editor de Expressões, todas as funções aparecem no comando DS
Routines... no menu Operando Sugerido.
v Funções transform
v Funções UniVerse customizadas
v funções ActiveX (OLE)

Expressões
Uma expressão é um elemento de código que define um valor. A palavra "expression" é utilizada como
uma parte específica da sintaxe do BASIC, bem como para descrever partes de código que você pode
inserir ao definir uma tarefa. As áreas do IBM InfoSphere DataStage onde você pode utilizar tais
expressões são:
v Definição de pontos de interrupção no depurador
v Definição de derivações de coluna, expressões-chave e restrições em estágios Transformer
v Definição de uma transformação customizada
Em cada um desses casos, o InfoSphere DataStage Expression Editor orienta você sobre quais elementos
de programação podem ser inseridos na expressão.

Sub-rotinas
Uma sub-rotina é um conjunto de instruções que executam uma tarefa específica. As sub-rotinas não
retornam um valor. A palavra "subroutine" é utilizada como uma parte específica da sintaxe BASIC, mas
também para se referir especialmente a sub-rotinas antes/depois que transportam tarefas antes ou depois
de uma tarefa ou um estágio ativo. IBM InfoSphere DataStage possui várias sub-rotinas antes/depois
integradas, mas você pode definir as suas.
As sub-rotinas antes/depois são incluídas sob a classificação geral de rotina, uma vez que elas são
acessíveis a partir da pasta Rotinas na árvore do repositório por padrão.

Macros
IBM InfoSphere DataStage possui inúmeras macros integradas. Essas macros podem ser utilizadas em
expressões, rotinas de controle de tarefa e sub-rotina antes/depois. As macros disponíveis estão
relacionadas à verificação de status da tarefa.
Ao utilizar o Editor de Expressões, todas as macros aparecem no comando DS Macro... no menu
Operando Sugerido.

Regras de Precedência
As regras de precedência a seguir serão aplicadas se houver conflitos de nome entre diferentes operandos
durante o trabalho com componentes de programação do IBM InfoSphere DataStage:
1. Funções integradas declaradas no arquivo DSParams
2. Macros do InfoSphere DataStage
3. Constantes do InfoSphere DataStage
4. Funções do InfoSphere DataStage
5. Transformações do InfoSphere DataStage
6. Rotinas do InfoSphere DataStage
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Essas regras ignoram o número de argumentos envolvidos. Por exemplo, se houver uma transformação
com três argumentos e uma rotina do mesmo nome com dois argumentos, será gerado um erro se você
chamar a rotina porque a transformação será localizada primeiro e a transformação esperará três
argumentos.

Trabalhando com Rotinas
Ao criar, visualizar ou editar uma rotina, a caixa de diálogo Rotina do Servidor é exibida. Essa caixa de
diálogo possui cinco páginas: Geral, Criador, Argumentos, Código e Dependências.
Existem cinco botões na caixa de diálogo Rotina do Servidor. A disponibilidade desses botões depende da
ação que está sendo desempenhada e o tipo da rotina que está sendo editada.
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Rotina do Servidor. Se houver qualquer alteração não salva, será
solicitado salvá-lo.
v Salvar. Salva a rotina.
v Compilar. Compila uma rotina salva. Esse botão estará disponível somente quando não houver
alterações pendentes (não salvas).
v Testar... . Testa uma rotina. Esse botão estará disponível somente para rotinas do tipo Função
Transformação e Função UniVerse Customizada. Isto é devido ao fato de que não é possível testar
sub-rotinas antes/depois de forma isolada. Esse botão é ativado somente quando a rotina for
compilada ou referenciada com êxito.
v Ajuda. Chama o sistema de ajuda.

Caixa de Diálogo Rotina do Servidor
Esta seção descreve as cinco páginas contidas na caixa de diálogo Rotina do Servidor.

Página Geral
A página Geral é exibida por padrão. Ela contém informações gerais sobre a rotina, incluindo:
v Nome da rotina. O nome da função ou sub-rotina.
v Tipo. O tipo da rotina. Há três tipos de rotina: Função de Transformação, Sub-rotina Antes/Depois ou
Função UniVerse Customizada.
v Nome do Catálogo Externo. Estará disponível somente 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.

Página Criador
A página Criador contém informações sobre o criador e o número da versão da rotina, incluindo:
v Fornecedor. A empresa que criou a rotina.
v Autor. O criador da rotina.
v Versão. O número da versão da rotina utilizado quando a mesma 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. 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.
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Se você estiver criando uma definição de rotina, a primeira parte do número da versão é configurada
de acordo com a versão do InfoSphere DataStage que você está usando. É possível editar o restante do
número para especificar o nível do release. Clique na parte do número que deseja alterar e insira um
número diretamente, ou utilize o botão de seta para aumentar o valor.
v Copyright. Informações de copyright.

Página Argumentos
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 Antes/Depois. 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 Customizadas do UniVerse. 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.

Página de Códigos
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 também para ativar Localizar (e
Substituir). A parte principal dessa página consiste em uma caixa de texto de várias linhas com barras de
rolagem. Para mais informações sobre como utilizar essa página, consulte “Inserindo Código” na página
138.
Nota: Essa página não estará disponível se você tiver selecionado Função UniVerse Customizada na
página Geral.

Página Dependências
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 a partir das seguintes opções:
– Local. Funções e sub-rotinas do BASIC do IBM InfoSphere DataStage catalogadas localmente.
– Global. Funções e sub-rotinas do BASIC do InfoSphere DataStage catalogadas globalmente.
– Arquivo. Um arquivo padrão.
– ActiveX. Um objeto ActiveX (OLE) (não disponível em sistemas com base em UNIX).
– Serviço da Web. Uma operação de serviço da Web.
v Nome. O nome da função ou rotina. O nome necessário varia de acordo com o tipo de dependência:
–
–
–
–

Local. O nome do catálogo.
Global. O nome do catálogo.
Arquivo. O nome do arquivo.
ActiveX. A entrada Nome na realidade é irrelevante para objetos ActiveX. Digite algo significativo
para você (os objetos ActiveX são identificados pelo campo Local).
– Serviço da Web. O nome da operação de serviço da Web.
v Local. O local da dependência. Para uma operação de serviço da Web, esta é a URL. 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).
%PROJECT% - Diretório do projeto atual.
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%SYSTEM% - Diretório System no Windows ou /usr/lib no UNIX.
Para procurar pelo local, dê um clique duplo para abrir a janela Selecionar a partir do Servidor. (Essa
janela não está disponível para itens locais catalogados.) Não é possível navegar para o diretório-pai de
uma variável de ambiente.
Ao procurar pelo local de um arquivo em um servidor UNIX, há uma entrada chamada Raiz na lista
Locais de Base.

Criando uma Rotina
É possível criar uma nova rotina.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Rotina do Servidor de uma destas formas:
v Escolha Arquivo > Novo no menu principal ou clique no botão Novo na barra de ferramentas. A
caixa de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Rotinas e selecione o ícone Rotina do
Servidor.
v Clique com o botão direito na pasta Rotinas, na árvore do repositório, e selecione Novo > Rotina
do Servidor no menu de atalho.
2. Na página Geral, insira o nome da função ou da sub-rotina no campo Nome da Rotina. Esse nome
não deve ser igual a nenhum nome da função do BASIC.
3. Escolha o tipo de rotina que deseja criar na lista Tipo. Há três opções:
v Função de Transformação. Escolha esse tipo se desejar criar uma rotina para uma definição de
Transformação.
v Sub-rotina Antes/Depois. Escolha esse tipo se desejar criar uma rotina para uma sub-rotina antes
do estágio ou depois do estágio, ou uma sub-rotina antes do estágio ou depois do estágio.
v Função UniVerse Customizada. Escolha esse tipo se desejar fazer referência a uma rotina externa,
em vez de definir uma nessa caixa de diálogo. Ao escolher esse tipo, a página Código não estará
disponível.
4. Opcionalmente, insira uma breve descrição da rotina no campo Descrição Curta.
5. Opcionalmente, insira uma descrição mais detalhada da rotina no campo Descrição Longa.

Resultados
Depois que essa página estiver concluída, você poderá inserir as informações do criador na página
Criador, informações de argumento na página Argumentos e detalhes de quaisquer dependências na
página Dependências. Em seguida, você deve inserir seu código na página Código.

Inserindo Código
É possível inserir ou editar código para uma rotina na página Código na caixa de diálogo Rotina do
Servidor.
O primeiro campo nessa página exibe o nome da rotina e os nomes de argumentos. Se você desejar
alterar essas propriedades, será 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
v Copiar utilizando Ctrl-C
v Colar utilizando Ctrl-V
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v Ir para o fim da linha utilizando a tecla End
v Ir para o início da linha utilizando a tecla Home
v Selecionar o texto ao clicar e arrastar ou efetuar um clique duplo
Algumas destas funções de edição são incluídas em um menu de atalho que você pode exibir clicando
com o botão direito do mouse. Também é possível recortar, copiar e colar o código utilizando os botões
na barra de ferramentas.
Seu código só deve conter funções do BASIC e instruções suportadas pelo IBM InfoSphere DataStage. Se
você não estiver certo quanto às funções e instruções suportadas, ou quanto à sintaxe correta a ser
utilizada, consulte Capítulo 7, “Programação em BASIC”, na página 145 para obter uma lista completa
das funções do InfoSphere DataStage BASIC suportadas.
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 último campo nessa página exibe a instrução de retorno para a função ou sub-rotina. Não é possível
editar esse campo.

Salvando Código
Sobre Esta Tarefa
Depois de concluir a digitação ou a edição do código, a rotina deverá ser salva. 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 (como nome, descrição, número de argumentos e
informações do criador) e o código associado serão salvos no repositório.

Compilando Código
Sobre Esta Tarefa
Depois de salvar a rotina, será necessário compilá-la. Para compilar uma rotina, clique em Compilar na
caixa de diálogo Rotina do Servidor. Se a rotina for compilada com êxito, uma caixa de mensagem será
exibida. Clique em OK para confirmar a mensagem. A rotina será marcada como "construída" no
repositório 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
Antes/Depois, ela será exibida na lista de sub-rotinas disponíveis ao editar um estágio Aggregator,
Transformer ou complementar ou ao definir propriedades da tarefa. Se a compilação da rotina falhar, os
erros gerados serão exibidos.
Antes de começar a investigar a origem do erro, é recomendável mover a janela Saída de Compilação
para algum lado ou para baixo da caixa de diálogo Rotina do Servidor, uma vez que é necessário
visualizar as duas janelas para resolver problemas do erro.
Para resolver problemas do erro, dê um clique duplo no erro na janela Saída da Compilação. IBM
InfoSphere DataStage tenta localizar a linha correspondente de código que causou o erro e realçá-lo na
caixa de diálogo Rotina do Servidor. 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.
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Depois de modificar o código, clique em Salvar e Compilar. Se necessário, continue a resolver problemas
de quaisquer erros, até que a rotina seja compilada com êxito.
Após a rotina ser compilada, você pode utilizá-la em outras áreas do InfoSphere DataStage ou testá-la.
Consulte o “Testando uma Rotina” para mais informações.

Testando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
Antes de usar uma rotina compilada, é possível testá-la usando o botão Testar na caixa de diálogo Rotina
do Servidor. 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
mais informações sobre como utilizar e editar uma grade, consulte o IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Cliente do Designer.
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... para o
teste no qual está interessado. A janela Saída do Teste é aberta, exibindo os resultados do teste completo.
Clique em Fechar para fechar essa janela.
Se você deseja 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.

Utilizando Localizar e Substituir
Sobre Esta Tarefa
Para procurar pelo código do texto específico, ou substituir o texto, você poderá utilizar Localizar e
Substituir. Para iniciar Localizar, clique no botão Localizar na barra de ferramentas da página Código. A
caixa de diálogo Localizar é exibida.
Essa caixa de diálogo possui os seguintes campos, opções e botões:
v Localizar. Contém o texto a ser procurado. Insira o texto adequado nesse campo. Se o texto tiver sido
realçado no código antes de você escolher Localizar, esse campo exibirá o texto realçado.
v Coincidir Maiúsculas e Minúsculas. Especifica se deve fazer uma procura com distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Por padrão, essa caixa de opções está desmarcada. Selecione essa caixa de
opções para fazer uma procura com distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v Para Cima e Para Baixo. Especifica a direção da procura. A configuração padrão é Para Baixo. Clique
em Para Cima para procurar na direção oposta.
v Localizar Próximo. Inicia a procura. Esse botão estará indisponível até que seja especificado o texto a
ser procurado. Continue clicando em Localizar Próximo até localizar todas as ocorrências do texto.
v Cancelar. Fecha a caixa de diálogo Localizar.
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v Substituir... . Exibe a caixa de diálogo Substituir. Para mais informações, consulte “Substituindo Texto”.
v Ajuda. Chama o sistema de ajuda.

Substituindo Texto
Sobre Esta Tarefa
Se você desejar substituir o texto no código por uma cadeia de texto alternativa, clique em Substituir... na
caixa de diálogo Localizar. Ao clicar nesse botão, a caixa de diálogo Localizar é alterada para a caixa de
diálogo Substituir.
Essa caixa de diálogo possui os seguintes campos, opções e botões:
v Localizar. Contém o texto para procurar e substituir.
v Substituir. Contém o texto que deseja utilizar no lugar do texto de procura.
v Coincidir Maiúsculas e Minúsculas. Especifica se deve fazer uma procura com distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Por padrão, essa caixa de opções está desmarcada. Selecione essa caixa de
opções para fazer uma procura com distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v Para Cima e Para Baixo. Especifica a direção de procura e substituição. A configuração padrão é Para
Baixo. Clique em Para Cima para procurar na direção oposta.
v Localizar Próximo. Inicia a procura e substituição. Esse botão estará indisponível até que seja
especificado o texto para procura. Continue clicando em Localizar Próximo até localizar todas as
ocorrências do texto.
v Cancelar. Fecha a caixa de diálogo Substituir.
v Substituir. Substitui o texto da procura pelo texto alternativo.
v Substituir Tudo. Executa uma substituição global de todas as instâncias do texto da procura.
v Ajuda. Chama o sistema de ajuda.

Visualizando e Editando uma Rotina
É possível visualizar e editar quaisquer funções e sub-rotinas gravadas pelo usuário em seu projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou modificar uma função ou sub-rotina, selecione-a na árvore do repositório e siga um
dos seguintes procedimentos:
v Escolha Repositório > Propriedades.
v Selecione 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, será necessário salvar, compilar e testar
o código antes de fechar a caixa de diálogo Rotina do Servidor. Consulte o “Salvando Código” na página
139 para mais informações.

Copiando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
Você pode copiar uma rotina existente selecionando-a na árvore do repositório e executando um dos
seguintes procedimentos:
v Escolha Repositório > Criar cópia.
v Selecione Criar cópia no menu de atalho.
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A rotina será copiada e uma nova rotina será criada na mesma pasta da árvore do repositório. 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.

Renomeando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
Você pode renomear qualquer uma das rotinas existentes no repositório. Para renomear um item,
selecione-o na árvore de repositório e siga um destes procedimentos:
v 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 Repositório > Renomear. 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 Selecione 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 Servidor é exibida e você pode editar o
campo Nome da Rotina. Clique em Salvar e em Fechar.

Definindo Transformações Customizadas
É possível criar uma transformação customizada.

Sobre Esta Tarefa
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. Existe uma série de transformações integradas fornecidas com o IBM
InfoSphere DataStage, que estão descritas no InfoSphere DataStageProgrammer's Guide.
Se as transformações integradas não forem adequadas ou se desejar que uma determinada transformação
atue em um determinado elemento de dados, você poderá criar transformações customizadas no cliente
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 (utilizando funções do BASIC). Consulte o “Criando uma
Rotina” na página 138.
v Criando uma referência para uma rotina catalogada externamente. Consulte “Criando uma Rotina” na
página 138.
v Importando funções ActiveX (OLE) externas. Consulte “Importando Funções ActiveX (OLE) Externas”
na página 144.

Procedimento
1. Na árvore de projetos do repositório, selecione a pasta Transformações e execute um destes
procedimentos:
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v Escolha Arquivo > Novo no menu do cliente Designer ou clique no botão Novo na barra de
ferramentas. A caixa de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Outro e selecione
Transformação.
v Clique com o botão direito do mouse e selecione Novo > Outro > Transformação no menu de
atalho.
A caixa de diálogo Transformação é exibida. Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
v Geral. Exibida por padrão. Contém informações gerais sobre a transformação.
v 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; nenhuma das duas transformações podem ter o mesmo nome. Observe também que a
transformação não deve ter o mesmo nome que uma função BASIC existente; se tiver, a função será
chamada no lugar da transformação ao executar a tarefa. Consulte “Regras de Precedência” na página
135 para considerações sobre nomes de componentes.
3. Opcionalmente, digite uma breve descrição da transformação no campo Descrição Breve.
4. Opcionalmente, digite uma descrição detalhada da transformação no campo Descrição Longa. Depois
que essa página for concluída, será possível especificar como os dados serão convertidos.
5. Clique na guia Detalhes.
6. Opcionalmente, escolha o elemento de dados desejado como o elemento de dados de destino na lista
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 o IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer para uma descrição de elementos de
dados.)
7. Especifique os argumentos de origem para a transformação na grade Argumento Visível. Digite o
nome do argumento e, opcionalmente, escolha o elemento de dados correspondente na lista.
Utilize o Editor de Expressão no campo Definição para inserir uma expressão que define como a
transformação se comporta. O Editor de Expressão está descrito em “O IBM InfoSphere DataStage
Expression Editor” na página 120. O menu Sugerir Operando é um pouco diferente quando você
utiliza o Editor de Expressão para definir transformações customizadas, e oferece comandos úteis ao
definir transformações.
Menu Sugerir Operando - Definindo Transformações Customizadas
Macro DS...
Função DS...
Constante DS...
Rotina DS...
Argumento de Transformação...
Variável do Sistema...
Cadeia...
Função...
Parênteses ()
If Then Else

8. Clique em OK. A caixa de diálogo Salvar Transformação Como será exibida, permitindo selecionar a
pasta em que salvar na árvore do repositório. Também é possível renomear a transformação, se
necessário. Clique em Salvar para salvar a transformação e fechar a caixa de diálogo Transformação.

Resultados
Será possível então utilizar a nova transformação a partir do Transformer Editor.
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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.

Funções ActiveX (OLE) Externas
O IBM InfoSphere DataStage fornece a capacidade de chamar funções ActiveX (OLE) externas que foram
instaladas no computador onde reside a camada de mecanismo. Essas funções poderão ser utilizadas
quando você definir transformações customizadas.
Para utilizar este recurso, será necessário um servidor de automação que exponha as funções por meio da
interface IDispatch e que tenha uma biblioteca de tipos associada. Isto pode ser obtido por meio de várias
ferramentas de desenvolvimento, incluindo o Visual Basic.
A primeira etapa na utilização de funções externas é importá-las para o repositório. A ação de importação
de uma função externa cria uma rotina do InfoSphere DataStage contendo código que chama a função
externa. O código utiliza a função BASIC do InfoSphere DataStage que aceita apenas certos tipos de
dados. Esses tipos de dados são definidos no arquivo DSOLETYPES.H no diretório dsinclude de cada
projeto.
Depois de importadas, você poderá chamar as funções quando definir uma transformação customizada.
Nota: Esse recurso está disponível somente nos servidores Windows.

Importando Funções ActiveX (OLE) Externas
É possível importar funções ActiveX (OLE).

Procedimento
1. No cliente Designer, escolha Importar > Definições de Funções Externas.... O assistente Importar
Definições de Funções de Transformações é aberto e solicita o nome do caminho do arquivo que
contém as transformações a serem importadas. Ele é normalmente um arquivo DLL que já deve estar
instalado no computador onde reside a camada de mecanismo.
2. Insira ou procure pelo 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.
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. IBM InfoSphere DataStage começa a gerar as
rotinas necessárias e exibe uma barra de progresso. Na conclusão, uma janela de resumo é aberta.
6. Clique em Concluir para sair do assistente.
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Estes tópicos fornecem um guia de referência de programador para a linguagem de programação BASIC
do IBM InfoSphere DataStage.
O InfoSphere DataStage BASIC descrito aqui é o subconjunto de comandos BASIC utilizado com mais
frequência no InfoSphere DataStage. Você não está limitado à funcionalidade descrita aqui; no entanto, é
possível utilizar a variedade completa de comandos BASIC do InfoSphere DataStage, conforme descrito
em IBM InfoSphere DataStage: Guia de Referência BÁSICA, incluindo matrizes dinâmicas. Porem, algumas
áreas precisam de atenção. Os principais pontos a serem observados são:
v Não utilize nenhum comando, função, instrução ou sub-rotina que necessite de alguma entrada do
usuário.
v Para parar uma tarefa em execução, utilize a sub-rotina DSLogFatal. Se você utilizar uma instrução
Stop ou Abort, a tarefa poderá ser deixada em uma condição irrecuperável.
v Evite utilizar a instrução Print. Em vez disso, utilize uma chamada para DSLogInfo para gravar no
arquivo de log da tarefa.
v Evite utilizar a instrução Execute para executar comandos de mecanismo do servidor. Em vez disso,
utilize uma chamada para DSExecute.
O IBM InfoSphere DataStage: Guia de Referência BÁSICA completo é fornecido em formato PDF com o
InfoSphere DataStage.

Convenções de Sintaxe
As descrições de sintaxe utilizam as seguintes convenções:
Convenção
Uso
Negrito
O tipo Negrito indica funções, instruções, sub-rotinas, opções, parênteses, vírgulas, e assim por
diante, que devem ser inseridos exatamente como mostrado.
Itálico

Itálico indica informações de variáveis que você fornece, por exemplo, uma expressão, cadeia de
entrada, nome de variável ou lista de instruções.

[]

Colchetes incluem itens opcionais. Não insira esses colchetes.

[]

Colchetes em negrito e itálico devem ser inseridos como parte da sintaxe.

{ Then | Else }
Duas palavras-chave ou cláusulas separadas por barras verticais e colocadas entre chaves indicam
que você pode escolher somente uma opção. Não insira as chaves ou a barra vertical.
...

Três pontos indicam que o último item da sintaxe poderá ser repetido, se for necessário.

@FM

Marca de campo.

@IM

Marca de item.

@SM

Marca de subvalor.

@TM

Marca de texto.

@VM

Marca de valor.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Linguagem BASIC
Esta seção fornece uma visão geral dos componentes fundamentais da linguagem BASIC do IBM
InfoSphere DataStage. Ela descreve constantes, variáveis, tipos de dados e como os dados são
combinados com operadores aritméticos, cadeias, relacionais e lógicos para formar expressões.

Constantes
Uma constante é um valor que é corrigido durante a execução de um programa e pode ser reutilizado em
diferentes contextos. Uma constante pode ser:
v Uma cadeia de caracteres
v Uma cadeia vazia
v Uma cadeia numérica em formato de inteiro ou de vírgula flutuante
Os caracteres ASCII 0 e 10 e os caracteres 251 a 255, inclusive, não podem ser integrados em constantes
da cadeia nos sistemas não-NLS (esses caracteres não podem ser utilizados em nenhum comentário).

Variáveis
As variáveis são utilizadas para armazenar valores na memória temporariamente. Em seguida, é possível
utilizar os valores em uma série de operações.
Você pode designar um valor implícito a uma variável ou designar um valor que seja o resultado de
operações desempenhadas pelo programa durante a execução. O valor das variáveis pode ser alterado
durante a execução do programa. No início da execução do programa, todas as variáveis são não
designadas. Qualquer tentativa de utilizar uma variável não designada gerará uma mensagem de erro.
O valor de uma variável pode ser:
v
v
v
v

Não designada
Uma cadeia
Um número inteiro ou um número de vírgula flutuante
O valor nulo

v Uma matriz dimensionada
v Uma variável de arquivo
IBM InfoSphere DataStage fornece um conjunto de variáveis do sistema somente de leitura que
armazenam dados do sistema, como a data, o horário, o nome do caminho atuais entre outros. Essas
variáveis podem ser acessadas a partir de uma rotina ou transformação.

Matrizes Dimensionadas
Uma matriz é uma variável com diversos valores acessada a partir de um único nome. Cada valor é um
elemento da matriz. IBM InfoSphere DataStage utiliza dois tipos de matriz dimensional:
v Matrizes unidimensionais, ou vetores
v Matrizes bidimensionais, ou matrizes
Os vetores possuem elementos armazenados na memória em uma única linha. Cada elemento é
indexado; isto é, tem um número sequencial designado para ele. O índice do primeiro elemento é 1. Para
especificar um elemento do vetor, utilize o nome de variável seguido pelo índice do elemento colocado
entre parênteses. O índice pode ser uma constante ou uma expressão, por exemplo:
A(1) ;*especifica o primeiro elemento da variável A
Cost(n + 1) ;* especifica uma expressão para calcular o índice
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As matrizes possuem elementos armazenados em várias linhas. Para especificar um elemento de uma
matriz, é necessário fornecer dois índices: o número da linha e o número da coluna. Por exemplo, em
uma matriz com quatro colunas e três linhas, os elementos são especificados utilizando estes índices:
1,1
2,1
3,1

1,2
2,2
3,2

1,3
2,3
3,3

1,4
2,4
3,4

A especificação completa utiliza o nome da variável seguido pelos índices entre parênteses. Por exemplo:
Obj(3,1)
Widget(7,17)

Os vetores são considerados como matrizes com uma segunda dimensão 1. COST(35) e COST(35,1)
significam a mesma coisa.
As dimensões de uma matriz são definidas com a instrução Dimension. Também é possível
redimensionar uma matriz utilizando Dimension.

Expressões
Uma expressão define um valor. O valor é avaliado em tempo de execução. O resultado pode ser
utilizado como uma entrada para uma função ou ser designado para uma variável, e assim por diante.
Uma expressão simples pode incluir:
v Uma cadeia ou constante numérica, por exemplo, "porcentagem" ou "42"
v Um nome de variável
v Uma função
v Uma função definida pelo usuário
Uma expressão complexa pode conter uma combinação de constantes, variáveis, operadores, funções e
outras expressões.

Funções
Uma função desempenha manipulações matemáticas ou de cadeia nos argumentos fornecidos para ela e
retorna um valor. Algumas funções não possuem argumentos; a maioria delas possui um ou mais. Os
argumentos estão sempre entre parênteses, separados por vírgulas, como mostrado nesta sintaxe geral:
FunctionName (argument, argument)

Uma expressão pode conter uma função. Um argumento para uma função pode ser uma expressão que
inclui uma função. As funções podem executar tarefas:
v Em cadeias numéricas, tal como calcular o seno de um ângulo transmitido como um argumento
(função Sin)
v Em cadeias de caracteres, como excluir espaços em branco e guias em excesso (função Trim)
Funções Transform no IBM InfoSphere DataStage devem ter pelo menos um argumento contendo o valor
de entrada a ser transformado. Argumentos opcionais e subsequentes podem ser utilizados por uma
definição de transformação para selecionar um caminho específico por meio da função transform, se
necessário. Isto significa que uma única função pode encapsular a lógica para várias transformações
relacionadas. A função transform deve retornar o valor transformado utilizando uma instrução Return
(value).

Instruções
As instruções são utilizadas para:
v Alterar o controle do programa. As instruções são executadas na ordem em que elas são inseridas, a
menos que uma instrução de controle altere a ordem, por exemplo, chamando uma sub-rotina ou
definindo um loop.
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v Designar um valor para uma variável.
v Especificar o valor de uma constante.
v Incluir comentários em programas.

Etiquetas de Instrução
Um rótulo de instrução é um identificador exclusivo para uma linha de código. Um rótulo de instrução
consiste em uma cadeia de até 64 caracteres, seguida por dois-pontos. A cadeia pode conter caracteres
alfanuméricos, pontos, cifrão e sinais de porcentagem. As etiquetas de instrução fazem distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Um rótulo de instrução pode ser inserido na frente de uma instrução ou em sua
própria linha.

Sub-rotinas
Uma sub-rotina é um conjunto independente de instruções que executam uma tarefa específica. Uma
sub-rotina pode ter dois formatos:
v Uma sub-rotina integrada é contida no programa e é acessada com uma instrução GoSub.
v Uma sub-rotina externa é armazenada em um arquivo separado e é acessada com uma instrução Call.
Em termos gerais, utilize uma sub-rotina integrada para código que você deseja chamar várias vezes a
partir do mesmo programa; utilize uma sub-rotina externa para código que deseja chamar a partir de
muitos programas diferentes.
Existem inúmeras sub-rotinas do BASIC que são específicas para o IBM InfoSphere DataStage. Seus
nomes iniciam com DS e elas são descritas em “Sub-rotinas Especiais do IBM InfoSphere DataStage
BASIC”.
InfoSphere DataStage também é fornecido com inúmeras sub-rotinas antes/depois para execução antes ou
depois de uma tarefa ou um estágio ativo. É possível definir suas próprias rotinas antes/depois
utilizando o cliente Designer. As sub-rotinas antes/depois devem ter dois argumentos. O primeiro contém
o valor que um usuário insere quando a sub-rotina é chamada de uma tarefa ou um estágio; o segundo é
o código de resposta da sub-rotina. O código de resposta será 0 se não houver erro. Qualquer outro valor
indica que a tarefa foi interrompida.

Sub-rotinas Especiais do IBM InfoSphere DataStage BASIC
InfoSphere DataStage fornece algumas sub-rotinas especiais do InfoSphere DataStage para uso em
sub-rotinas antes/depois ou em transformações customizadas. Você pode:
v Registrar eventos no arquivo de log da tarefa utilizando DSLogInfo, DSLogWarn, DSLogFatal e
DSTransformError.
v Execute comandos de mecanismo do servidor ou DOS utilizando DSExecute
Todas as sub-rotinas são chamadas utilizando a instrução Call.

Operadores
Um operador desempenha uma operação em uma ou mais expressões (os operandos). Os operadores são
divididos nestas categorias:
v Operadores Aritméticos
v Operadores de cadeia para:
– Concatenar cadeias com Cats ou :
– Extrair subcadeias com[ ]
v Operadores relacionais
v Operadores de correspondência padrão
v Operador If
v Operadores lógicos
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v Operadores de designação

Operadores Aritméticos
Os operadores aritméticos combinam operandos ao somar, subtrair, e assim por diante. As expressões
resultantes podem ser combinadas posteriormente com outras expressões. Os operandos devem ser
expressões numéricas. As expressões não-numéricas são consideradas como 0 e geram um aviso em
tempo de execução. Uma variável de cadeia de caracteres que contém somente caracteres numéricos é
contada como uma expressão numérica. Por exemplo, a expressão a seguir resulta no valor 66:
"22" + 44

Esta tabela lista os operadores aritméticos em ordem de avaliação:
Operador

Operação

Exemplo

-

Negativo

-x

^

Exponenciação

x^y

*

Multiplicação

x*y

/

Divisão

x/y

+

Adição

x+y

-

Subtração

x-y

É possível alterar a ordem de avaliação utilizando parênteses. As expressões colocadas entre parênteses
são avaliadas antes daquelas que estão fora dos parênteses.
Por exemplo, esta expressão é avaliada como 112 + 6 + 2, ou 120:
(14 * 8) + 12 / 2 + 2

Esta expressão é avaliada como 14 * 20 / 4, ou 280 / 4, ou 70:
14 * (8 + 12) / (2 + 2)

O resultado de qualquer operação aritmética que envolve o valor nulo é um valor nulo.

Concatenando Cadeias
O operador de concatenação, : ou Cats, vincula expressões de cadeia para formar expressões de cadeia
compostas. Por exemplo, se o valor de x for Tarzan, esta expressão:
"Olá. " : "Meu Nome é " : X : ". Qual é o seu?"

será avaliada para:
"Olá. Meu nome é Tarzan. Qual é o seu?"

Várias operações de concatenação são normalmente desempenhadas da esquerda para a direita. É
possível alterar a ordem de avaliação utilizando parênteses. As expressões com parênteses são avaliadas
antes das expressões que estão fora dos parênteses.
Operandos numéricos em expressões concatenadas são considerados como valores de cadeia. Os
operadores aritméticos têm maior precedência sobre o operador de concatenação. Por exemplo:
"Há " : "2" + "2" : "3" : " janelas".

tem o valor:
"Há 43 janelas".
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O resultado de qualquer operação de cadeia que envolve o valor nulo é um valor nulo. Porém, se o valor
nulo for referido como uma cadeia de caracteres que contém somente o valor nulo (isto é, como a cadeia
CHAR(128)), ele será tratado como dados da cadeia de caracteres. Por exemplo, essa expressão é avaliada
para nulo:
"A" : @NULL ;*concatenar A com a variável de sistema @NULL

Mas esta expressão:
"A" : @NULL.STR ;*concatenar A com a variável de sistema @NULLSTR

será avaliada para "A<CHAR128>".

Extraindo Subcadeias
Uma subcadeia é uma cadeia dentro de uma cadeia. Por exemplo, tab e able são ambas subcadeias de
tabela. Você pode utilizar o operador[ ] para especificar uma subcadeia utilizando esta sintaxe:
string[ [ start, ] length ]

string é a cadeia que contém a subcadeia.
start é um número que especifica onde a subcadeia inicia. O primeiro caractere de string é contado como
1. Se start for 0 ou um número negativo, a posição inicial será assumida como 1. Se start for omitido, a
posição inicial será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
string.length - substring.length + 1

v Subcadeias Delimitadoras. Você pode especificar um subcadeia delimitadora ao omitir start da sintaxe.
Por exemplo, esta especificação:
"1234567890" [5]

retorna a subcadeia:
67890

v Subcadeias Delimitadas. É possível pode extrair uma subcadeia delimitada utilizando esta sintaxe:
string [ delimiter, instance, fields ]

– string é a cadeia que contém a subcadeia.
– delimiter especifica o caractere que delimita a subcadeia.
– instance especifica a instância do delimitador em que a extração deve iniciar.
– fields especifica o número de campos a serem extraídos.
Os delimitadores que marcam o início e o fim da extração não são retornado, mas se você extrair
mais de uma cadeia, qualquer delimitador temporário será retornado. Esta sintaxe funciona da
mesma forma que a função Field.
v Designando uma Subcadeia a uma Variável. Todas as sintaxes de subcadeia podem ser utilizadas com
o operador = para substituir o valor normalmente retornado pelo operador [ ] com o valor designado
para a variável. Por exemplo:
A="12345"
A[3]=1212

retorna o resultado 121212.
Esta sintaxe funciona da mesma forma que a função FieldStore.

Operadores Relacionais
Os operadores relacionais comparam cadeias ou outros dados. O resultado da comparação é verdadeiro (
1 ) ou falso ( 0 ). Esta tabela mostra os operadores relacionais que podem ser utilizados:
Operador

Relação

Exemplo

Eq ou =

Igualdade

X=Y

Ne ou # ou >< ou <>

Desigualdade

X # Y, X <> Y
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Operador

Relação

Exemplo

Lt ou <

Menor que

X<Y

Gt ou >

Maior que

X>Y

Le ou <= ou =< ou #>

Menor ou igual a

X <= Y

Ge ou >= ou => ou #<

Maior ou igual a

X >= Y

Operações aritméticas são executadas antes de quaisquer operadores relacionais em uma expressão. Por
exemplo, a expressão:
X + Y < (T - 1) / Z

será true se o valor de X mais Y for menor que o valor de T menos 1 dividido por Z.
As cadeias são comparadas caractere por caractere. A cadeia com o código de caractere mais alto é
considerada a maior. Se todos os códigos de caractere forem os mesmos, as cadeias serão consideradas
iguais.
Um espaço é avaliado como menor que 0. Uma cadeia com espaços em branco inicial ou final será
considerada maior que a mesma cadeia sem espaços em branco.
Uma cadeia vazia é sempre comparada como uma cadeia de caracteres. Ela não é igual ao numérico 0.
Se duas cadeias contiverem caracteres numéricos, elas serão comparadas numericamente. Por exemplo:
"22" < "44" ’

retorna true.
Cuidado se você utilizar a notação de exponenciação. Por exemplo:
"23" > "2E1"

retorna true.
Aqui estão alguns exemplos de comparações true em ASCII de 7 bits com convenções padrão de
intercalação:
"AA" < "AB"
"FILENAME" = "FILENAME"
"X&" > "X#"
"CL " > "CL"
"kg" > "KG"
"SMYTH" < "SMYTHE"
B$ < "9/14/99" ;* em que B$ = "8/14/99"

Não é possível utilizar operadores relacionais para testar um valor nulo. Utilize a função IsNull no lugar.

Operadores de Correspondência Padrão
Os operadores de correspondência padrão comparam uma cadeia com um padrão de formato. Se o NLS
estiver ativado, o resultado de uma operação de correspondência dependerá da configuração do código
de idioma atual das convenções Ctype e Numeric. Os operadores de correspondência padrão têm a
seguinte sintaxe:
string Match pattern

string é a cadeia a ser comparada. Se string for um valor nulo, a correspondência será false e 0 será
retornado.
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pattern é o padrão de formato e pode ser um dos seguintes códigos:
Este código...
Corresponde a este tipo de cadeia...
...

Nenhum ou mais de um caractere de qualquer tipo.

0X

Nenhum ou mais de um caractere de qualquer tipo.

nX

n caracteres de qualquer tipo.

0A

Nenhum ou mais de um caractere alfabético.

nA

n caracteres alfabéticos.

0N

Nenhum ou mais de um caractere numérico.

nN

n caracteres numéricos.

'string '
Texto exato colocado entre aspas simples ou duplas.
Você pode especificar uma correspondência negativa precedendo o código com ~ (til). Por exemplo, ~ 4A
corresponde a uma cadeia que não contém quatro caracteres alfabéticos. Se n tiver mais de nove dígitos,
será utilizado como uma cadeia literal.
Se string corresponder a pattern, a comparação retornará 1; do contrário, ela retornará 0.
É possível especificar vários padrões separando-os com marcas de valor. Por exemplo, a expressão a
seguir será verdadeira se o endereço tiver 16 caracteres alfabéticos ou 4 caracteres numéricos seguidos
por 12 caracteres alfabéticos; do contrário ela será falsa:
address Matches "16A": CHAR(253): "4N12A"

Uma cadeia vazia corresponde aos seguintes padrões: "0A", "0X", "0N", "...", "", '' ou \\.

Operadores If
Um operador If designa um valor que atende às condições especificadas. Ele possui a seguinte sintaxe:
variable = If condition Then expression Else expression

variable é a variável a ser designada.
If condition define a condição que determina qual valor será designado.
Then expression define o valor a ser designado se condition for true.
Else expression define o valor a ser designado se condition for false.
O operador If e o único formato da construção If...Then...Else que pode ser utilizado em uma expressão.
Observe que a cláusula Else é necessária nos seguintes exemplos:
* Return A or B depending on value in Column1:
If Column1 > 100 Then "A" Else "B"
* Add 1 or 2 to value in Column2 depending on what’s in
* Column3, and return it:
Column2 + (If Column3 Matches "A..." Then 1 Else 2)

Operadores Lógicos
Dados numéricos, dados de cadeia e o valor nulo podem funcionar como dados lógicos:
v O valor numérico 0 é false; todos os outros valores numéricos são true.
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v Uma cadeia vazia é false; todas as outras cadeias de caracteres são true.
v O valor nulo de SQL não é true nem false. Ele tem o valor lógico de nulo.
Os operadores lógicos testam essas condições. Os operadores lógicos disponíveis são:
v And (ou o equivalente &)
v Or (ou o equivalente !)
v Not (inverte um valor lógico)
Estes são os fatores que determinam a preferência do operador em operações lógicas:
v As operações aritméticas e relacionais têm preferência sobre as operações lógicas.
v As operações lógicas são avaliadas da esquerda para a direita.
v As instruções And e Or têm a mesma preferência.
v Em cláusulas If...Then...Else, o valor lógico null utilizará a ação false.

Operadores de Designação
Os operadores de designação atribuem valores a variáveis. Esta tabela mostra os operadores de
designação e seus usos:
Operador

Sintaxe

Descrição

=

variable = expression

Designa o valor de expression para
variable.

+=

variable += expression

Adiciona o valor de expression ao
valor de variable e designa novamente
o resultado para variable.

-=

variable - = expression

Subtrai o valor de expression do valor
de variable e designa novamente o
resultado para variable.

:=

variable := expression

Concatena o valor de variable e o
valor de expression e designa
novamente o resultado para variable.

Este exemplo mostra uma sequência de operações na mesma variável. A primeira instrução designa o
valor 5 para a variável X.
X = 5

A próxima instrução adiciona 5 ao valor de X e é equivalente a X = X + 5. O valor de X agora é 10.
X += 5

A instrução final subtrai 3 do valor de X e é equivalente a X = X - 3. O valor de X agora é 7.
X -= 3

Este exemplo concatena uma cadeia com a variável e é equivalente a X = X:Y. Se o valor de X for `con' e
o valor de Y for `catenate':
X := Y

o novo valor de X será `concatenate'.

Tipos de Dados em Funções e Instruções do BASIC
Não é necessário especificar tipos de dados em funções e instruções. Todos os dados são armazenados
internamente como cadeias de caracteres e os tipos de dados são determinados em tempo de execução,
de acordo com seus contextos. Há quatro tipos principais de dados:
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v Cadeias de caracteres. Essas cadeias podem representar dados alfabéticos, numéricos ou alfanuméricos,
como um endereço. O tamanho da cadeia é limitada somente pela memória disponível.
v Dados numéricos. Esses dados são armazenados como números de vírgula flutuante ou como números
inteiros. Na maioria dos sistemas, o intervalo é de 10-307 a 10+307 com 15 dígitos decimais de precisão.
v Valor nulo. Isto representa dados cujos valores são desconhecidos, conforme definidos pela SQL.
v Variáveis de arquivo. São designadas pela instrução OpenSeq e não podem ser manipuladas ou
formatadas de qualquer maneira.

Cadeias Vazias do BASIC e Valores Nulos
Uma cadeia vazia é uma cadeia de caracteres de comprimento zero. Ela representa dados conhecidos que
não possuem valor. Especifique uma cadeia vazia com duas aspas duplas, aspas simples ou barras
invertidas adjacentes. Por exemplo:
’ ’ ou " " ou \\

O valor nulo representa dados cujos valores são desconhecidos, conforme definidos por SQL.
O valor nulo é representado externamente, conforme necessário, por uma cadeia de caracteres que
consiste do byte único Char(128). Em tempo de execução, é designado um tipo de dados nulo para ela.
Os programas podem fazer referência ao valor nulo utilizando a variável do sistema @NULL. Para testar
se um valor é o valor nulo, utilize a função IsNull.
Se você inserir um valor nulo em uma função ou outra operação, um valor nulo será sempre retornado.
Por exemplo, se você concatenar um valor de cadeia a uma cadeia vazia, o valor da cadeia será
retornado, mas se concatenar um valor de cadeia ao valor nulo, será retornado um nulo:
A
B
C
X
Y

=
=
=
=
=

@NULL
""
"JONES"
C:B
C:A

O valor resultante de X é "JONES", mas Y é um valor nulo.

Campos
Em funções do IBM InfoSphere DataStage como Field ou FieldStore, você pode definir campos
especificando subcadeias delimitadas. O que constitui um campo é determinado da seguinte forma:
v Qualquer subcadeia seguida por um delimitador é um campo.
v Se uma cadeia começar com um delimitador, o InfoSphere DataStage assumirá que existe um campo
contendo uma cadeia vazia na frente do delimitador.
v Se uma subcadeia final não terminar com um delimitador, o InfoSphere DataStage assumirá que existe
um.
Por exemplo, se você utilizar a cadeia ABC com dois pontos como delimitador, o InfoSphere DataStage
gerará três ou quatro campos da seguinte forma:
Exemplo

Número de Campos

Explicação

A:B:C:

3

Cada campo termina com um
delimitador.

A:B:C

3

InfoSphere DataStage assume o
delimitador final.
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Exemplo

Número de Campos

Explicação

:A:B:C:

4

InfoSphere DataStage assume um
campo contendo uma cadeia vazia
antes do primeiro delimitador.

:A:B:C

4

InfoSphere DataStage assume um
campo contendo uma cadeia vazia
antes do primeiro delimitador e
assume um delimitador final.

Palavras Reservadas
Estas palavras são reservadas e não devem ser utilizadas como nomes de variáveis em uma
transformação ou rotina:
v And
v Cat
v Else
v Final
v Eq
v Ge
v Get
v
v
v
v
v
v

Ir
GoSub
GoTo
Gt
If
Incluir

v Le
v
v
v
v
v

Bloqueado
Lt
Match
Correspondências
Ne

v Avançar
v Or
v Rem
v Remover
v Repetir
v Then
v Until
v While

Código-Fonte e Código do Objeto
O código-fonte é o formulário de entrada original da rotina que o programador grava.
Código do objeto é a saída compilada que o IBM InfoSphere DataStage chama como uma sub-rotina ou
uma função.
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Uma linha de origem tem a seguinte sintaxe:
[ label: ] statement [ ; statement ] ...<Return>

Uma linha de origem pode começar com um rótulo de instrução. Ela sempre termina com Return.

Caracteres Especiais
Os caracteres a seguir têm um significado especial em transformações e rotinas. O uso deles é restrito em
constantes numérica e de cadeia. Observe também que os caracteres ASCII de 0 a 10 e de 251 a 255 não
devem ser integrados em constantes da cadeia.
Caractere
Uso Permitido
Espaço
Utilizado em constantes da cadeia ou para formatação do código-fonte.
Tabulação
Utilizado em constantes da cadeia ou para formatação do código-fonte.
=

Utilizado para indicar os operadores de igualdade ou de designação.

+

Sinal de Adição. Utilizado para indicar o operador de adição ou o mais unário.

-

Sinal de Subtração. Utilizado para indicar o operador de subtração ou o menos unário.

*

Asterisco. Utilizado para indicar o operador de multiplicação ou um comentário no código-fonte.

\

Barra invertida. Utilizada para indicar cadeias.

/

Barra. Utilizado para indicar o operador de divisão.

^

Acento Circunflexo. Utilizado para indicar o operador de exponenciação.

()

Parênteses. Utilizado para incluir argumentos em funções ou dimensões de matriz.

#

Hash. Utilizado para indicar o operador não igual.

$

Sinal de Cifrão. Permitido em nomes de variáveis e rótulos de instruções, mas não permitido em
constantes numéricas.

[]

Colchetes. Utilizado para indicar o operador de extração de subcadeia e para incluir
determinadas expressões.

,

Vírgula. Utilizado para separar argumentos em funções e sub-rotinas ou dimensões de matriz.
Não permitido em constantes numéricas.

.

Ponto. Utilizado para indicar um ponto decimal em constantes numéricas.

""

Aspas duplas. Utilizado para indicar cadeias.

''

Aspas simples. Utilizado para indicar cadeias.

:

Dois-pontos: Utilizado para indicar o operador de concatenação ou o final de um rótulo de
instrução.

;

Ponto-e-vírgula. Utilizado para indicar o final de uma instrução, se você deseja incluir um
comentário na mesma linha.

&

e comercial. Utilizado para indicar o operador relacional And.

<

Sinal de maior e menor à esquerda. Utilizado para indicar o operador menor que.

>

Sinal de maior e menor à direita. Utilizado para indicar o operador maior que.

@

Sinal de arroba. Reservado para uso em variáveis do sistema.
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Variáveis do Sistema
IBM InfoSphere DataStage fornece um conjunto de variáveis contendo informações úteis do sistema que
você pode acessar a partir de uma transformação ou rotina. As variáveis do sistema são de leitura.
Nome Descrição
@DATE
A data interna em que o programa é iniciado. Consulte a função Date.
@DAY O dia do mês extraído do valor em @DATE.
@FALSE
O compilador substitui o valor por 0.
@FM

Uma marca de campo, Char(254).

@IM

Uma marca de item, Char(255).

@INROWNUM
Contador da linha de entrada. Para utilizar em restrições e derivações em estágios Transformer.
@OUTROWNUM
Contador da linha de saída (por link). Para utilizar em derivações em estágios Transformer.
@LOGNAME
O nome de login do usuário.
@MONTH
O mês atual extraído do valor em @DATE.
@NULL
O valor nulo.
@NULL.STR
A representação interna do valor nulo, Char(128).
@PATH
O nome do caminho do projeto atual do InfoSphere DataStage.
@SCHEMA
O nome do esquema do projeto atual do InfoSphere DataStage.
@SM

Uma marca de subvalor, Char(252).

@SYSTEM. RETURN.CODE
Os códigos de status retornados por processos ou comandos do sistema.
@TIME
A hora interna em que o programa é iniciado. Consulte a função Time.
@TM

Uma marca de texto, Char(251).

@TRUE
O compilador substitui o valor por 1.
@USERNO
O número do usuário.
@VM

Uma marca de valor, Char(253).

@WHO
O nome do diretório do projeto atual do InfoSphere DataStage.
@YEAR
O ano atual extraído de @DATE.
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Funções e Instruções do BASIC
Diretivas do Compilador
As diretivas do compilador são instruções que determinam como uma rotina ou transformação é
compilada.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Incluir ou substituir um identificador
Instrução $Define
Remover um identificador
Instrução $Undefine
Especificar compilação condicional
Instruções $IfDef e $IfNDef
Incluir outro programa
Instrução $Include

Declaração
Estas instruções declaram matrizes, funções e sub-rotinas para serem utilizadas em rotinas.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Definir uma área de armazenamento na memória
Instrução Common
Definir uma função gravada pelo usuário
Instrução Deffun
Declarar o nome e as dimensões de uma variável de matriz
Instrução Dimension
Identificar uma sub-rotina interna
Instrução Subroutine

Controle de Tarefa
Estas funções podem ser utilizadas em uma rotina de controle de tarefa, que é definida como parte das
propriedades da tarefa, permitindo que outras tarefas sejam executadas e controladas a partir da primeira
tarefa. Algumas das funções também podem ser utilizadas para obter informações de status sobre a tarefa
atual; essas funções são úteis em expressões de estágio ativo e sub-rotinas antes e depois do estágio.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Especificar a tarefa que deseja controlar
DSAttachJob
Configurar parâmetros para a tarefa que deseja controlar
DSSetParam
Configurar limites para a tarefa que deseja controlar
DSSetJobLimit
Solicitar que uma tarefa seja executada
DSRunJob
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Aguardar a conclusão de uma tarefa chamada
DSWaitForJob
Obter informações sobre o projeto atual
DSGetCustInfo
Obter informações sobre a tarefa controlada ou a tarefa atual
DSGetProjectInfo
Obter informações sobre um estágio na tarefa controlada ou na tarefa atual
DSGetJobInfo
Obter informações sobre um link em uma tarefa controlada ou na tarefa atual
DSGetStageInfo
Obter informações sobre os parâmetros de uma tarefa controlada
DSGetLinkInfo
Obter o evento de log a partir do log de tarefas
DSGetParamInfo
Obter diversos eventos de log sobre o assunto especificado do log da tarefa
DSGetLogEntry
Obter uma lista de IDs de evento de log para determinada execução de uma chamada de tarefa
DSGetLogEventIds
Obter o evento de log mais novo, de um tipo especificado, do log da tarefa
DSGetLogSummary
Registrar um evento no log de tarefas a partir de uma tarefa diferente
DSLogEvent
Registrar uma mensagem de erro fatal em um arquivo de log da tarefa e interromper a tarefa
DSLogFatal
Registrar uma mensagem informativa em um arquivo de log da tarefa
DSLogInfo
Inserir uma mensagem informativa no log de tarefas de uma tarefa que está controlando a tarefa atual
DSLogToController
Registrar uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa
DSLogWarn
Gerar uma cadeia que descreve o status completo de uma tarefa anexada válida
DSMakeJobReport
Inserir argumentos no modelo de mensagem
DSMakeMsg
Certificar-se de que uma tarefa esteja no estado correto para ser executada ou validada
DSPrepareJob
Estabelecer interface com o recurso de envio de e-mail do sistema
DSSendMail
Registrar uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa
DSTransformError
Converter um status ou código de erro de controle de tarefa em uma mensagem de texto explicativa
DSTranslateCode
Suspender uma tarefa até que um arquivo nomeado exista ou não
DSWaitForFile
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Verificar se uma rotina de BASIC está catalogada, no VOC como um item que pode ser chamado ou
no espaço de catálogos
DSCheckRoutine
Executar um comando de mecanismo do DOS ou servidor a partir de uma sub-rotina antes/depois
DSExecute
Parar uma tarefa controlada
DSStopJob
Retornar um identificador de tarefa anteriormente obtido de DSAttachJob
DSDetachJob
Configurar uma mensagem de status para que uma tarefa retorne como uma mensagem de terminação
quando ela for concluída
DSSetUserStatus
Especificar se uma tarefa gera metadados operacionais à medida que ela é executada. (anula a
configuração padrão para o projeto)
DSSetGenerateOpMetaData

Controle do Programa
Estas instruções controlam o fluxo do programa por execução direta do programa através de loops,
sub-rotinas, e assim por diante.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Iniciar um conjunto de instruções Case
Begin Case (consulte Instrução Case)
Especificar condições para o fluxo do programa
Case (consulte Instrução Case)
Finalizar um conjunto de instruções Case
End Case (consulte Instrução Case)
Finalizar um programa ou bloco de instruções
Instrução End
Chamar uma sub-rotina externa
Instrução Call
Chamar uma sub-rotina interna
Instrução GoSub
Especificar uma condição para chamar uma sub-rotina interna
Instruções On...GoSub
Retornar de uma sub-rotina interna ou externa
Instrução Return
Definir o início de um loop For...Next
For (consulte Instruções For...Next)
Definir o final de um loop For...Next
Next (consulte Instruções For...Next)
Ir para a próxima iteração de um loop
Continue (consulte Instruções For...Next)
Criar um loop
Instruções Loop...Repeat
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Definir condições para a parada de um loop
While, Until (consulte Instruções For...Next)
Sair de um loop
Exit (consulte Instruções For...Next)
Ramificar para uma instrução incondicionalmente
Instrução GoTo
Ramificar para uma instrução condicionalmente
Instrução On...GoTo
Especificar condições para o fluxo do programa
Operador If...Then...Else

Processamento de Arquivo Sequencial
Estas instruções e funções são utilizadas para abrir, ler e fechar arquivos para processamento sequencial.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Abrir um arquivo para processamento sequencial
Instrução OpenSeq
Ler uma linha de um arquivo aberto com OpenSeq
ReadSeq
Gravar uma linha em um arquivo aberto com OpenSeq
Função WriteSeq
Gravar uma linha em um arquivo aberto com OpenSeq salvo em disco
Função WriteSeqF
Truncar um arquivo aberto com OpenSeq
Função WEOFSeq
Fechar um arquivo aberto com OpenSeq
Instrução CloseSeq
Localizar o status de um arquivo aberto com OpenSeq
Função Status

Verificação e Formatação de Cadeia
Estas funções executam tarefas de formatação de cadeia.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Verificar se uma cadeia é alfabética
Função Alpha
Verificar com uma soma de verificação de 16 bits
Função Checksum
Verificar com um código de verificação de redundância cíclica de 32 bits
Função CRC32
Colocar uma cadeia entre aspas duplas
Função DQuote
Colocar uma cadeia entre aspas simples
Função SQuote
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Analisar uma cadeia foneticamente
Função Soundex
Converter uma cadeia em maiúscula
Função UpCase
Converter uma cadeia em minúscula
Função DownCase
Substituir os caracteres especificados em uma variável
Função Convert
Substituir os caracteres especificados em uma cadeia
Instrução Convert
Substituir ou excluir caracteres em uma cadeia
Função Exchange
Comparar duas cadeias quanto à igualdade
Função Compare
Calcular o número de caracteres em uma cadeia
Função Len
Calcular o comprimento de uma cadeia em posições de exibição
Função LenDP
Remover espaço em branco em excesso de uma cadeia
Função Trim Função TrimB Função TrimF
Criar uma cadeia que possua somente espaços
Função Space

Extração e Formatação de Subcadeia
É possível extrair e manipular subcadeias e campos utilizando estas funções.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Localizar a coluna inicial de uma subcadeia
Função Index
Substituir uma ou mais instâncias de uma subcadeia
Função Change
Retornar a posição da coluna antes ou depois de uma subcadeia
Função Col1 Função Col2,
Contar o número de vezes que uma subcadeia ocorre em uma cadeia
Função Count
Contar as subcadeias delimitadas em uma cadeia
Função DCount
Substituir uma ou mais instâncias de uma subcadeia
Função Ereplace
Retornar uma subcadeia delimitada
Função Field
Substituir, excluir ou inserir subcadeias em uma cadeia
Função FieldStore
Dobrar cadeias para criar subcadeias
Função Fold
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Dobrar cadeias para criar subcadeias utilizando posições de exibição de caracteres
Função FoldDP
Extrair os primeiros n caracteres de uma cadeia
Função Left
Extrair os últimos n caracteres de uma cadeia
Função Right
Localizar uma subcadeia que corresponda a um padrão
Função MatchField
Repetir uma cadeia para criar uma nova cadeia
Função Str
Procurar por uma matriz dinâmica para uma expressão
Instrução LOCATE

Conversão de Dados
Estas funções desempenham conversões numéricas e de caracteres.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Converter valores de código ASCII em seus equivalentes de EBCDIC
Função Ebcdic
Converter valores de código EBCDIC em seus equivalentes de ASCII
Função Ascii
Converter um valor de código ASCII em seu equivalente de caractere
Função Char
Converter um caractere ASCII em seu valor de código
Função Seq
Converter valores hexadecimais em decimais
Função Xtd
Converter valores decimais em hexadecimais
Função Dtx
Converter valor numérico em ponto flutuante com precisão especificada
Função FIX
Converter valor numérico em vírgula flutuante sem perda de exatidão
Função REAL
Gerar um caractere único em formato Unicode
Função UniChar
Converter um caractere Unicode em seu valor decimal equivalente
Função UniSeq

Formatação de Dados
Estas funções podem ser utilizadas para formatar dados em horas, datas, valores monetários, e assim por
diante.
Para fazer isso...
Utilize isto...
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Converter dados para a saída
Função Oconv
Converter dados na entrada
Função Iconv
Formatar dados para a saída
Função Fmt
Formatar dados para a posição de exibição
“Função FmtDP” na página 226

Funções de Código do Idioma
Essas funções são utilizadas para configurar ou identificar o código do idioma atual.
Para fazer isso...
Utilize isto...
Configurar um código do idioma
SetLocale
Obter um código do idioma
Função GetLocale

Instrução $Define
Define identificadores que controlam a compilação do programa ou fornece texto de substituição para um
identificador . Não disponível em expressões.

Sintaxe
$Define identifier [replacement.text]

identifier é o símbolo a ser definido. Ele pode ser qualquer identificador válido.
replacement.text é uma cadeia de caracteres que o compilador utiliza para substituir o identifier onde quer
que ele apareça no programa que contém a instrução $Define.

Observações
Insira um espaço em branco para separar identifier de replacement.text. Quaisquer espaços em branco
adicionais são considerados como parte de replacement.text. Finalize replacement.text com uma nova linha.
Não inclua comentários após replacement.text ou eles serão incluídos como parte do texto de substituição.

Exemplos
Este exemplo mostra como $Define pode ser utilizado em tempo de compilação para determinar se uma
rotina opera em um modo de depuração, e como $IfDef e $IfNDef são utilizados para controlar o fluxo
do programa de forma adequada:
* Set next line to $UnDefine to switch off debugging code
$Define DebugMode
...
$IfDef DebugMode
* In debugging mode, log each time through this routine.
Call DSLogInfo("Transform entered,arg1 = ":Arg1, "Test")
$EndIf

Este exemplo mostra como $Define pode ser utilizada para substituir texto do programa por um
identificador simbólico:
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* Give a symbolic name to the last 3 characters of the
* transform routine’s incoming argument.
$Define NameSuffix Arg1[3]
...
If NameSuffix = "X27" Then
* Action is based on particular value in last 3 characters.
...End

Instruções $IfDef e $IfNDef
Testa um identificador para verificar se ele é definido ou não definido. Não disponível em expressões.

Sintaxe
{$IfDef | IfNDef} identifier
$Else
[ statements ]
$EndIf

[ statements ]

identifier é o identificador a ser testado.
$Else especifica instruções alternativas a serem executadas.
$EndIf finaliza o bloco de compilação condicional.

Observações
Com $IfDef, se identifier for definido por uma instrução $Define anterior, todas as linhas de origem do
programa que aparecem entre a instrução $IfDef e a instrução de fechamento $EndIf serão compiladas.
Com $IfNDef, as linhas serão compiladas se o identificador não estiver definido. As instruções $IfDef e
$IfNDef podem ser aninhadas em até 10 níveis.

Exemplo
Este exemplo mostra como $Define pode ser utilizado em tempo de compilação para determinar se uma
rotina opera em um modo de depuração, e como $IfDef e $IfNDef são utilizados para controlar o fluxo
do programa de forma adequada:
* Set next line to $UnDefine to switch off debugging code
$Define DebugMode
...
$IfDef DebugMode
* In debugging mode, log each time through this routine.
Call DSLogInfo("Transform entered,arg1 = ":Arg1, "Test")
$EndIf

Instrução $Include
Insere o código-fonte contido em um arquivo separado e compila-o juntamente com o programa
principal. Não disponível em expressões.

Sintaxe
$Include program

Observações
O arquivo incluído deve estar no subdiretório do projeto DSU_BP. É possível aninhar as instruções
$Include.
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Instrução $Undefine
Remove um identificador que foi configurado utilizando a instrução $Define. Se nenhum identifier for
configurado, $Undefine não terá efeito. Não disponível em expressões.

Sintaxe
$Undefine identifier

Operador []
Sintaxe
Extrai uma subcadeia de uma cadeia de caracteres. A segunda sintaxe funciona como a função Field. Os
colchetes do operador [ ] são mostrados em negrito e itálico na sintaxe e devem ser inseridos.
string [ [ start,] length ]
string[ delimiter, instance, repeats ]

string é a cadeia de caracteres. Se string for um valor nulo, o valor extraído também será nulo.
start é um número que define a posição inicial do primeiro caractere na subcadeia. Um valor 0 ou um
número negativo é assumido como 1. Se você especificar uma posição inicial após o fim de string, uma
cadeia vazia será retornada.
length é o número de caracteres na subcadeia. Se você especificar 0 ou um número negativo, uma cadeia
vazia será retornada. Se especificar mais caracteres do que os que foram deixados entre o início e o fim
de string, o valor retornado conterá somente o número de caracteres deixados em string.
delimiter é um caractere que delimita o início e o fim da subcadeia. Se delimiter não for localizado na
string, uma cadeia vazia será retornada, a menos que instance seja 1, caso em que string é retornada.
instance especifica qual instância do delimitador marca o final da subcadeia. Assume-se que um valor
menor que 1 seja 1.
repeat especifica o número de vezes que a extração é repetida na cadeia. Assume-se que um valor menor
que 1 seja 1. O delimitador é retornado juntamente com subcadeias sucessivas.

Observações
Você pode especificar uma subcadeia que consiste nos últimos n caracteres de uma cadeia, utilizando a
primeira sintaxe e omitindo start.

Exemplos
No exemplo a seguir (utilizando a segunda sintaxe) o quarto # é o terminador da subcadeia a ser extraída
e um campo é extraído:
A = "###DHHH#KK"
B = A["#",4,1]

O resultado é B igual a DHHH.
As sintaxes a seguir especificam subcadeias que iniciam na posição do caractere 1:
expression [ 0, length ]
expression [ -1, length ]

O exemplo a seguir especifica uma subcadeia dos últimos cinco caracteres:
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"1234567890" [5]

O resultado é 67890.
Todas as sintaxes de subcadeia podem ser utilizadas com o operador de designação ( = ). O novo valor
designado para a variável substitui a subcadeia especificada pelo operador [ ]. Este uso não está
disponível em expressões. Por exemplo:
A = ’12345’
A[3] = 1212

O resultado é A igual a 121212.
Como nenhum argumento de comprimento foi especificado, A[3] substitui os três últimos caracteres de A,
(345) pelo valor designado mais recentemente para a subcadeia (1212).

Instrução *
Insere um comentário em um programa.

Sintaxe
* [comment.text]

Observações
Um comentário pode aparecer em qualquer lugar em um programa, exceto em texto de substituição para
um identificador (consulte a instrução $Define). Cada linha de comentário completa deve iniciar com um
asterisco (*). Se você inserir um comentário no fim de uma linha que contém uma instrução executável,
coloque um ponto-e-vírgula (;) antes do asterisco.

Exemplo
Este exemplo contém um comentário sequencial e um comentário de linha completa:
MyVar = @Null
;* sets variable to null value
If IsNull(MyVar * 10) Then
* Will be true since any arithmetic involving a null value
* just results in a null value.
Final

Função Abs
Retorna o valor absoluto (sem sinal) de um número.

Sintaxe
Abs (number)

number é o número ou a expressão que deseja avaliar.

Observações
Uma forma útil para remover sinais de mais ou de menos de uma cadeia. Por exemplo, se number for -6
ou +6, Abs retornará 6. Se number for um valor nulo, um valor nulo será retornado.

Exemplo
Este exemplo utiliza a função Abs para calcular o valor absoluto de um número:
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AbsValue = Abs(12.34)
AbsValue = Abs(-12.34)

;* retorna 12.34
;* retorna 12.34

Função Alpha
Verifica se uma cadeia é alfabética. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa função será dependente
da configuração do código de idioma atual da convenção Ctype.

Sintaxe
Alpha (string)

string é a cadeia ou a expressão a ser avaliada.

Observações
As cadeias alfabéticas contêm somente os caracteres de a a z ou de A a Z. Alpha retornará 1 se a cadeia
for alfabética, um valor nulo se a cadeia for um valor nulo e 0 se for qualquer outra opção.

Exemplos
Estes exemplos mostram como verificar se uma cadeia contém somente caracteres alfabéticos:
Column1 = "ABcdEF%"
* the "%" character is non-alpha
Column2 = (If Alpha(Column1) Then "A" Else "B")
* Column2 set to "B"
Column1 = ""
* note that the empty string is non-alpha
Column2 = (If Alpha(Column1) Then "A" Else "B")
* Column2 set to "B"

Função Ascii
Converte os valores de caracteres em uma cadeia do formato EBCDIC para ASCII.

Sintaxe
Ascii (string)

string é a cadeia ou a expressão que deseja converter. Se string for um valor nulo, será retornado um
valor nulo.

Observações
As funções Ascii e Ebcdic executam operações complementares.
Nota: Se NLS estiver ativado, essa função poderá retornar dados não reconhecidos pelo mapa de
conjunto de caracteres atual.

Exemplo
Este exemplo mostra a função Ascii sendo utilizada para comparar uma cadeia de bytes EBCDIC:
EbcdicStr = Char(193):Char(241)
AsciiStr = Ascii(EbcdicStr)
If AsciiStr = "A1" Then
...
EndIf
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;* letter A digit 1 in EBCDIC
;* convert EBCDIC to ASCII
;* compare with ASCII constant
;* ... this branch is taken
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Instrução de Designação
As instruções de designação são =, +=, -= e :=. Elas designam valores para as variáveis. Não disponível
em expressões.
s

Sintaxe
variable
variable
variable
variable

= value
+= value
-= value
:= value

value é o valor que deseja designar. Ele pode ser qualquer constante ou expressão, incluindo um valor
nulo.

Observações
= designa value para variable.
+= adiciona value à variable.
-= subtrai value de variable.
:= concatena value ao fim de variable.
Para designar um valor nulo para uma variável, utilize esta sintaxe:
variable = @NULL

Para designar uma cadeia de caracteres que contenha apenas o caractere utilizado para representar o
valor nulo para uma variável, utilize esta sintaxe:
variable = @NULL.STR

Funções Bit
As funções Bit são BitAnd, BitOr, BitNot, BitSet, BitReset, BitTest e BitXOr. Elas executam operações bit
a bit em números inteiros.

Sintaxe
BitAnd | BitOr | BitXOr (integer1, integer2)
BitSet | BitReset | BitTest (integer, bit.number)
BitNot (integer [,bit.number])

integer1 e integer2 são números inteiros a serem comparados. Se integer for um valor nulo, será retornado
um valor nulo. As casas decimais são truncadas antes da avaliação.
integer é o número inteiro a ser avaliado. Se integer for um valor nulo, será retornado um valor nulo. As
casas decimais são truncadas antes da avaliação.
bit.number é o número do bit que será utilizado. Os bits são contados da direita para a esquerda,
iniciando com 0. Se bit.number for um valor nulo, o programa falhará com um erro de tempo de execução.
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Observações
As funções Bit operam em uma palavra de dois complementos de 32 bits. Não utilize essas funções se
não desejar que seu código seja tolerável, uma vez que a configuração de bit superior pode diferir em
outro hardware.
BitAnd compara dois númerosinteiros bit a bit. Para cada bit, ele retornará bit 1 se ambos os bits forem 1;
caso contrário, ele retornará bit 0.
BitOr compara dois números inteiros a bit. Para cada bit, ele retornará bit 1, se um ou ambos os bits
forem 1; caso contrário, ele retornará bit 0.
BitXOr compara dois números inteiros bit a bit. Para cada bit, ele retornará bit 1, se somente um dos dois
bits for 1; caso contrário, ele retornará bit 0.
BitTest testa se o bit especificado está configurado. Ele retornará 1 se o bit estiver configurado; 0 se ele
não estiver.
BitNot inverte os bits em um número inteiro, isto é, altera o bit 1 para bit 0, e vice-versa. Se bit.number
for especificado, esse bit será invertido; caso contrário, todos os bits serão invertidos.
BitSet configura o bit especificado para 1. Se ele já for 1, não será alterado.
BitReset reconfigura o bit especificado para 0. Se ele já for 0, não será alterado.

Exemplos
BitAnd
Result = BitAnd(6, 12)
;* Result is 4
* (bin) (dec) BitAnd (bin) (dec) gives (bin) (dec)
* 110
6
1100
12
100

BitNot
Result = BitNot(6)
Result = BitNot(15, 0)
Result = BitNot(15, 1)
Result = BitNot(15, 2)
* (bin) (dec) BitNot bit#
* 110 6
(all)
* 1111 15
0
* 1111 15
1
* 1111 15
2

;*
;*
;*
;*
gives

Result is -7
Result is 14
Result is 13
Result is 11
(bin) (dec)
1...1001
7
1110
14
1101
13
1011
11

BitOr
Result = BitOr(6, 12)
;* Result is 14
* (bin) (dec) BitOr (bin) (dec) gives (bin) (dec)
* 110
6
1100
12
1110 14

BitReset
Result =
Result =
Result =
Result =
* (bin)
* 11101
* 11101
*
10
*
10
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BitReset(29, 0)
;* Result is 28
BitReset(29, 3)
;* Result is 21
BitReset(2, 1)
;* Result is 0
BitReset(2, 0)
;* Result is 2
(dec) BitReset bit# gives (bin) (dec)
29
0
11100
28
29
3
10101
21
2
1
00
0
2
0
10
2
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BitSet
Result =
Result =
Result =
Result =
* (bin)
* 10100
* 10100
*
10
*
10

BitSet(20, 0)
BitSet(20, 3)
BitSet(2, 0)
BitSet(2, 1)
(dec) BitReset bit#
20
0
20
2
2
0
2
1

;* Result is 21
;* Result is 28
;* Result is 3
;* Result is 2
gives (bin) (dec)
10101
21
11100
28
11
3
10
2

BitTest
Result =
Result =
Result =
Result =
* (bin)
* 1011
* 1011
* 1011
* 1011

BitTest(11, 0)
BitTest(11, 1)
BitTest(11, 2)
BitTest(11, 3)
(dec) BitTest bit#
11
0
11
1
11
2
11
3

;*
;*
;*
;*
is:
1
1
0
1

Result
Result
Result
Result

is
is
is
is

1
1
0
1

BitXOr
Result = BitXor(6, 12)
;* Result is 10
* (bin) (dec) BitXOr (bin) (dec) gives (bin) (dec)
* 110
6
1100
12
1010
10

Funções Orientadas a Byte
IBM InfoSphere DataStage fornece quatro funções que podem ser utilizadas para manipular cadeias
internas no nível de byte.
v
v
v
v

Byte permite construir uma cadeia byte por byte.
ByteLen retorna o comprimento de uma cadeia em bytes.
ByteType determina a função interna de um byte específico.
ByteVal determina o valor de um byte específico em uma cadeia.
Nota: Utilize essas funções com cautela: se você criar uma cadeia inválida, poderá gerar resultados
inesperados quando a cadeia for processada por outra função.

Função Byte
Retorna um byte de um valor numérico de entrada.

Sintaxe
Byte (expression)

expression é um valor de caractere no intervalo de 0 a 255.

Observações
A função Byte pode ser utilizada para criar uma cadeia byte por byte, em vez de caractere por caractere.
Se o NLS não estiver ativado, a função Byte funcionará como a função Char.
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Função ByteLen
Retorna o comprimento de uma cadeia interna em bytes, em vez de caracteres.

Sintaxe
ByteLen (expression)

expression é a cadeia a ser avaliada.

Observações
Se expression for uma cadeia vazia, o resultado será 0. Se expression for um nulo de SQL, o resultado será
um nulo.

Função ByteType
Retorna a função de um byte específico em um código de caractere interno.

Sintaxe
ByteType (value)

value é um valor de byte, de 0 a 255, cuja função deve ser determinada. Se value for um nulo de SQL, um
nulo será retornado.

Observações
O resultado é retornado como um dos seguintes valores:
Valor

Significado

0

O byte posterior de um caractere de vários bytes

1

Um caractere de byte único

2

O byte inicial de um caractere de dois bytes

3

O byte inicial de um caractere de três bytes

4

Reservado (byte inicial de um caractere de quatro bytes)

5

Um delimitador do sistema

-1

O valor de entrada não está no intervalo de 0 a 255

Função ByteVal
Retorna um valor interno para um byte especificado em uma cadeia.
ByteVal

Sintaxe
ByteVal ( string

[, byte_number ]

)

string contém o byte a ser avaliado. Uma cadeia vazia ou um valor nulo retorna -1. Uma cadeia que tem
menos bytes do que foi especificado em byte_number retorna -1.
byte_number é o número do byte em string a ser avaliado. Se for omitido ou menor que 1, 1 será utilizado.

172

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Observações
O resultado é retornado como um valor para o byte no intervalo de 0 a 255.

Instrução Call
Chama uma sub-rotina. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Call subroutine [ ( argument [ , argument ] ... ) ]

argument é uma variável, expressão ou constante que deseja transmitir para a sub-rotina. Vários
argumentos devem ser separados por vírgulas.

Observações
Call transfere o controle do programa do programa principal para uma sub-rotina externa compilada.
Utilize uma instrução Return para retornar o controle para o programa principal.
O número de argumentos especificados em uma instrução Call deve corresponder ao número de
argumentos especificados na instrução Subroutine que identifica a sub-rotina.
Constantes são transmitidas por valor; variáveis são transmitidas por referência. Se você desejar
transmitir variáveis por valor, coloque-as entre parênteses.
Nota: Se transmitir variáveis por valor, qualquer alteração na variável na sub-rotina não afetará o valor
da variável no programa principal. Se transmitir variáveis por referência, qualquer alteração na variável
na sub-rotina também afetará o programa principal.

Exemplo
Este exemplo mostra como chamar uma rotina antes/depois denominada MyRoutineB a partir de outra
rotina chamada MyRoutineA:
Subroutine MyRoutineA(InputArg, ErrorCode)
ErrorCode = 0
;* set local error code
* When calling a user-written routine that is held in the
* DataStage repository, you must add a "DSU." Prefix.
* Be careful to supply another variable for the called
* routine’s 2nd argument so as to keep separate from our
* own.
Call DSU.MyRoutineB("First argument", ErrorCodeB)
If ErrorCodeB <> 0 Then
... ;* called routine failed - take action
Endif
Return

Instrução Case
Altera a sequência de execução no programa, de acordo com o valor de uma expressão. Não disponível
em expressões.

Sintaxe
Begin Case
End Case

Case expression

statements

[ Case expression

statements ] ...
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expression é um valor utilizado para testar o caso. Se expression for um valor nulo, ele será assumido como
false.
statements são as instruções a serem executadas se expression for true.

Observações
As instruções Case podem ser repetidas. Se expression na primeira instrução Case for true, as seguintes
instruções serão executadas. Se expression for false, o programa será movido para a próxima instrução
Case. O processo será repetido até uma instrução End Case ser obtida.
Se mais de uma expressão for true, somente a primeira será utilizada. Se nenhuma expressão for true,
nenhuma das instruções será executada.
Para testar se uma variável contém um valor nulo, utilize esta sintaxe:
Case IsNull (expression)

Para especificar um caso padrão a ser executado se todas as outras expressões forem false, utilize uma
expressão que contenha o valor constante 1.

Exemplo
Este exemplo utiliza instruções Case no argumento de chegada para selecionar o tipo de processamento a
ser executado em uma rotina:
Function MyTransform(Arg1)
Begin Case
Case Arg1 = 1
Reply = "A"
Case Arg1 = 2
Reply = "B"
Case Arg1 > 2 And Arg1 < 11
Reply = "C"
Case @True
;* all other values
Call DSTransformError("Bad arg":Arg1, "MyTransform"
Reply = ""
End Case
Return(Reply)

Instrução Cats
Concatena duas cadeias.

Sintaxe
Cats (string1, string2)

string1, string2 são as cadeias a serem concatenadas. Se uma das cadeias for um valor nulo, um valor
nulo será retornado.

Exemplo
String1 = "ABC"
String2 = "1234"
Result = Cats(String1, String2)
* Result contains "ABC1234"

174

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Função Change
Substitui uma ou mais instâncias de uma subcadeia.

Sintaxe
Change (string, substring, replacement [,number [,start]])

string é a cadeia ou a expressão na qual você deseja alterar subcadeias. Se string for avaliada para um
valor nulo, nulo será retornado.
substring é a subcadeia que deseja substituir. Se ela estiver vazia, o valor de string será retornado (esta é a
única diferença entre Change e Ereplace).
replacement é a subcadeia de substituição. Se replacement for uma cadeia vazia, todas as ocorrências de
substring serão removidas.
number especifica o número de instâncias de substring a serem substituídas. Para alterar todas as
instâncias, utilize um valor menor que 1.
start especifica a primeira instância a ser substituída. Um valor menor que 1 assume 1 como padrão.

Observações
Um valor nulo para string retorna um valor nulo. Se você utilizar um valor nulo para qualquer outra
variável, ocorrerá um erro de tempo de execução.

Exemplos
O exemplo a seguir substitui todas as ocorrências de uma subcadeia por outra:
MyString = "AABBCCBBDDBB"NewString = Change(MyString, "BB",
→ "xxx") * The result is "AAxxxCCxxxDDxxx"

O exemplo a seguir substitui somente as primeiras duas ocorrências.
MyString = "AABBCCBBDDBB"NewString = Change (MyString, "BB",
→ "xxx", 2, 1)* The result is "AAxxxCCxxxDDBB"

O exemplo a seguir remove todas as ocorrências da subcadeia:
MyString = "AABBCCBBDDBB"NewString = Change (MyString, "BB",
→ "")* The result is "AACCDD"

Função Char
Gera um caractere ASCII a partir de seu valor de código numérico.

Sintaxe
Char (code)

code é o valor do código ASCII do caractere ou de uma avaliação de expressão para o código.

Observações
Cuidado com valores nulos. Se code for um valor nulo, será retornado um nulo. Se code for 128, o valor
retornado será CHAR(128), isto é, a variável do sistema @NULL.STR.
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A função Char é o inverso da função Seq.
Nota: Se o NLS estiver ativado, os valores de código no intervalo de 129 a 247 retornam valores Unicode
no intervalo de x0081 a x00F7. Esses são caractere de vários bytes equivalentes aos mesmos valores no
conjunto de caracteres ISO 8859 (Latin 1). Para gerar os bytes específicos com os valores de 129 a 247,
utilize a função Byte.

Exemplo
Este exemplo utiliza a função Char para retornar o caractere associado ao código de caractere
especificado:
MyChar = Char(65)
;* returns "A"
MyChar = Char(97)
;* returns "a"
MyChar = Char(32)
;* returns a space
MyChar = Char(544)
* returns a space (544 = 32 modulus 256)

Função Checksum
Retorna um valor total de verificação para uma cadeia.

Sintaxe
Checksum (string)

string é a cadeia na qual deseja incluir a soma de verificação. Se string for um valor nulo, será retornado
um nulo.

Exemplo
Este exemplo utiliza a função Checksum para retornar um número que é um código de redundância
cíclica para a cadeia especificada:
MyString = "This is any arbitrary string value"
CheckValue = Checksum(MyString) ;* returns 36235

Instrução CloseSeq
Fecha um arquivo após o processamento sequencial.

Sintaxe
CloseSeq file.variable [On Error statements ]

file.variable especifica um arquivo anteriormente aberto com uma instrução OpenSeq.
On Error statements especifica as instruções a serem executadas se ocorrer um erro fatal durante o
processamento da instrução CloseSeq.

Observações
Cada referência de arquivo sequencial em uma rotina deve ser precedida por uma instrução OpenSeq
separada para esse arquivo. OpenSeq configura um bloqueio de registro de atualização no arquivo. Isto
impede qualquer outro programa alterar o arquivo durante o processamento. CloseSeq reconfigura esse
bloqueio após o processamento do arquivo. Várias operações OpenSeq no mesmo arquivo somente
geram um bloqueio de registro de atualização, portanto, é necessário incluir somente uma instrução
CloseSeq por arquivo.
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Se ocorrer um erro fatal e nenhuma cláusula On Error for especificada:
v Uma mensagem de erro aparecerá.
v Quaisquer transações não confirmadas que iniciaram no ambiente de execução atual serão recuperadas.
v O programa atual será encerrado.
Se a cláusula On Error for utilizada, o valor retornado pela função Status será o número do erro.

Função Col1
Retorna a posição do caractere que precede a subcadeia especificada na função Field executada mais
recentemente.

Sintaxe
Col1 ( )

Observações
A posição do caractere é retornada como um número. O valor retornado é local para a rotina que está
executando a função Field. O valor de Col1 na rotina é inicializado como 0.
Col1 retornará um valor 0 se:
v Nenhuma função Field for executada.
v A expressão do delimitador da função Field for uma cadeia vazia ou o valor nulo.
v A cadeia não for localizada.

Exemplos
A função Field no exemplo a seguir retorna a subcadeia "CCC". Col1 ( ) retorna 8, a posição do
delimitador (/) que precede CCC.
* Extract third "/"-delimited field.
SubString = Field("AAA/BBB/CCC", "/" ,3)
Position = Col1()
;* get position of delimiter

No exemplo a seguir, a função Field retorna uma subcadeia de dois campos com o delimitador (.) que os
separa: 4.5. Col1 ( ) retorna 6, a posição do delimitador que precede 4.
* Get fourth and fifth "."-delimited fields.
SubString = Field("1.2.3.4.5.6", ".", 4, 2)
Position = Col1()
;* get position of delimiter

Função Col2
Retorna a posição do caractere que sucede a subcadeia especificada na função Field executada mais
recentemente.

Sintaxe
Col2 ( )

Observações
A posição do caractere é retornada como um número. O valor retornado é local para a rotina que está
executando a função Field. O valor de Col2 na rotina é inicializado como 0. Quando o controle for
retornado para o programa de chamada, o valor salvo de Col2 será restaurado.
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Col2 retornará um valor 0 se:
v Nenhuma função Field for executada.
v A expressão do delimitador da função Field for uma cadeia vazia ou o valor nulo.
v A cadeia não for localizada.

Exemplos
A função Field no exemplo a seguir retorna a subcadeia "CCC". Col2 ( ) retorna 12, a posição que o
delimitador (/) ocupou depois de CCC se o fim da cadeia não foi encontrado.
* Extract third "/"-delimited field.
SubString = Field("AAA/BBB/CCC", "/" ,3)
Position = Col2()
;* returns end of string in fact

No exemplo a seguir, a função Field retorna uma subcadeia de dois campos com o delimitador (.) que os
separa: 4.5. Col2 ( ) retorna 10, a posição do delimitador que sucede 5.
* Get fourth and fifth "."-delimited fields.
SubString = Field("1.2.3.4.5.6", ".", 4, 2)
Position = Col2()
;* get position of delimiter

No exemplo seguinte, Field retorna a cadeia inteira, porque o delimitador (.) não foi localizado. Col2 ( )
retorna 6, a posição após o último caractere da cadeia.
* Attempts to first get first "."-delimited field,
* but fails.
SubString = Field("9*8*7", ".", 1)
Position = Col2()
;* returns length of string + 1

No próximo exemplo, Field retorna uma cadeia vazia, porque não há nenhuma décima ocorrência da
subcadeia na cadeia. Col2 ( ) retorna 0, pois a subcadeia não foi localizada.
* Attempts to first get tenth "."-delimited
* field, but fails.
SubString = Field("9*8*7*6*5*4", "*", 10)
Position = Col2
;* returns 0

Instrução Common
Define uma área de armazenamento comum para variáveis. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Common /name / variable [ ,variable] ...

/name/ é o nome que identifica a área comum e é significativa para 31 caracteres.
variable é o nome de uma variável para armazenar na área comum.

Observações
Variáveis na área comum são acessíveis a todas as rotinas que possui /name/ comum declarado. (Utilize
a instrução $Include para definir a área comum em cada rotina.) Variáveis correspondentes podem ter
nomes diferentes em rotinas diferentes, porém devem ser definidas na mesma ordem. A instrução
Common deve ter preferência sobre qualquer referência às variáveis que ela nomeia.
As matrizes podem ser dimensionadas e nomeadas com uma instrução Common. Elas podem ser
redimensionadas posteriormente com uma instrução Dimension, com a instrução Common devendo
aparecer antes da instrução Dimension.
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Exemplo
Este exemplo mostra duas rotinas que se comunicam por meio de uma área comum chamada
MyCommon, definida em um arquivo separado no subdiretório DSU_BP cujo nome é declarado por uma
instrução $Include:
O arquivo DSU_BP \ MyCommon.H contém:
Common /MyCommon/
ComVar2(10)

ComVar1,
;* single variable
;* array of 10 variables

As rotinas são definidas como antes/depois da seguinte forma:
Subroutine MyRoutineA(InputArg, ErrorCode)
$Include MyCommon.H
ErrorCode = 0
* Distribute fields of incoming argument into common * array:
For n = 1 To 10
ComVar2(n) = Field(InputArg, ",", n)
If ComVar2(n) <> "" Then
ComVar1 = n
;* indicate highest one used
End
Next n
Call DSU.MyRoutineB("another arg", ErrorCodeB)
* Etc.
...
Return
Subroutine MyRoutineB(InputArg, ErrorCode)
$Include MyCommon.H
ErrorCode = 0
* Read the values out of the common array:
For n = 1 To ComVar1
MyVar = ComVar2(n)
* Do something with it...
...
Next n
Return

Função Compare
Compara duas cadeias. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa função dependerá da configuração do
código de idioma atual da convenção Intercalar.

Sintaxe
Compare (string1, string2

[ , justification ] )

string1, string2 são as cadeias a serem comparadas.
justification é E para comparação justificada à esquerda ou D para comparação justificada à direita. Se
você não especificar E ou D, E será o padrão. Qualquer outro valor gera um aviso de tempo de execução,
e 0 é retornado.

Observações
O resultado da comparação é retornado como um dos seguintes valores:
string1 -1 for menor que string2.
string1 0 for igual a string2 ou a expressão de justificação for inválida.
string1 1 for maior que string2.
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Utilize uma comparação justificada à direita para cadeias numéricas, e a comparação justificada à
esquerda para cadeias de texto. Preste atenção em caso de cadeias combinadas. Por exemplo, uma
comparação justificada à direita das cadeias AB100 e AB99 indica que AB100 é maior que AB99, desde
que 100 seja maior que 99. Porém, uma comparação justificada à direita das cadeias AC99 e AB100 indica
que AC99 é maior, desde que C seja maior que B.

Exemplo
No exemplo a seguir, as cadeias AB99 e AB100 são comparadas com a opção justificada à direita, em que
"AB100" é maior que "AB99":
On Compare("AB99", "AB100", "R") + 2 GoSub
LessThan,
EqualTo
GreaterThan

Função Convert
Substitui todas as instâncias de caracteres especificados em uma cadeia com caracteres substitutos.

Sintaxe
Convert (list, new.list, string)

list é uma lista de caracteres a serem substituídos. Se list for um valor nulo, será gerado um erro de
tempo de execução.
new.list é uma lista correspondente de caracteres substitutos. Se new.list for um valor nulo, será gerado
um erro de tempo de execução.
string é uma expressão que é avaliada para a cadeia ou uma variável que contém a cadeia. Se string for
um valor nulo, será retornado um nulo.

Observações
As duas listas de caracteres são correspondentes. O primeiro caractere de new.list substitui todas as
instâncias do primeiro caractere da lista, o segundo caractere substitui todas as instâncias do segundo
caractere e assim por diante. Se as duas listas não contiverem o mesmo número de caracteres:
v Quaisquer caracteres em list sem caracteres correspondentes em new.list são excluídos do resultado.
v Quaisquer caracteres adicionais em new.list são ignorados.

Exemplo
Este é um exemplo de Convert utilizado como uma função:
MyString ="NOW IS THE TIME"
ConvStr = Convert("TI", "XY", MyString)
* all T => X, I => Y
* At this point ConvStr is: NOW YS XHE XYME
ConvStr = Convert("XY", "Z", ConvStr)
* all X => Z, Y => ""
* At this point ConvStr is: NOW S ZHE ZME

Instrução Convert
Substitui todas as instâncias de caracteres especificados em uma cadeia com caracteres substitutos. Não
disponível em expressões.
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Sintaxe
Convert list To new.list In string

list é uma lista de caracteres a serem substituídos. Se list for um valor nulo, será gerado um erro de
tempo de execução.
new.list é uma lista correspondente de caracteres substitutos. Se new.list for um valor nulo, será gerado
um erro de tempo de execução.
string é uma expressão que é avaliada para a cadeia ou uma variável que contém a cadeia. Se string for
um valor nulo, será retornado um nulo.

Observações
As duas listas de caracteres são correspondentes. O primeiro caractere de new.list substitui todas as
instâncias do primeiro caractere da lista, o segundo caractere substitui todas as instâncias do segundo
caractere e assim por diante. Se as duas listas não contiverem o mesmo número de caracteres:
v Quaisquer caracteres em list sem caracteres correspondentes em new.list são excluídos do resultado.
v Quaisquer caracteres adicionais em new.list são ignorados.

Exemplo
Este exemplo mostra Convert utilizado como uma instrução, convertendo a cadeia no lugar:
MyString ="NOW IS THE TIME"
Convert "TI" To "XY" In MyString
* all T => X, I => Y
* At this point MyString is: NOW YS XHE XYME
Convert "XY" To "Z" In MyString
* all X => Z, Y => ""
* At this point MyString is: NOW S ZHE ZME

Função Count
Conta o número de vezes que uma subcadeia ocorre em uma cadeia.

Sintaxe
Count (string, substring)

string é a cadeia a ser procurada. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
substring é a subcadeia a ser contada. Ela pode ser uma cadeia de caracteres, uma constante ou uma
variável. Se substring não aparecer em string, 0 será retornado. Se substring for uma cadeia vazia, o
número de caracteres em string será retornado. Se substring for um valor nulo, o resultado será um erro
de tempo de execução.

Observações
Quando uma subcadeia completa for contada, Count será movido para o próximo caractere e iniciará
novamente. Por exemplo, a instrução a seguir conta somente duas instâncias da subcadeia tt e retorna 2
para a variável c:
c = Count (’tttt’, ’tt’)
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Exemplo
* A próxima linha retorna o número de "A"s
* na cadeia (3).
MyCount = Count("ABCAGHDALL", "A")
* A próxima linha retorna 2, uma vez que as subcadeias de sobreposição
* não são contadas.
MyCount = Count ("TTTT", "TT")

Função CRC32
Retorna um valor de verificação de redundância cíclica de 32 bits para uma cadeia.

Sintaxe
CRC32 (string)

string é a cadeia em que deseja incluir o valor de CRC. Se string for um valor nulo, será retornado um
nulo.

Exemplo
Este exemplo utiliza a função CRC para retornar um número que é um código de redundância cíclica
para a cadeia especificada:
MyString = "This is any arbitrary string value"
CheckValue = CRC32(MyString) ;* returns 36235

Função Date
Retorna uma data no formato de sistema interno.

Sintaxe
Date ( )

Observações
IBM InfoSphere DataStage armazena datas como o número de dias antes ou depois do dia 0, utilizando
31 de dezembro de 1967 como dia 0. Por exemplo:
Esta data...
É armazenada como...
10 de dezembro de 1967
-21
15 de novembro de 1967
-46
31 de dezembro de 1967
0
15 de fevereiro de 1968
46
1º de janeiro de 1985
6575
Utilize a data interna sempre que precisar realizar conversões de saída.
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Exemplo
Este exemplo mostra como transformar a data atual em formato interno em uma cadeia que representa o
dia seguinte:
Tomorrow = Oconv(Date() + 1, "D4/YMD") ;* "1997/5/24"

Função DCount
Conta os campos delimitados em uma cadeia.

Sintaxe
DCount (string, delimiter)

string é a cadeia a ser procurada. Se string for uma cadeia vazia, 0 será retornado. Se string for um valor
nulo, será retornado um nulo.
delimiter é um ou mais caracteres que delimitam os campos a serem contados. Se delimiter for uma cadeia
vazia, o número de caracteres em string + 1 será retornado. Se delimiter for um valor nulo, ocorrerá um
erro de tempo de execução. Dois delimitadores consecutivos na cadeia são contados como um campo.

Observações
DCount difere de Count, pois ela retorna o número de valores separados por delimitadores, em vez do
número de ocorrências de uma cadeia de caracteres.

Exemplo
* A próxima linha retorna o número de subcadeias
* delimitadas por "A"s na cadeia (4)
MyCount = DCount("ABCAGHDALL", "A")
* A próxima linha retorna 3, uma vez que as subcadeias de sobreposição
* não são contadas.
MyCount = DCount ("TTTT", "TT")

Instrução Deffun
Define uma função gravada pelo usuário.

Sintaxe
Deffun function [ ( [Mat] argument [, [Mat] argument ...] ) ]
[Calling call.name]

function é o nome da função a ser definida.
argument é um argumento a ser transmitido para a função. É possível fornecer até 254 argumentos. Para
transmitir uma matriz, preceda o nome da mesma com Mat.
Calling call.name especifica o nome utilizado para chamar a função. Se você não especificar um nome, a
função será chamada utilizando function.

Observações
É necessário declarar uma função gravada pelo usuário antes de utilizá-la em um programa. Você pode
definir uma função gravada pelo usuário somente uma vez em um programa. Definir a função duas
vezes provoca um erro fatal.
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Exemplo
Este exemplo mostra como definir uma função de transformação denominada MyFunctionB, de forma
que ela possa ser chamada a partir de outra função de transformação chamada MyFunctionA:
Function MyFunctionA(Arg1)
* When referencing a user-written function that is held in the
* DataStage repository, you must declare it as a function with
* the correct number of arguments, and add a "DSU." prefix.
Deffun MyFunctionB(A) Calling "DSU.MyFunctionB"

Instrução Dimension
Define as dimensões de uma ou mais matrizes. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Dimension matrix (rows, columns) [ ,matrix (rows, columns) ] ...
Dimension vector (max) [ , vector (max) ] ...

matrix é uma matriz bidimensional para ser dimensionada.
rows é o número máximo de linhas na matriz.
columns é o número máximo de colunas na matriz.
vector é uma matriz unidimensional para ser dimensionada.
max é o número máximo de elementos na matriz.

Observações
As matrizes podem ser redimensionadas em tempo de execução. Você pode alterar uma matriz de
unidimensional para bidimensional e vice-versa.
Os valores dos elementos de matriz são afetados ao redimensionar da seguinte forma:
v Elementos comuns com o mesmo endereço de row/column nas duas matrizes são preservados.
v Novos elementos que não tinham endereço de row/column na matriz original são inicializados como
não designados.
v Elementos redundantes que não podem mais ser relacionados na nova matriz são perdidos e o espaço
de memória é retornado para o sistema operacional.
Se não houver memória suficiente para a matriz, a instrução Dimension falhará e uma função InMat
posterior retornará 1.
Para designar valores para os elementos da matriz, utilize a instrução Mat e as instruções de designação.

Exemplo
Este exemplo ilustra como uma matriz pode ser dimensionada dinamicamente em tempo de execução
com base nos valores dos argumentos de chegada:
Subroutine MyRoutine(InputArg, ErrorCode)
ErrorCode = 0
* InputArg is 2 comma-separated fields, being the dimensions.
Rows = Field(InputArg, ",", 1)
Cols = Field(InputArg ",", 2)
Dimension MyMatrix(Rows, Cols)
If InMat = 1 Then
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* Failed to get space for matrix - exit with error status.
Call DSLogWarn("Could not dimension matrix","MyRoutine")
ErrorCode = -1
Else
* Carry on.
...
Final

Função Div
Divide um número por outro.

Sintaxe
Div (dividend, divisor)

dividend é o número a ser dividido. Se dividend for um valor nulo, será retornado um nulo.
divisor é o número pelo qual se divide outro número. divisor não pode ser 0. Se divisor for um valor nulo,
será retornado um nulo.

Observações
Utilize a função Mod para determinar qualquer resto.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o uso da função Div:
Quotient = Div(100, 25)
Quotient = Div(100, 30)

;* resultado é 4
;* resultado é 3

Função DownCase
Converte letras maiúsculas de uma cadeia em minúsculas. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa
função dependerá da configuração do código de idioma atual da convenção Ctype.

Sintaxe
DownCase (string)

string é uma cadeia ou expressão a ser alterada para minúscula. Se string for um valor nulo, será
retornado um nulo.

Exemplo
Este é um exemplo da função DownCase:
MixedCase = "ABC123abc"
LowerCase = DownCase(MyString) ;* resultado é "abc123abc"

Função DQuote
Coloca uma cadeia entre aspas duplas.

Sintaxe
DQuote (string)

string é a cadeia a ser colocada entre aspas. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
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Observações
Para colocar uma cadeia entre aspas simples, utilize a função SQuote.

Exemplo
Este é um exemplo da função DQuote que inclui aspas duplas (") no início e no final de uma cadeia:
ProductNo = 12345
QuotedStr = DQuote(ProductNo : "A")
* result is "12345A"

DSAttachJob
Anexa a uma tarefa para executá-la em uma seqüência de controle de tarefa. Um identificador é
retornado, o qual é utilizado para determinação da tarefa. Pode haver somente um identificador aberto
para uma determinada tarefa de cada vez.

Sintaxe
JobHandle = DSAttachJob (JobName, ErrorMode)

JobHandle é o nome de uma variável para manter o valor de retorno que é utilizado subseqüentemente
por qualquer outra função ou rotina ao se referir à tarefa. Não assuma que esse valor seja um número
inteiro.
JobName é uma cadeia que determina o nome da tarefa a ser anexada.
ErrorMode é um valor que especifica como outras rotinas que utilizam o identificador devem relatar erros.
Pode ser um dos seguintes:
v DSJ.ERRFATAL Registra em log uma mensagem fatal e interrompe a tarefa de controle (padrão).
v DSJ.ERRWARNING Registra em log uma mensagem de aviso, porém continua.
v DSJ.ERRNONE Nenhuma mensagem é registrada - o responsável pela chamada tem total
responsabilidade (entretanto, a falha de DSAttachJob a si própria será registrada).

Observações
Uma tarefa não pode ser conectada a si própria.
O parâmetro JobName pode especificar uma versão exata da tarefa no formato job%Reln.n.n ou a versão
mais recente da tarefa no formato job. Se uma tarefa de controle for liberada por ela mesma, você obterá a
versão mais recente liberada de job. Se a tarefa de controle for uma versão de desenvolvimento, você
obterá a versão de desenvolvimento mais recente de job.

Exemplo
Esse é um exemplo de conexão ao Release 11 da tarefa Qsales:
Qsales_handle = DSAttachJob ("Qsales%Rel1",
→ DSJ.ERRWARN)

DSCheckRoutine
Verifica se uma rotina BASIC está catalogada, no VOC, como um item que pode ser chamado, ou no
espaço de catálogo.
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Sintaxe
Found = DSCheckRoutine(RoutineName)

RoutineName é o nome da rotina BASIC a ser verificada.
Found Booleano. @False se RoutineName não for localizável; senão @True.

Exemplo
rtn$ok = DSCheckRoutine("DSU.DSSendMail")
If(NOT(rtn$ok)) Then
* error handling here
End.

DSDetachJob
Retorna um JobHandle adquirido por DSAttachJob se nenhum outro controle de uma tarefa for necessário
(permitindo que outra tarefa se torne seu controlador). Não é necessário chamar essa função, caso
contrário quaisquer tarefas anexadas sempre serão removidas automaticamente quando a tarefa de
controle for concluída.

Sintaxe
ErrCode = DSDetachJob (JobHandle)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ErrCode será 0 se DSStopJob obtiver êxito, caso contrário poderá ser o seguinte:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
O único erro possível será uma tentativa de fechar DSJ.ME. Caso contrário, a chamada sempre será
bem-sucedida.

Exemplo
O comando a seguir remove o identificador para a tarefa qsales:
Deterr = DSDetachJob (qsales_handle)

DSExecute
Executa um comando do DOS, do UNIX ou de mecanismo a partir de uma sub-rotina anterior/posterior.

Sintaxe
Call DSExecute (ShellType, Command, Output, SystemReturnCode)

ShellType (entrada) especifica o tipo de comando que deseja executar e é NT, UNIX ou UV (para
mecanismo).
Command (entrada) é o comando a ser executado. Command não deve solicitar uma entrada quando for
executado.
Output (saída) é qualquer saída do comando. Cada linha de saída é separada por uma marca de campo,
@FM. A saída é incluída no arquivo de log de tarefa como uma mensagem informativa.
SystemReturnCode (saída) é um código que indica o sucesso do comando. O valor 0 significa que o
comando foi executado com êxito. Um valor de 1 (para um comando do DOS ou UNIX) indica que o
Capítulo 7. Programação em BASIC

187

comando não foi localizado. Qualquer outro valor é um código de saída específico do comando.

Observações
Não utilize DSExecute de uma transformação; a sobrecarga de executar um comando para cada linha
processada por um estágio reduzirá o desempenho da tarefa.

DSGetCustInfo
Obtém informações relatadas no final da execução de determinados estágios paralelos. As informações
coletadas e disponíveis para serem interrogadas são especificadas em tempo de design. Por exemplo, as
informações do estágio Transformador são especificadas na guia Acionadores da caixa de diálogo
Propriedades do estágio Transformador.

Sintaxe
Result = DSGetCustInfo (JobHandle, StageName, CustInfoName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou poderia ser DSJ.ME para
referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME para referir-se ao estágio
atual, se necessário.
CustInfoName é o nome da variável a ser interrogada.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.CUSTINFOVALUE
DSJ.CUSTINFODESC
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v Cadeia DSJ.CUSTINFOVALUE - o valor do item custinfo especificado.
v Cadeia DSJ.CUSTINFODESC - a descrição do item custinfo especificado.
Result também poderia retornar uma condição de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle era inválido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não está sendo executado em
um estágio.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
v DSJE.BADCUSTINFO CustInfoName não se refere a um item custinfo conhecido.

DSGetJobInfo
Fornece um método de obtenção de informações a respeito de uma tarefa, que pode ser utilizado
normalmente, como também para controle de tarefas. Ele pode se referir à tarefa atual ou a uma tarefa
controlada, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetJobInfo (JobHandle, InfoType)
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JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou poderia ser DSJ.ME para
referir-se à tarefa atual.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.JOBSTATUS
DSJ.JOBNAME
DSJ.JOBCONTROLLER
DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP
DSJ.JOBWAVENO
DSJ.PARAMLIST
DSJ.STAGELIST
DSJ.USERSTATUS
DSJ.JOBCONTROL
DSJ.JOBPID
DSJ.JPBLASTTIMESTAMP
DSJ.JOBINVOCATIONS
DSJ.JOBINTERIMSTATUS
DSJ.JOBINVOCATIONID
DSJ.JOBDESC
DSJ.JOBFULLDESC
DSJ.STAGELIST2
DSJ.JOBELAPSED
DSJ.JOBEOTCOUNT
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
DSJ.JOBRTISERVICE
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE
DSJ.JOBFULLSTAGELIST
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.JOBSTATUS Integer. Status atual da tarefa geral. Os status possíveis que podem ser retornados
atualmente são divididos em duas categorias:
Primeiramente, uma tarefa que está em progresso é identificada por:
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DSJS.RESET A tarefa concluiu uma execução de reconfiguração.
DSJS.RUNFAILED A tarefa concluiu uma execução normal com um erro fatal.
DSJS.RUNNING Execução da tarefa - este é o único status que significa que a tarefa está realmente em
execução.
Em segundo lugar, as tarefas que não estão em execução poderiam ter os seguintes status:
DSJS.RUNOK A tarefa concluiu uma execução normal, sem avisos.
DSJS.RUNWARN A tarefa concluiu uma execução normal, com avisos.
DSJS.STOPPED A tarefa foi encerrada por intervenção do operador (não é possível informar o tipo de
execução).
DSJS.VALFAILED A tarefa falhou em uma execução de validação.
DSJS.VALOK A tarefa concluiu uma execução de validação sem avisos.
DSJS.VALWARN A tarefa concluiu uma execução de validação com avisos.
v DSJ.JOBNAME String. Nome real da tarefa relacionada pelo identificador de tarefa.
v DSJ.JOBCONTROLLER String. Nome da tarefa que controla a tarefa referenciada pelo identificador de
tarefa. Observe que poderiam ser vários nomes de tarefa separados por pontos se a tarefa fosse
controlada por uma tarefa que é controlada por ela mesma.
v DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP String. Data e hora em que a tarefa iniciou no mecanismo no formato
AAAA-MM-DD hh:nn:ss.
v DSJ.JOBWAVENO Integer. Número de onda da última execução ou da execução atual.
v DSJ.PARAMLIST. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de parâmetro.
v DSJ.STAGELIST. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de estágios ativos.
v DSJ.USERSTATUS String. Qualquer última chamada da tarefa de DSSetUserStatus gravada mais
recentemente, além da cadeia vazia.
v DSJ.JOBCONTROL Integer. Status de controle de tarefa atual, ou seja, se um pedido de parada foi
emitido para a tarefa.
v DSJ. JOBPID Integer. ID do processo da tarefa.
v DSJ.JOBLASTTIMESTAMP String. Data e hora em que a tarefa concluiu pela última vez uma execução
no mecanismo no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.JOBINVOCATIONS. Retorna uma lista separada por vírgula de IDs de Chamada.
v DSJ.JOBINTERIMSTATUS. Retorna o status de uma tarefa depois que ela tiver executado todos os
estágios e controlado todas as tarefas, porém antes de tentar executar uma sub-rotina after-job.
(Projetado para ser utilizado por uma sub-rotina after-job para obter o status da tarefa atual).
v DSJ.JOBINVOCATIONID. Retorna o ID da chamada da tarefa especificada (utilizada na macro
DSJobInvocationId em um design de tarefa para acessar o ID da chamada pelo qual a tarefa é
chamada).
v
v
v
v
v
v
v
v

DSJ.STAGELIST2. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de estágios passivos.
DSJ.JOBELAPSED String. O tempo decorrido da tarefa em segundos.
DSJ.JOBDESC string. A Descrição da Tarefa especificada na caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
DSJ.JOBFULLDESSC string. A Descrição Completa especificada na caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa.
DSJ.JOBRTISERVICE integer. Configurado para true se esta for uma tarefa de serviço da Web.
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE integer. Configurado para true se esta tarefa suportar várias chamadas.
DSJ.JOBEOTCOUNT integer. Contagem de blocos EndOfTransmission processados por esta tarefa até o
momento.
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP timestamp. Data/hora do último bloco EndOfTransmission processado por
esta tarefa.

v DSJ.FULLSTAGELIST. Retorna uma lista separada por vírgula de todos os nomes de estágios.
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Result também pode retornar condições de erro da seguinte forma:
DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetJobInfo pode ser utilizado antes ou depois que uma
função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer status retornado depois de uma chamada
bem-sucedida para DSRunJob esteja relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplos
O comando a seguir solicita o status da tarefa qsales:
q_status = DSGetJobInfo(qsales_handle, DSJ.JOBSTATUS)

O comando a seguir solicita o nome real da tarefa atual:
whatname = DSGetJobInfo (DSJ.ME, DSJ.JOBNAME)

DSGetJobMetaBag
Retorna uma matriz dinâmica que contém as propriedades MetaBag associadas à tarefa nomeada.

Sintaxe
Result = DSGetJobMetaBag(JobName, Owner)
ou
Call DSGetJobMetaBag(Result, JobName, Owner)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual Result será configurado como uma cadeia vazia.
Owner é o nome de um proprietário cujas propriedades metabag deverão ser retornadas. Se Owner não
for um proprietário válido dentro da tarefa atual, Result será configurado como uma cadeia vazia. Se
Owner for uma cadeia vazia, uma cadeia delimitada por marca de campo de proprietários da propriedade
metabag dentro da tarefa atual será retornada em Result.
Result retorna uma matriz dinâmica de conjuntos de propriedades metabag, como a seguir:
RESULT<1> = MetaPropertyName01 @VM MetaPropertyValue01
RESULT<..> = MetaPropertyName.. @VM MetaPropertyValue..
RESULT<N>= MetaPropertyNameN @VM MetaPropertyValueN

Exemplo
O comando a seguir retorna as propriedades metabag para o proprietário mbowner na tarefa "testjob":
linksmdata = DSGetJobMetaBag (testjob, mbowner)
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DSGetLinkInfo
Fornece um método para obter informações sobre um link em um estágio ativo, que também pode ser
normalmente utilizado para controle de tarefa. Essa rotina poderia referenciar uma tarefa controlada ou a
tarefa atual, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetLinkInfo (JobHandle, StageName, LinkName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob ou pode ser DSJ.ME para fazer
referência à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio ativo a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME para referir-se ao
estágio atual, se necessário.
LinkName é o nome de um link (entrada ou saída) anexado ao estágio. Também poderia ser DSJ.ME para
referir-se ao link atual (por exemplo, quando utilizado em uma expressão do Transformer ou em uma
função de transformação chamada a partir do código de link).
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.LINKLASTERR
DSJ.LINKNAME
DSJ.LINKROWCOUNT
DSJ.LINKSQLSTATE
DSJ.LINKDBMSCODE
DSJ.LINKDESC
DSJ.LINKSTAGE
DSJ.INSTROWCOUNT
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.LINKLASTERR String - última mensagem de erro (se houver) relatada a partir do link em questão.
v DSJ.LINKNAME String - retorna o nome do link, mais útil quando utilizada com JobHandle = DSJ.ME e
StageName = DSJ.ME e LinkName = DSJ.ME para descobrir seu próprio nome.
v DSJ.LINKROWCOUNT Integer - número de linhas que foram transmitidas por um link até o momento.
v DSJ.LINKSQLSTATE - o estado SQL do último erro ocorrido nesse link.
v DSJ.LINKDBMSCODE - o código DBMS do último erro ocorrido nesse link.
v DSJ.LINKDESC - descrição do link.
v DSJ.LINKSTAGE - nome do estágio na outra extremidade do link.
v DSJ.INSTROWCOUNT - lista separada por vírgula de contagens de linha, uma por instância (tarefas
paralelas)
v DSJ.LINKEOTROWCOUNT - contagem de linha desde o último bloco EndOfTransmission.
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
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DSJE.BADHANDLE JobHandle era inválido.
DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não está sendo executado
em um estágio.
v DSJE.BADLINK LinkName não se refere a um link conhecido do estágio em questão.
v
v
v
v

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetLinkInfo pode ser utilizado antes ou depois que uma
função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer status retornado depois de uma chamada
bem-sucedida para DSRunJob esteja relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita o número de linhas que foram transmitidas pelo link order_feed no estágio
do utilitário de carga da tarefa qsales:
link_status = DSGetLinkInfo(qsales_handle, "loader",
→ "order_feed", DSJ.LINKROWCOUNT)

DSGetLinkMetaData
Retorna uma matriz dinâmica contendo os metadados de coluna do link especificado.

Sintaxe
Result = DSGetLinkMetaData(JobName, StageName, LinkName)
ou
Call DSGetLinkMetaData(Result, JobName, StageName, LinkName)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia vazia.
StageName é o nome do estágio na tarefa especificada que contém o link para o qual são necessárias
informações. Se o StageName não existir na tarefa especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
LinkName é o nome do link na tarefa especificada para a qual informações são necessárias. Se LinkName
não existir na tarefa especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
Result retorna uma matriz dinâmica de nove campos, com cada campo contendo N valores, em que N é o
número de colunas no link.
Result<1,1...N> é o nome da coluna
Result<2,1...N> é 1 para colunas de chave primária; caso contrário, 0
Result<3,1...N> é o tipo de SQL da coluna. Consulte ODBC.H.
Result<4,1...N> é a precisão da coluna
Result<5,1...N> é a escala da coluna
Result<6,1...N> é a largura de exibição da coluna
Result<7,1...N> é 1 para colunas anuláveis, do contrário é 0
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Result<8,1...N> são as descrições de coluna
Result<9,1...N> é a derivação da coluna

Exemplo
O comando a seguir retorna os metadados do link ilink1 no estágio seqstage da tarefa testjob:
linksmdata = DSGetLinkMetaData (testjob, seqstage, ilink1)

DSGetLogEntry
Lê os detalhes completos do evento fornecidos em EventId.

Sintaxe
EventDetail = DSGetLogEntry (JobHandle, EventId)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventId é um inteiro que identifica o evento de log específico para o qual são necessários os detalhes. Este
valor é obtido utilizando a função DSGetNewestLogId.
EventDetail é uma cadeia que contém subcadeias separadas por \. As subcadeias são as seguintes:
Registro de data e hora de Substring1 no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
Informação do Usuário de Substring2
EventType de Substring3 - consulte DSGetNewestLogId
Substring4 - Mensagem do evento n
Se ocorrer um erro, ele será relatado por um dos seguintes códigos de resultado de número inteiro
negativo:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE Erro ao acessar EventId.

Exemplo
Os comandos a seguir primeiro obtêm o EventID para o evento de log necessário e, em seguida, lêem os
detalhes completos do evento de log identificados por LatestLogid na cadeia LatestEventString:
latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntry(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogEventIds
Retorna uma lista de IDs de evento de log para determinada execução de uma chamada de tarefa.

Sintaxe
IdList = DSGetLogEventIds (JobHandle, RunNumber, EventTypeFilter)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
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RunNumber identifica a execução da chamada de tarefa para a qual os IDs de evento são retornados.
Geralmente, um valor zero solicita IDs para a execução mais recente da chamada da tarefa. Para
recuperar detalhes de execuções anteriores, forneça valores negativos, tais como -1 para detalhes sobre a
execução anterior à execução mais recente, -2 para detalhes sobre a execução anterior a esta execução, e
assim por diante. Nos pontos onde membros de execução explícitos forem conhecidos, você pode
recuperar detalhes ao fornecer o número de execução como um valor positivo.
EventTypeFilter restringe os tipos de entrada do log de eventos para os quais os IDs são retornados. Por
padrão, são retornados IDs para todas as entradas de log. Inclua caracteres na cadeia de filtros para
restringir entradas como a seguir:
I

Informativo

W

Aviso

S

Fatal

S

Eventos de Início ou Encerramento

B

Eventos de Lote ou Controle

R

Eventos de Limpeza ou Reconfiguração

J

Eventos de Rejeição

IdList é retornado como uma lista de números inteiros positivos que identificam os eventos de log
necessários. Em caso de erro, IdList também pode ser retornado como um número inteiro negativo, no
qual ele contém um dos seguintes códigos de erro:
DSJE.BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE.BADTYPE
EventTypeFilter inválido.
DSJE.BADVALUE
RunNumber inválido.

Observações
Para utilizar este método, o programa precisa ter adquirido anteriormente um identificador de erro ao
chamar DSAttachJob.
O número de execuções para uma chamada de tarefa é reconfigurado quando a tarefa for compilada.
Dessa forma, não é possível utilizar esse método para recuperar IDs de evento de tarefa para execuções
que ocorreram antes da compilação da tarefa mais recente.

DSGetLogSummary
Retorna uma lista de detalhes de eventos de log curtos. Os detalhes retornados são determinados pela
configuração de alguns filtros. (Deve-se ter cuidado com a configuração dos filtros; caso contrário, uma
grande quantidade de informações poderá ser retornada).

Sintaxe
SummaryArray = DSGetLogSummary (JobHandle, EventType, StartTime, EndTime, MaxNumber)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
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v
v
v
v
v

DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
DSJ.LOGFATAL Erro fatal
DSJ.LOGREJECT Link de rejeição estava ativo
DSJ.LOGSTARTED Tarefa iniciada
DSJ.LOGRESET Log foi reconfigurado

v DSJ.LOGANY Qualquer categoria (o padrão)
StartTime é uma cadeia no formato YYYY-MM-DD HH:NN:SS ou YYYY-MM-DD.
EndTime é uma cadeia no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS ou AAAA-MM-DD.
MaxNumber é um inteiro que restringe o número de eventos a serem retornados. 0 significa nenhuma
restrição. Utilize essa configuração com cautela.
SummaryArray é uma matriz de campos separados por @FM. Cada campo é formado por um número de
subcadeias separadas por \, em que cada campo representa um evento separado com as seguintes
subcadeias:
EventId da Subcadeia 1, de acordo com DSGetLogEntry
Registro de data e hora da Subcadeia 2 no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
EventType da Subcadeia 3 - consulte DSGetNewestLogId
Substring4 - Mensagem do evento n
Se ocorrer um erro, ele será relatado por um dos seguintes códigos de resultado de número inteiro
negativo:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE EventType inválido.
v DSJE.BADTIME StartTime ou EndTime inválido.
v DSJE.BADVALUE MaxNumber inválido.

Exemplo
O comando a seguir gera uma matriz de eventos ativos de link de rejeição registrados para a tarefa qsales
entre 18 de agosto de 1998 e 18 de setembro de 1998, até obter um máximo de entradas MAXREJ:
RejEntries = DSGetLogSummary (qsales_handle,
→ DSJ.LOGREJECT, "1998-08-18 00:00:00", "1998-09-18
→ 00:00:00", MAXREJ)

DSGetNewestLogId
Obtém o ID do evento de log mais recente em uma categoria específica ou em qualquer categoria.

Sintaxe
EventId = DSGetNewestLogId (JobHandle, EventType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
v DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
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v
v
v
v
v

DSJ.LOGFATAL Erro fatal
DSJ.LOGREJECT Link de rejeição estava ativo
DSJ.LOGSTARTED Tarefa iniciada
DSJ.LOGRESET Log foi reconfigurado
DSJ.LOGANY Qualquer categoria (o padrão)

EventId é um inteiro positivo que identifica o evento de log específico. Em caso de erro, EventId pode ser
retornado também como um inteiro negativo, caso em que ele conterá um código de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE EventType inválido.

Exemplo
O comando a seguir obtém um ID para a mensagem de aviso mais recente no log para a tarefa qsales:
Warnid = DSGetNewestLogId (qsales_handle,
→ DSJ.LOGWARNING)

DSGetParamInfo
Fornece um método de obtenção de informações sobre um parâmetro, que pode ser utilizado
normalmente, como também para controle de tarefas. Essa rotina poderia referenciar uma tarefa
controlada ou a tarefa atual, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetParamInfo (JobHandle, ParamName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob ou poderia ser DSJ.ME para
referir-se à tarefa atual.
ParamName é o nome do parâmetro a ser interrogado.
InfoType especifica as informações necessárias e poderia ser uma de:
DSJ.PARAMDEFAULT
DSJ.PARAMHELPTEXT
DSJ.PARAMPROMPT
DSJ.PARAMTYPE
DSJ.PARAMVALUE
DSJ.PARAMDES.DEFAULT
DSJ.PARAMLISTVALUES
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES
DSJ.PARAMPROMPT.AT.RUN
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
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v Cadeia DSJ.PARAMDEFAULT - Valor padrão Atual do parâmetro em questão. Consulte também
DSJ.PARAMDES.DEFAULT.
v Cadeia DSJ.PARAMHELPTEXT - Texto da Ajuda (se houver) do parâmetro em questão.
v Cadeia DSJ.PARAMPROMPT - Prompt (se houver) do parâmetro em questão.
v DSJ.PARAMTYPE Integer - Descreve o tipo de teste de validação que deve ser realizado em qualquer
valor que esteja sendo configurado para esse parâmetro. Ele pode ser do tipo:
DSJ.PARAMTYPE.STRING
DSJ.PARAMTYPE.ENCRYPTED
DSJ.PARAMTYPE.INTEGER
DSJ.PARAMTYPE.FLOAT (o parâmetro poderia conter pontos e E)
DSJ.PARAMTYPE.PATHNAME
DSJ.PARAMTYPE.LIST (deve ser uma cadeia de cadeias separadas por Tabulação)
DSJ.PARAMTYPE.DATE (deve ser uma cadeia no formato AAAA-MM-DD)
DSJ.PARAMTYPE.TIME (deve ser uma cadeia no formato HH:MM)
v Cadeia DSJ.PARAMVALUE - Valor Atual do parâmetro para a execução da tarefa ou a última execução
da tarefa se ela estiver concluída.
v DSJ.PARAMDES.DEFAULT String - Valor padrão original do parâmetro - poderia ser diferente de
DSJ.PARAMDEFAULT se este último tivesse sido alterado por um administrador desde a instalação da
tarefa.
v Cadeia DSJ.PARAMLISTVALUES - Lista separada por tabulação de valores permitidos para o
parâmetro. Consulte também DSJ.PARAMDES.LISTVALUES.
v DSJ.PARAMDES.LISTVALUES String - Lista original separada por tabulação de valores permitidos
para o parâmetro - poderia ser diferente de DSJ.PARAMLISTVALUES se este último tivesse sido
alterado por um administrador desde a instalação da tarefa.
v Cadeia DSJ.PROMPT.AT.RUN - 1 significa que o parâmetro deve ser solicitado quando a tarefa for
executada; qualquer outro valor significa que não (Cadeia DSJ.PARAMDEFAULT a ser utilizada
diretamente).
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle era inválido.
v DSJE.BADPARAM ParamName não é um nome de parâmetro da tarefa.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetParamInfo pode ser utilizado antes ou depois que uma
função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer status retornado depois de uma chamada
bem-sucedida para DSRunJob esteja relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita o valor padrão do parâmetro quarter para a tarefa qsales:
Qs_quarter = DSGetparamInfo(qsales_handle, "quarter",
→ DSJ.PARAMDEFAULT)

DSGetProjectInfo
Fornece um método para obter informações sobre o projeto atual.
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Sintaxe
Result = DSGetProjectInfo (InfoType)

InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.JOBLIST
DSJ.PROJECTNAME
DSJ.HOSTNAME
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.JOBLIST String - lista separada por vírgula de nomes de todas as tarefas conhecidas para o projeto
(se as tarefas estiverem anexadas atualmente ou não).
v DSJ.PROJECTNAME String - nome do projeto atual
v DSJ.HOSTNAME String - o nome do host do mecanismo que contém o projeto atual.
Result também pode retornar uma condição de erro da seguinte forma:
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.

DSGetStageInfo
Fornece um método de obtenção de informações sobre um estágio, que pode ser utilizado normalmente,
como também para controle de tarefas. Ele pode fazer referência à tarefa atual ou a uma tarefa
controlada, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetStageInfo (JobHandle, StageName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou poderia ser DSJ.ME para
referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME para referir-se ao estágio
atual, se necessário.
InfoType especifica as informações necessárias e poderia ser uma de:
DSJ.LINKLIST
DSJ.STAGELASTERR
DSJ.STAGENAME
DSJ.STAGETYPE
DSJ.STAGEINROWNUM
DSJ.VARLIST
DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP
DSJ.STAGEENDTIMESTAMP
DSJ.STAGEDESC
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DSJ.STAGEINST
DSJ.STAGECPU
DSJ.LINKTYPES
DSJ.STAGEELAPSED
DSJ.STAGEPID
DSJ.STAGESTATUS
DSJ.STAGEEOTCOUNT
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
DSJ.CUSTINFOLIST
DSJ.STAGEEOTSTART
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.LINKLIST - lista separada por vírgula de nomes de link no estágio.
v Cadeia DSJ.STAGELASTERR - última mensagem de erro (se houver) relatada a partir de qualquer link
do estágio em questão.
v Cadeia DSJ.STAGENAME - mais útil quando utilizada com JobHandle = DSJ.ME e com StageName =
DSJ.ME para descobrir seu próprio nome.
v DSJ.STAGETYPE String - o nome do tipo de estágio (por exemplo, "Transformer", "BeforeJob").
v DSJ. STAGEINROWNUM Integer - o número da linha de entrada do link primário.
v DSJ.VARLIST - lista separada por vírgula de nomes de variáveis de estágio.
v DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP - data/hora em que o estágio iniciou a execução no formato
YYY-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEENDTIMESTAMP - data/hora em que o estágio concluiu a execução no formato
YYY-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEDESC - descrição do estágio.
v DSJ.STAGEINST - lista separada por vírgula de IDs da instância (tarefas paralelas).
v DSJ.STAGECPU - porcentagem de inteiros da CPU utilizada.
v DSJ.LINKTYPES - lista separada por vírgula de tipos de link.
v DSJ.STAGEELAPSED - tempo decorrido em segundos.
v DSJ.STAGEPID - lista separada por vírgula de IDs do processo.
v DSJ.STAGESTATUS - status do estágio.
v DSJ.STAGEEOTCOUNT - Contagem de blocos EndOfTransmission processados por este estágio até o
momento.
v DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP - Data/hora do último bloco EndOfTransmission recebido por este
estágio.
v DSJ.CUSTINFOLIST - informações customizadas geradas por estágios (tarefas paralelas).
v DSJ.STAGEEOTSTART - contagem de linha no início do bloco EndOfTransmission atual.
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle era inválido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
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v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não está sendo executado em
um estágio.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetStageInfo pode ser utilizado antes ou depois que uma
função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer status retornado depois de uma chamada
bem-sucedida para DSRunJob esteja relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita a última mensagem de erro para o estágio de utilitário de carga da tarefa
qsales:
stage_status = DSGetStageInfo(qsales_handle, "loader",
→ DSJ.STAGELASTERR)

DSGetStageLinks
Retorna lista delimitada por marca de campo que contém os nomes de todos os links de entrada/saída
do estágio especificado.

Sintaxe
Result = DSGetStageLinks(JobName, StageName, Key)
ou
Call DSGetStageLinks(Result, JobName, StageName, Key)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia vazia.
StageName é o nome do estágio da tarefa especificada para o qual as informações são necessárias. Se
StageName não existir na tarefa especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
Key, dependendo do valor de Key, a lista retornada conterá todos os links de estágios (Key=0), somente
os links de entrada do estágio (Key=1) ou somente os links de saída do estágio (Key=2).
Result retorna uma lista delimitada por marca de campo, contendo os nomes dos links.

Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os links de entrada no estágio chamados "join1" na tarefa
"testjob":
linkslist = DSGetStageLinks (testjob, join1, 1)

DSGetStagesOfType
Retorna uma lista delimitada por marca de campo, contendo os nomes de todos os estágios do tipo
especificado em uma tarefa nomeada.

Sintaxe
Result = DSGetStagesOfType (JobName, StageType)
ou
Call DSGetStagesOfType (Result, JobName, StageType)
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JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia vazia.
StageType é o nome do tipo de estágio, conforme mostrado pelo formato das propriedades do tipo de
estágio do repositório, tal como CTransformerStage ou ORAOCI8. Se StageType não existir no projeto atual
ou não houver estágios desse tipo na tarefa especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
Result retorna uma lista delimitada por marca de campo que contém os nomes de todos os estágios do
tipo especificado em uma tarefa denominada.

Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os estágios Aggregator na tarefa paralela "testjob":
stagelist = DSGetStagesOfType (testjob, PxAggregator)

DSGetStagesTypes
Retorna uma cadeia delimitada por marca de campo de todos os tipos de estágio ativo e passivo
existentes dentro de uma tarefa nomeada.

Sintaxe
Result = DSGetStageTypes(JobName )
ou
Call DSGetStageTypes(Result, JobName )

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual, Result será configurado para uma cadeia vazia.
Result é uma cadeia classificada e delimitada por marca de campo de tipos de estágio dentro de JobName.

Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os tipos de estágios na tarefa "testjob":
stagetypelist = DSGetStagesOfType (testjob)

DSGetVarInfo
Fornece um método de obtenção de informações sobre variáveis utilizadas em estágios do transformador.

Sintaxe
Result = DSGetVarInfo (JobHandle, StageName, VarName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou poderia ser DSJ.ME para
referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME para referir-se ao estágio
atual, se necessário.
VarName é o nome da variável a ser interrogada.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.VARVALUE
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DSJ.VARDESCRIPTION
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v Cadeia DSJ.VARVALUE - o valor da variável especificada.
v Cadeia DSJ.VARDESCRIPTION - descrição da variável especificada.
Result também poderia retornar uma condição de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle era inválido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não está sendo executado em
um estágio.
v DSJE.BADVAR VarName não foi reconhecido.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.

DSIPCPageProps
Retorna o tamanho (em KB) do buffer de Envio/Recebimento de um estágio IPC (ou Serviço da Web).

Sintaxe
Result = DSGetIPCStageProps (JobName, StageName)
ou
Call DSGetIPCStageProps (Result, JobName, StageName)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são necessárias. Se JobName não
existir no projeto atual, Result será configurado para uma cadeia vazia.
StageName é o nome de um estágio IPC da tarefa especificada para o qualas informações são necessárias.
Se StageName não existir ou não estiver em um estágio IP em JobName, Result será configurado para uma
cadeia vazia.
Result é uma matriz que contém os seguintes campos:
v o tamanho (em kilobytes) do buffer de Envio/Recebimento do StageName de estágio IPC (ou Serviço
da Web) dentro de JobName.
v o valor de tempo limite em segundos do StageName do estágio IPC (ou Serviço da Web) dentro de
JobName.

Exemplo
O comando a seguir retorna o tamanho e o tempo limite do estágio "IPC1" na tarefa "testjob":
buffersize = DSGetIPCStageProps (testjob, IPC1)

DSLogEvent
Registra em log uma mensagem do evento para uma tarefa diferente da tarefa atual. (Utilize DSLogInfo,
DSLogFatal ou DSLogWarn para registrar um evento para a tarefa atual).

Sintaxe
ErrCode = DSLogEvent (JobHandle, EventType, EventMsg)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
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v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
v DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
EventMsg é uma cadeia que contém a mensagem do evento.
ErrCode será 0 se não houver erro. Caso contrário, conterá um dos seguintes erros:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE EventType inválido (observe que não é possível especificamente inserir uma mensagem
fatal no log de outra tarefa).

Exemplo
O comando a seguir, quando incluído na tarefa msales, inclui a mensagem "venda mensal concluída" no
log para a tarefa qsales:
Logerror = DsLogEvent (qsales_handle, DSJ.LOGINFO,
→ "monthly sales complete")

DSLogFatal
Registra em log uma mensagem de erro fatal em um arquivo de log da tarefa e termina a tarefa.

Sintaxe
Call DSLogFatal (Message, CallingProgName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que deseja registrar. Message é automaticamente prefixada com
o nome do estágio atual e a sub-rotina antes/depois de chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome de sub-rotina antes/depois que chama a sub-rotina DSLogFatal.

Observações
DSLogFatal grava a mensagem de erro fatal no arquivo de log de tarefa e interrompe a tarefa.
DSLogFatal nunca retorna para a sub-rotina antes/depois de chamada, portanto, deve ser utilizado com
cautela. Se uma tarefa for interrompida com um erro fatal, ela deverá ser reconfigurada utilizando o
cliente Director para que possa ser executada novamente.
Em uma sub-rotina anterior/posterior, é melhor registrar uma mensagem de aviso (usando DSLogWarn)
e sair com um código de erro diferente de zero, o que permite que o InfoSphere DataStage pare a tarefa
de forma limpa.
DSLogFatal não deve ser utilizada em uma transformação. Em vez disso, utilize DSTransformError.

Exemplo
Call DSLogFatal("Cannot open file", "MyRoutine")

DSLogInfo
Registra uma mensagem informativa em um arquivo de log da tarefa.

Sintaxe
Call DSLogInfo (Message, CallingProgName)
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Message (entrada) é a mensagem informativa que deseja registrar. Message é automaticamente prefixada
com o nome do estágio atual e o programa de chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome da transformação ou a sub-rotina antes/depois que chama a
sub-rotina DSLogInfo.

Observações
DSLogInfo grava o texto da mensagem no arquivo de log da tarefa como uma mensagem informativa e
retorna à rotina de chamada ou ao transform. Se DSLogInfo for chamado durante a fase de teste de uma
rotina recém-criada no repositório, os dois argumentos serão exibidos na janela de resultados.
As mensagens informativas ilimitadas podem ser gravadas no arquivo de log da tarefa. No entanto, se
forem geradas muitas mensagens, a execução da tarefa poderá se tornar lenta e o cliente Director poderá
demorar algum tempo para exibir o arquivo de log da tarefa.

Exemplo
Call DSLogInfo("Transforming: ":Arg1, "MyTransform")

DSLogToController
Essa rotina poderia ser utilizada para colocar uma mensagem informativa no arquivo de log da tarefa
que controla esta tarefa, se houver. Se não houver uma, a chamada será simplesmente ignorada.

Sintaxe
Call DSLogToController(MsgString)

MsgString é o texto a ser registrado em log. O evento de log é do tipo Informativo.

Observações
Se a tarefa atual não estiver sob controle, uma saída silenciosa será desempenhada.

Exemplo
Call DSLogToController("This is logged to parent")

DSLogWarn
Registra em log uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa.

Sintaxe
Call DSLogWarn (Message, CallingProgName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que deseja registrar. Message é automaticamente prefixada com
o nome do estágio atual e a sub-rotina antes/depois de chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome da sub-rotina antes/depois que chama a sub-rotina DSLogWarn.

Observações
DSLogWarn grava a mensagem no arquivo de log da tarefa como um aviso e retorna à sub-rotina
antes/depois da chamada. Se a tarefa tiver um limite de aviso definido para ela, quando o número de
avisos atingir esse limite, a chamada não retornará e a tarefa será interrompida.
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DSLogWarn não deve ser utilizada em uma transformação. Em vez disso, utilize DSTransformError.

Exemplo
If InputArg > 100 Then
Call DSLogWarn("Input must be =< 100; received
":InputArg,"MyRoutine")
End Else
* Carry on processing unless the job aborts
Final

DSMakeJobReport
Gera um relatório que descreve o status completo de uma tarefa anexada válida.

Sintaxe
ReportText = DSMakeJobReport(JobHandle, ReportLevel, LineSeparator)

JobHandle é a cadeia conforme retornada de DSAttachJob.
ReportLevel especifica o tipo de relatório sendo um dos seguintes tipos:
v 0 - relatório básico. A cadeia de texto que contém o horário de início/encerramento, o tempo decorrido
e o status da tarefa.
v 1 - detalhe do estágio/link. Como relatório básico, mas também contém informações sobre estágios e
links individuais dentro da tarefa.
v 2 - cadeia de texto que contém relatório XML completo.
Por padrão, o XML gerado não conterá uma instrução de processamento <?xml-stylesheet?>. Se uma
folha de estilo for necessária, especifique 2 para ReportLevel e anexe o nome da URL de folha de estilo
necessária, ou seja, 2;styleSheetURL. Isso insere uma instrução de processamento no XML gerada no
formato:
<?xml-stylesheet type=text/xsl" href="styleSheetURL"?>

LineSeparator é a cadeia utilizada para separar linhas do relatório. Os valores especiais reconhecidos são:
v "CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
v "LF" => CHAR(10)
v "CR" => CHAR(13)
O padrão será CRLF se for em Windows, caso contrário será LF.

Observações
Se um identificador de tarefa inválido for fornecido ou qualquer outro erro for encontrado, as
informações serão incluídas em ReportText.

Exemplo
h$ = DSAttachJob("MyJob", DSJ.ERRNONE)
rpt$ = DSMakeJobReport(h$,0,"CRLF")

DSMakeMsg
Insere argumentos em um modelo de mensagem. Opcionalmente, ele ainda consultará um id do modelo
no arquivo de mensagens do InfoSphere DataStage padrão e usará qualquer modelo de mensagem
retornado em vez daquele fornecido à rotina.
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Sintaxe
FullText = DSMakeMsg(Template, ArgList)

FullText é a mensagem com parâmetros substituídos.
Template é o modelo de mensagem, em que %1, %2, e assim por diante, devem ser substituídos por
valores da posição equivalente em ArgList. Se a cadeia de modelo começar com um número seguido por
"\", ele será assumido como parte de um ID de mensagem a ser procurado no arquivo de mensagem do
InfoSphere DataStage.
Nota: Se um token de argumento for seguido por "[E]", o valor desse argumento será assumido como um
código de erro do controle de tarefa e uma explicação deve será inserida no lugar de "[E]". (Consulte a
função DSTranslateCode.)
ArgList é a matriz dinâmica, um campo por argumento a ser substituído.

Observações
Esta rotina é chamada de código de controle de tarefa criado pelo JobSequence Generator.
Ela também executará a substituição do parâmetro da tarefa local na mensagem de texto. Ou seja, se for
chamada a partir de uma tarefa, ela procurará subcadeias, como "#xyz#", e as substituirá pelo valor do
parâmetro da tarefa chamado "xyz".

Exemplo
t$ = DSMakeMsg("Error calling DSAttachJob(%1)<L>%2",
→jb$:@FM:DSGetLastErrorMsg())

DSPrepareJob
Utilizada para garantir que uma tarefa compilada esteja no estado correto para ser executada ou
validada.

Sintaxe
JobHandle = DSPrepareJob(JobHandle)

JobHandle é o identificador, conforme retornado de DSAttachJob(), da tarefa a ser preparada.
JobHandle é o identificador original ou um novo identificador. Se for retornado como 0, ocorrerá um erro
e uma mensagem será registrada em log.

Exemplo
h$ = DSPrepareJob(h$)

DSRunJob
Inicia uma execução da tarefa. Observe que essa chamada é assíncrona; o pedido é transmitido para o
mecanismo no tempo de execução, mas você não é informado de seu progresso.

Sintaxe
ErrCode = DSRunJob (JobHandle, RunMode)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
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'RunMode é o nome do modo em que a tarefa deve ser executada e é um dos seguintes:
v DSJ.RUNNORMAL (Padrão) Execução padrão da tarefa.
v DSJ.RUNRESET A tarefa deve ser reconfigurada.
v DSJ.RUNVALIDATE A tarefa deve ser somente validada.
v DSJ.RUNRESTART A sequência de tarefas reinicializável deve ser reiniciada com os valores de
parâmetro da tarefa original.
ErrCode será 0 se DSRunJob obtiver êxito, caso contrário, ele será um dos seguintes números inteiros
negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado, sem execução).
v DSJE.BADTYPE RunMode não é um modo conhecido.

Observações
Se a tarefa de controle estiver em execução no modo de validação, quaisquer chamadas de DSRunJob
funcionarão como se RunMode fosse DSJ.RUNVALIDATE, independentemente da configuração real.
Uma tarefa em modo de validação executará sua rotina JobControl (se houver), em vez de apenas
verificar sua existência, como é o caso de rotinas antes/depois. Isso permite examinar o log de quais
tarefas ela inicializou em modo de validação.
Após uma chamada de DSRunJob, o identificador da tarefa controlada será descarregado. Se você
precisar executar a mesma tarefa novamente, será necessário utilizar DSDetachJob e DSAttachJob para
configurar um novo identificador. Observe que você também precisará utilizar DSWaitForJob, uma vez
que você não pode conectar a uma tarefa enquanto ela está em execução.

Exemplo
O comando a seguir inicia a tarefa qsales no modo padrão:
RunErr = DSRunJob(qsales_handle, DSJ.RUNNORMAL)

DSSendMail
Essa rotina é uma interface para um programa sendmail que deve existir em algum lugar no caminho da
procura do usuário atual (no host da camada de mecanismo). Ela oculta diferentes interfaces de chamada
para vários programas de envio de e-mail e fornece uma interface simples para enviar texto. Por
exemplo:

Sintaxe
Reply = DSSendMail(Parameters)

Parameters é um conjunto de parâmetros name:value, separado por um caractere de marca ou "\n".
Os nomes reconhecidos atualmente (sem distinção de maiúsculas e minúsculas) são:
v "De" Endereço de correio do emissor, por exemplo, Me@SomeWhere.com
Poderá ser deixado em branco se o arquivo de modelo local não contiver um token "%from%".
v "Para" Endereço de correio do destinatário, por exemplo, You@ElseWhere.com
Poderá ser deixado em branco se o arquivo de modelo local não contiver um token "%to%".
v "Subject" Algo a ser inserido na linha de assunto da mensagem.
Refere-se ao token "%subject%". Se deixado como "", uma linha de assunto padrão será criada, ao longo
das linhas de "A partir da tarefa do InfoSphere DataStage: nome da tarefa"
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v "Server" Nome do host através do qual o correio deve ser enviado.
Pode ser omitido nos sistemas (como o Unix) em que o nome do host SMTP pode estar e é
configurado externamente e, nesse caso, o arquivo de modelo local não conterá um token "%server%".
v "Body" Corpo da mensagem.
Pode ser omitido. Uma mensagem vazia será enviada. Se for utilizado, deverá ser o último parâmetro,
para permitir que várias linhas sejam utilizadas na mensagem, utilizando "\n" para quebras de linha.
Refere-se ao token "%body%".
Nota: O texto do corpo pode conter os tokens "%report% ou %fullreport% em qualquer lugar dentro
dele, o que pode fazer com que um relatório do status atual da tarefa seja inserido nesse ponto. Um
relatório completo contém informações de estágio e link, bem como o status da tarefa.
Reply. As possíveis respostas são:
v DSJE.NOERROR (0) OK
v DSJE.NOPARAM Nome do parâmetro ausente - o campo não é semelhante a 'name:value'
v DSJE.NOTEMPLATE Não é possível localizar o arquivo de modelo
v DSJE.BADTEMPLATE Erro no arquivo de modelo

Observações
A rotina procura um arquivo local, no diretório de projeto atual, com um nome bem-conhecido. Isto é,
um modelo para descrever exatamente como executar o comando de envio de e-mail local.

Exemplo
code = DSSendMail("From:me@here\nTo:You@there\nSubject:Hi ya\nBody:Line1\nLine2")

DSSetDisableJobHandler
Ative ou desative a manipulação de mensagem no nível de tarefa.

Sintaxe
ErrCode = DSSetDisableJobHandler (JobHandle, value)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
value é TRUE para desativar a manipulação de mensagem no nível de tarefa ou FALSE para ativar a
manipulação de mensagem no nível de tarefa.
ErrCode será 0 se DSSetDisableJobHandler for bem-sucedido, caso contrário será um dos seguintes
números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE value não é apropriado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
O seguinte comando desativa a manipulação de mensagem no nível de tarefa para a tarefa qsales:
GenErr = DSSetDisableJobHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetDisableProjectHandler
Ative ou desative a manipulação de mensagem no nível de projeto.
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Sintaxe
ErrCode = DSSetDisableProjectHandler (ProjectHandle, value)

ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject.
value é TRUE para desativar a manipulação de mensagem no nível de projeto ou FALSE para ativar a
manipulação de mensagem no nível de projeto.
ErrCode será 0 se DSSetDisableProjectHandler for bem-sucedido, caso contrário será um dos seguintes
números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE ProjectHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE value não é apropriado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
O seguinte comando desativa a manipulação de mensagem no nível de projeto para o projeto qsales:
GenErr = DSSetDisableProjectHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetGenerateOpMetaData
Utilize isso para especificar se a tarefa gera metadados operacionais ou não. Isso anula a configuração
padrão do projeto.

Sintaxe
ErrCode = DSSetGenerateOpMetaData (JobHandle, value)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
value é TRUE para gerar metadados operacional, FALSE para não gerar metadados operacional.
ErrCode será 0 se DSRunJob obtiver êxito, caso contrário, ele será um dos seguintes números inteiros
negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE value está incorreto.

Exemplo
O comando a seguir faz com que a tarefa qsales gere metadados operacional para qualquer que seja o
padrão de projeto especificado:
GenErr = DSSetGenerateOpMetaData(qsales_handle, TRUE)

DSSetJobLimit
Por padrão, uma tarefa controlada herda quaisquer limites de aviso ou de linha a partir da tarefa de
controle. No entanto, esses limites podem ser anulados utilizando a função DSSetJobLimit.

Sintaxe
ErrCode = DSSetJobLimit (JobHandle, LimitType, LimitValue)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
LimitType é o nome do limite a ser aplicado para a tarefa em execução sendo um dos seguintes tipos:
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v DSJ.LIMITWARN Tarefa a ser parada após os eventos de aviso LimitValue.
v DSJ.LIMITROWS Estágios a serem limitados para linhas LimitValue.
LimitValue é um número inteiro que especifica o valor para o qual o limite é configurado. Configure esse
valor para 0 para especificar avisos ilimitados.
ErrCode será 0 se DSSetJobLimit obtiver êxito, caso contrário, será um dos seguintes números inteiros
negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado, sem execução).
v DSJE.BADTYPE LimitType não é uma condição de limite conhecida.
v DSJE.BADVALUE LimitValue não é adequado para o tipo de condição de limite.

Exemplo
O comando a seguir configura um limite de 10 avisos na tarefa qsales antes de ela ser parada:
LimitErr = DSSetJobLimit(qsales_handle,
→ DSJ.LIMITWARN, 10)

DSSetParam
Especifica valores de parâmetro da tarefa antes de executar uma tarefa. Qualquer parâmetro não
configurado será assumido como padrão.

Sintaxe
ErrCode = DSSetParam (JobHandle, ParamName, ParamValue)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ParamName é uma cadeia que fornece o nome do parâmetro.
ParamValue é uma cadeia que fornece o valor para o parâmetro.
ErrCode será 0 se DSSetParam for bem-sucedido, caso contrário, ele será um dos seguintes números
inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado, sem execução).
v DSJE.BADPARAM ParamName não é um parâmetro conhecido da tarefa.
v DSJE.BADVALUE ParamValue não é adequado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
Os comandos a seguir configuraram o parâmetro quarter para 1 e o parâmetro startdate para 1/1/97 para
a tarefa qsales:
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "quarter", "1")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "startdate",
→ "1997-01-01")
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DSSetUserStatus
Aplicadada somente para a tarefa atual e não tem um parâmetro JobHandle. Ela pode ser utilizada por
qualquer tarefa em uma rotina JobControl ou After para configurar um código de terminação para
interrogação por outra tarefa. De fato, o código poderia ser configurado em qualquer ponto da tarefa e a
última configuração seria aquela que será assimilada a qualquer momento. Portanto, para ter certeza de
obter o código de terminação real para uma tarefa, o responsável pela chamada deverá utilizar
DSWaitForJob e DSGetJobInfo em primeiro lugar e verificar se há um status de conclusão com êxito.
Essa rotina é definida como uma sub-rotina, não como uma função, pois não há erros possíveis.

Sintaxe
Call DSSetUserStatus (UserStatus)

UserStatus String é qualquer mensagem de terminação definida pelo usuário. A cadeia será registrada em
log como parte de um evento "Control" adequado no log da tarefa de chamada, e armazenada para
recuperação por DSGetJobInfo, sobrescrevendo qualquer cadeia armazenada anteriormente.
Essa cadeia não deve ser um número inteiro negativo, caso contrário, ela poderia não ser reconhecida em
um erro interno em chamadas DSGetJobInfo.

Exemplo
O comando a seguir configura um código de terminação "tarefa de vendas concluída":
Call DSSetUserStatus("sales job done")

DSStopJob
Essa rotina deve ser utilizada somente depois que uma função DSRunJob for emitida. Ela envia
imediatamente um pedido de parada para o mecanismo de tempo de execução. A chamada é assíncrona.
Se você precisar saber se a tarefa foi realmente interrompida, chame DSWaitForJob ou utilize a instrução
Sleep para fazer sondagem de DSGetJobStatus. Observe se o pedido de parada foi enviado,
independentemente do status atual da tarefa.

Sintaxe
ErrCode = DSStopJob (JobHandle)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ErrCode será 0 se DSStopJob obtiver êxito, caso contrário poderá ser o seguinte:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.

Exemplo
O comando a seguir solicita a interrupção da tarefa qsales:
stoperr = DSStopJob(qsales_handle)

DSTransformError
Registra em log uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa. Essa função é chamada
somente a partir de transformações.
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Sintaxe
Call DSTransformError (Message, TransformName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que deseja registrar. Message é automaticamente prefixada com
o nome do estágio atual e a transformação de chamada.
TransformName (entrada) é o nome da transformação que chama a sub-rotina DSTransformError.

Observações
DSTransformError grava a mensagem (e outras informações) no arquivo de log da tarefa como um aviso
e retorna para a transformação. Se a tarefa tiver um limite de aviso definido para ela, quando o número
de avisos atingir esse limite, a chamada não retornará e a tarefa será interrompida.
Além da mensagem de aviso, DSTransformError registra em log os valores de todas as colunas nas linhas
atuais para todos os links de entrada e de saída conectados ao estágio atual.

Exemplo
Function MySqrt(Arg1)
If Arg1 < 0 Then
Call DSTransformError("Negative value:"Arg1, "MySqrt")
Return("0")
;*transform produces 0 in this case
End
Result = Sqrt(Arg1) ;* else return the square root
Return(Result)

DSTranslateCode
Converte um status ou código de erro de controle de tarefa em uma mensagem de texto explicativa.

Sintaxe
Ans = DSTranslateCode(Code)

Code é:
v
v
v

Se Code > 0, será assumido que ele seja um status de tarefa.
Se Code < 0, será assumido que ele seja um código de erro.
(0 nunca deve ser transmitido e retornará "nenhum erro")

Ans é a mensagem associada ao código.

Observações
Se Code não for reconhecido, Ans o relatará.

Exemplo
code$ = DSGetLastErrorMsg()
ans$ = DSTranslateCode(code$)

DSWaitForFile
Suspender uma tarefa até que um arquivo nomeado exista ou não exista.

Sintaxe
Reply = DSWaitForFile(Parameters)
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Parameters é o caminho completo de arquivo a ser acompanhado. Nenhuma verificação é feita com
relação a esse caminho se é lógico ou não (por exemplo, se todos os diretórios no caminho existem). Um
nome de caminho que começa com "-" indica um sinalizador para verificar a não existência do caminho.
Ele não faz parte do nome do caminho.
Os parâmetros também poderiam terminar no formato "timeout:NNNN" (ou "timeout=NNNN"). Isso
indica um tempo não padrão a ser aguardado antes de desistir. Existem vários formatos possíveis, sem
distinção entre maiúsculas e minúsculas:
v nnn número de segundos para aguardar (a partir de agora)
v nnnS idem
v nnnM número de minutos para aguardar (a partir de agora)
v nnnH número de horas para aguardar (a partir de agora)
v nn:nn:nn aguardar até esta hora em 24HH:NN:SS. Se esse horário ou o horário nn:nn for ultrapassado,
aguardará até o dia seguinte.
O tempo limite padrão é o mesmo que "12H".
O formato poderia terminar, opcionalmente, em "/nn", indicando um tempo de atraso de sondagem em
segundos. Se for omitido, será utilizado um tempo de sondagem padrão.
Reply poderia ser:
v DSJE.NOERROR (0) OK - o arquivo existe no momento ou não existe, dependendo do sinalizador.
v DSJE.BADTIME Formato de Tempo Limite Não reconhecido
v DSJE.NOFILEPATH Caminho de arquivo ausente
v DSJE.TIMEOUT Tempo de espera muito longo

Exemplos
Reply = DSWaitForFile("C:\ftp\incoming.txt timeout:2H")

(aguardar 7200 segundos para que o arquivo em C: exista antes de desistir)
Reply = DSWaitForFile("-incoming.txt timeout=15:00")

(aguardar até 15:00 para que o arquivo no diretório local NÃO exista.)
Reply = DSWaitForFile("incoming.txt timeout:3600/60")

(aguardar 1 hora para que um arquivo local exista, verificando uma vez por minuto.)

DSWaitForJob
Essa função será válida somente se a tarefa atual emitiu uma DSRunJob no(s) JobHandle(s) fornecido(s). Se
uma das tarefas, cujos identificadores estão na lista, tiver sido concluída, a função DSWaitForJob será
retornada imediatamente. Se nenhuma das tarefas tiver sido concluída, a função DSWaitForJob será
retornada assim que uma das tarefas tiver sido concluída.

Sintaxe
ErrCode = DSWaitForJob (JobHandle)

JobHandle é a cadeia retornada de DSAttachJob. Se houver vírgulas, JobHandle será um conjunto de
identificadores de tarefas delimitado por vírgula, representando uma lista de tarefas que devem ser
aguardadas.
ErrCode será 0 se não houver erros; caso contrário, os valores de erro possíveis (<0) serão:
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v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.WRONGJOB A tarefa desse JobHandle não foi executada de dentro dessa tarefa.
ErrCode é >0 => identificador da tarefa que foi concluída a partir da espera de várias tarefas.

Observações
DSWaitForJob aguarda uma única tarefa ou diversas tarefas.

Exemplo
Para aguardar pelo retorno da tarefa qsales:
WaitErr = DSWaitForJob(qsales_handle)

Função Dtx
Converte um número inteiro decimal em hexadecimal.

Sintaxe
Dtx (number [ ,size] )

number é o número decimal a ser convertido. Se number for um valor nulo, será retornado um nulo.
size é o número mínimo de caracteres no valor hexadecimal. O valor retornado é preenchido com zeros
iniciais, conforme necessário. Se size for um valor nulo, ocorrerá um erro de tempo de execução.

Exemplo
Este é um exemplo da função Dtx utilizada para converter um número decimal em uma representação de
cadeia hexadecimal:
MyNumber = 47
MyHex = Dtx(MyNumber)
MyHex = Dtx(MyNumber, 4)

;* returns "2F"
;* returns "002F"

Função Ebcdic
Converte os valores de caracteres em uma cadeia do formato ASCII em EBCDIC.

Sintaxe
Ebcdic (string)

string é a cadeia ou a expressão que deseja converter. Se string for um valor nulo, ocorrerá um erro de
tempo de execução.

Observações
As funções Ebcdic e Ascii executam operações complementares.
Nota: Se NLS estiver ativado, essa função poderá retornar dados não reconhecidos pelo mapa de
conjunto de caracteres atual.

Exemplo
Este exemplo mostra a função Ebcdic sendo utilizada para converter uma cadeia de bytes ASCII:
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AsciiStr = "A1"
EbcdicStr = Ebcdic(AsciiStr)
;* convert all bytes to EBCDIC
* (Letter A is decimal 193, digit 1 is decimal 241 in EBCDIC)
If EbcdicStr = Char(193):Char(241) Then
...
;* ... so this branch is taken
EndIf

Instrução End
Indica o fim de um programa, uma sub-rotina ou um bloco de instruções.

Sintaxe
End
End Case

Observações
Utilize uma instrução End no meio de um programa para finalizar uma seção de uma instrução If ou de
outras instruções condicionais.
Utilize End Case para finalizar um conjunto de instruções Case.

Exemplos
Este exemplo ilustra o uso de uma instrução End com várias formas da construção If...Then em uma
rotina:
Function MyTransform(Arg1, Arg2, Arg3)
* Then and Else clauses occupying a single line each:
If Arg1 Matches "A..."
Then Reply = 1
Else Reply = 2
* Multi-line clauses:
If Len(arg1) > 10 Then
Reply += 1
Reply = Arg2 * Reply
End Else
Reply += 2
Reply = (Arg2 - 1) * Reply
End
* Another style of multiline clauses:
If Len(Arg1) > 20
Then
Reply += 2
Reply = Arg3 * Reply
End
Else
Reply += 4
Reply = (Arg3 - 1) * Reply
End
Return(Reply)

Este exemplo utiliza uma instrução End Case com uma instrução Case:
Function MyTransform(Arg1)
Begin Case
Case Arg1 = 1
Reply = "A"
Case Arg1 = 2
Reply = "B"
Case Arg1 > 2 And Arg1 < 11
Reply = "C"
Case @True
;* all other values
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Call DSTransformError("Bad arg":Arg1, "MyTransform"
Reply = ""
End Case
Return(Reply)

Instrução Equate
Equaciona um valor para um símbolo ou uma cadeia literal durante a compilação. Não disponível em
expressões.

Sintaxe
Equate symbol To value [ ,symbol To value] ...
Equate symbol Literally value [ ,symbol Literally value] ...

symbol é o nome da equação que deseja fornecer para um valor no programa. symbol não deve ser um
número.
value é o valor a ser identificado por symbol. value deve ser colocado entre aspas.
To especifica que valor é qualquer tipo de expressão.
Literally (ou Lit) especifica que valor é uma cadeia literal.

Observações
É possível equacionar symbol somente uma vez. Do contrário, você obterá um erro do compilador.

Exemplo
O exemplo a seguir ilustra o uso de ambos Equate...To e Equate...Literally para configurar símbolos em
código:
Function MyFunction(Arg1, Arg2)
Equate Option1 To "O1"
Equate Option2 To "O2"
Equate TestOption Literally "If Arg1 = "
TestOption Option1 Then ;* code becomes: If Arg1 = "1 Then
Ans = ...
End
TestOption Option2 Then ;* code becomes: If Arg1 = "O2" Then
Ans = ...
End
Return(Ans)

Função Ereplace
Substitui uma ou mais instâncias de uma subcadeia.

Sintaxe
Ereplace (string, substring, replacement [ ,number [ ,start] ] )

string é a cadeia ou a expressão.
substring é a subcadeia que deseja substituir. Se substring for uma cadeia vazia, o valor de string será
retornado.
replacement é a subcadeia de substituição. Se replacement for uma cadeia vazia, todas as ocorrências de
substring serão removidas.
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number especifica o número de instâncias de substring a serem substituídas. Para alterar todas as
instâncias, utilize um valor menor que 1.
start especifica a primeira instância a ser substituída. Um valor menor que 1 assume 1 como padrão.

Observações
Um valor nulo para string retorna um valor nulo. Se você utilizar um valor nulo para qualquer outra
variável, ocorrerá um erro de tempo de execução.

Exemplos
O exemplo a seguir substitui todas as ocorrências de uma subcadeia por outra:
MyString = "AABBCCBBDDBB"
NewString = Ereplace(MyString, "BB", "xxx")
* The result is "AAxxxCCxxxDDxxx"

O exemplo a seguir substitui apenas as duas primeiras ocorrências:
MyString = "AABBCCBBDDBB"
NewString = Ereplace(MyString, "BB", "xxx", 2, 1)
* The result is "AAxxxCCxxxDDBB"

O exemplo a seguir remove todas as ocorrências da subcadeia:
MyString = "AABBCCBBDDBB"
NewString = Ereplace(MyString, "BB", "")
* The result is "AACCDD"

Função Exchange
Substitui um caractere em uma cadeia.

Sintaxe
Exchange (string, find.character, replace.character)

string é a cadeia ou a expressão que contém o caractere a ser substituído. Uma cadeia nula retorna um
nulo.
find.character é o valor hexadecimal do caractere a ser localizado. Se find.character for um valor nulo, a
função Exchange falhará e gerará um erro de tempo de execução.
replace.character é o valor hexadecimal do caractere de substituição. Se o valor de replacement.character for
FF, find.character será excluído da cadeia. Se replace.character for um valor nulo, a função Exchange falhará
e gerará um erro de tempo de execução.

Observações
Exchange substitui todas as ocorrências do caractere especificado.
Se o NLS estiver ativado, Exchange utilizará os dois primeiros bytes de find.character e replace.character. Os
caracteres são avaliados da seguinte forma:
Bytes

Evaluated as...

00 through FF

00 through FF

00 through FA

Unicode characters 0000 through FA
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Bytes

Evaluated as...

FB through FE

System delimiters

Exemplo
In the following example, 41 is the hexadecimal value for the character "A" and 2E is the hexadecimal
value for the period (.) character:
MyString = Exchange("ABABC", "41", "2E")
* result is ".B.BC"
* The above line is functionally equivalent to:
* MyString = Convert("A", ".", "ABABC")

Função Exp
Retorna o valor de "e" elevado à potência especificada.

Sintaxe
Exp (power)

power é um número ou uma expressão numérica que especifica a potência. Um valor nulo retorna um
valor nulo. Se power for muito grande ou muito pequeno, uma mensagem de aviso será gerada e 0 será
retornado.

Observações
O valor de "e" é aproximadamente 2,71828. A fórmula utilizada para realizar o cálculo é:
Exp function value = 2.71828**(power)

Exemplo
Este exemplo utiliza a função Exp para retornar "e" elevado a uma potência:
* Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
* Calculate hyperbolic secant.
MyHSec = 2 / (Exp(MyAngle) + Exp(-MyAngle))

Função Field
Retorna subcadeias delimitadas em uma cadeia.

Sintaxe
Field (string, delimiter, instance [ ,number] )

string é a cadeia que contém a subcadeia. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
delimiter é o caractere que delimita a subcadeia. Se delimiter for uma cadeia vazia, string será retornado. Se
string não contiver delimiter, uma cadeia vazia será retornada, a menos que instance seja 1, caso em que
string é retornado. Se delimiter for um valor nulo, ocorrerá um erro de tempo de execução. Se mais de
uma subcadeia for retornada, os delimitadores serão retornados com as subcadeias.
instance especifica qual instância de delimiter termina a subcadeia. Se instance for menor que 1, 1 será
assumido. Se string não contiver instance, uma cadeia vazia será retornada. Se instance for um valor nulo,
ocorrerá um erro de tempo de execução.
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number especifica o número de subcadeias delimitadas a serem retornadas. Se number for uma cadeia
vazia ou menor que 1, 1 será assumido. Se number for um valor nulo, ocorrerá um erro de tempo de
execução.

Exemplos
No exemplo a seguir, a variável MyString é configurada para os dados entre a terceira e a quarta
ocorrências do delimitador "#":
MyString = Field("###DHHH#KK","#", 4)

;* returns "DHHH"

No exemplo a seguir, SubString é configurado para "", uma vez que o delimitador "/" não aparece na
cadeia:
MyString = "London+0171+NW2+AZ"
SubString = Field(Mystring, "/", 1)

;* returns ""

No exemplo a seguir, SubString é configurado para "0171+NW2", uma vez que dois campos foram
solicitados utilizando o delimitador "+" (o segundo e o terceiro campos):
MyString = "London+0171+NW2+AZ"
SubString = Field(Mystring, "+", 2, 2)
* returns "0171+NW2"

Função FieldStore
Modifica as cadeias de caracteres ao inserir, excluir ou substituir campos separados por delimitadores
especificados.

Sintaxe
FieldStore (string, delimiter, start, number, new.fields)

string é a cadeia a ser modificada. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
delimiter delimita os campos e pode ser qualquer caractere ASCII único. Se delimiter for nulo, haverá um
erro de tempo de execução.
start é o número do campo para iniciar a modificação.
v Se start for maior que o número de campos em string, a cadeia será preenchida com campos vazios
antes do início do processamento.
v Se start for nulo, haverá um erro de tempo de execução.
number é o número de campos de new.fields a serem inseridos em string.
v Se number for positivo, os campos number em string serão substituídos pelos primeiros campos number
de new.fields.
v Se number for negativo, os campos number em string serão substituídos por todos os campos em
new.fieldss.
v Se number for 0, todos os campos em new.fields serão inseridos em string antes do campo especificado
por start.
v Se number for nulo, haverá um erro de tempo de execução.
new.fields é uma cadeia ou uma expressão que contém os novos campos a serem utilizados. Se new.fields
for nulo, haverá um erro de tempo de execução.

Exemplo
Os exemplos a seguir mostram várias formas diferentes de substituir subcadeias dentro de uma cadeia:
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MyString = "1#2#3#4#5"
String = Fieldstore(MyString, "#", 2, 2, "A#B")
* Above results in: "1#A#B#4#5"
String2 = Fieldstore(MyString, "#", 2, -2, "A#B")
* Above results in: "1#A#B#4#5"
String3 = Fieldstore(MyString, "#", 2, 0, "A#B")
* Above results in: "1#A#B#2#3#4#5"
String4 = Fieldstore(MyString, "#", 1, 4, "A#B#C#D")
* Above results in: "A#B#C#D#5"
String5 = Fieldstore(MyString, "#", 7, 3, "A#B#C#D")
* Above results in: "1#2#3#4#5##A#B#"

Função FIX
Utilize a função FIX para converter um valor numérico em um número de vírgula flutuante com uma
precisão especificada. FIX permite controlar a precisão de cálculo ao eliminar os dados em excesso ou não
confiáveis de resultados numéricos. Por exemplo, uma aplicação bancária que calcula o acúmulo de juros
para contas de clientes não precisa lidar com créditos expressos em frações de centavos. Uma aplicação
de engenharia precisa lançar dígitos que estão além da confiabilidade de cálculos aceita.

Sintaxe
FIX (number [ ,precision [ ,mode ] ] )

number é uma expressão que é avaliada para o valor numérico a ser convertido. Se number for avaliada
para um valor nulo, nulo será retornado.
precision é uma expressão que é avaliada para o número de dígitos de precisão no número de vírgula
flutuante. A precisão padrão é 4.
mode é um sinalizador que especifica como dígitos em excesso são manipulados. Se mode for 0 ou não for
especificado, os dígitos em excesso serão arredondados. Se mode for algo diferente de 0, os dígitos em
excesso serão truncados.

Exemplos
O exemplo a seguir calcula um valor para a precisão padrão de 4:
REAL.VALUE = 37.73629273
PRINT FIX (REAL.VALUE)

Esta é a saída do programa:
37.7363

O próximo exemplo calcula o mesmo valor para dois dígitos de precisão. O primeiro resultado é
arredondado, o segundo é truncado:
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2)
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2, 1)

Esta é a saída do programa:
37.74
37.73

Função Fmt
Formata dados para saída.
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Sintaxe
Fmt (string, format)

string é a cadeia a ser formatada. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
format é uma expressão que define como a cadeia deve ser formatada. Se format for nulo, a função Fmt
falhará. Para sintaxe detalhada, consulte Expressão de Formato.

Observações
A expressão de formato fornece um padrão para formatar a cadeia. É possível especificar:
v O tamanho do campo de saída
v Um caractere de preenchimento para preencher o campo
v Se o campo é justificado à direita ou à esquerda
v Um formato numérico, monetário ou de data
v Uma máscara para agir como um modelo para o campo

Expressão de Formato
Define como a cadeia deve ser formatada.

Sintaxe
[length] [fill] justification [edit] [mask ]

Comprimento de Saída
O número de posições do caractere é especificado no campo de saída utilizando o parâmetro de
comprimento. É necessário especificar length, a menos que especifique mask. (É possível especificar length
e mask.)
v Se string for menor que length, ela será preenchida com todos os caracteres de preenchimento.
v Se string for maior que length, a cadeia será dividida em campos por uma marca de texto, CHAR(251),
inserida em todos os caracteres length. Cada campo é preenchido com caracteres de preenchimento
para length.

Caractere de Preenchimento
O parâmetro fill pode ser especificado para definir o caractere de preenchimento utilizado para preencher
o campo de saída para o tamanho especificado por length. O caractere de preenchimento padrão é um
espaço. Se você desejar utilizar um caractere numérico ou as letras L, R, T ou Q como um caractere de
preenchimento, deverá colocá-lo entre aspas simples.

Justificação
A justificação da saída é especificada utilizando o parâmetro de justificação, que deve ser um dos
seguintes códigos:
L Justifica à esquerda e quebra linha no fim do campo.
R Justifica à direita e quebra linha no fim do campo.
T Justifica à esquerda e quebra linha no espaço (adequado para campos de texto).
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U Justifica à esquerda e quebra a linha no fim do campo.

Formatação Numérica e Monetária
O parâmetro edit permite especificar códigos que formatam uma cadeia como saída numérica ou
monetária:
Código
Descrição
n[m]

n é um número, de 0 a 9, que especifica o número de casas decimais a serem exibidas. Se você
especificar 0 para n, o valor será arredondado para o número inteiro mais próximo. A saída é
preenchida com zeros ou arredondada para a nª casa decimal, se necessário.
m especifica como remover escala do valor:
v Um valor 0 remove escala do valor pela precisão atual.
v Um valor de 1 a 9 remove escala do valor por m menos a precisão atual.
Se você não especificar m, o valor padrão será 0. A precisão padrão é 4.

$

Prefixa um sinal de cifrão para saída numérica.

S

Prefixa um sinal de franco para saída numérica.

,

Insere um ponto para separar milhar.

Z

Suprime zeros iniciais. Retornará uma cadeia vazia se o valor for 0.

E

Inclui números negativos entre sinais de maior e menor.

C

Anexa cr a números negativos.

D

Anexa db a números positivos.

B

Anexa db a números negativos.

M

Anexa um sinal de menos a números negativos.

N

Suprime um sinal de menos de números negativos.

T

Trunca um número em vez de arredondá-lo.

Y

Se o NLS estiver ativado, prefixará o caractere iene/yuan para o valor.

As opções E, M, C, D e N definem representações numéricas para uso monetário, utilizando prefixos ou
sufixos. Se o NLS estiver ativado, essas opções anularão as convenções numéricas e monetárias
configuradas para o código do idioma local.

Saída Mascarada
Você pode especificar um modelo de formato para a saída utilizando um parâmetro mask. Por exemplo,
um padrão de formato 10L##-##-#### formata a cadeia 31121999 para 31-12-1999. Uma máscara pode
incluir quaisquer caracteres, mas esses caracteres possuem significados especiais:
#n

Especifica que os dados são exibidos em um campo de n caracteres de preenchimento. Se a
expressão de formato não especificar um caractere de preenchimento, será utilizado um espaço.

%n

Especifica que os dados são exibidos em um campo de n zeros.

*n

Especifica que os dados são exibidos em um campo de n asteriscos.

Qualquer outro caractere seguido por n insere aqueles caracteres na saída n vezes.
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Se você desejar utilizar números ou caracteres especiais como literais, deverá utilizar o caractere com uma
barra invertida (\).
mask pode ser colocado entre parênteses para fins de clareza, caso em que a máscara inteira deverá ser
colocada entre parênteses. Por exemplo:
((###) ###-####)
A função Status retorna o resultado da edição da seguinte forma:
0

O código de edição obteve êxito.

1

A cadeia ou a expressão é inválida.

2

O código de edição é inválido.

Formatando Números Exponenciais
Estes códigos estão disponíveis para formatar expressões exponenciais:
Q ou QR
Justifique à direita uma expressão exponencial ou divida no comprimento do campo.
QL

Justifique à esquerda uma expressão exponencial e divida no comprimento do campo.

nEm

Utilizado com a justificação Q, QR ou QL, n é o número de dígitos fracionários e m especifica o
expoente. Cada um pode ser um número de 0 a 9.

n.m

Utilizado com a justificação Q, QR ou QL, n é o número de dígitos que precedem a vírgula
decimal e m é o número de dígitos fracionários. Cada um pode ser um número de 0 a 9.

Z

Quando utilizado com o formato Q, somente os zeros fracionários finais e um expoente 0 são
suprimidos.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de vários códigos Fmt. Em cada caso, o resultado é mostrado
como uma cadeia, de forma que todos os espaços significativos fiquem visíveis.
Expressão de Formato
Valor Formatado
X = Fmt("1234567", "14R2")
X = "1234567.00"
X = Fmt("1234567", "14R2$,"
X = " $1,234,567.00"
X = Fmt("12345", "14*R2$,"
X = "****$12,345.00"
X = Fmt("1234567", "14L2"
X = "1234567.00"
X = Fmt("0012345", "14R")
X = "0012345"
X = Fmt("0012345", "14RZ")
X = "12345"
X = Fmt("00000", "14RZ")
X = ""
X = Fmt("12345", "14’0’R")
X = "00000000012345"
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X = Fmt("ONE TWO THREE", "10T")
X = "ONE TWO ":T:"THREE"
X = Fmt("ONE TWO THREE", "10R")
X = "ONE TWO TH":T:"REE "
X = Fmt("AUSTRALIANS", "5T")
X = "AUSTR":T:"ALIAN":T:"S "
X = Fmt("89", "R#####")
X = " 89"
X = Fmt("6179328323", "L###-#######")
X = "617-9328323"
X = Fmt("123456789", "L#3-#3-#3")
X = "123-456-789"
X = Fmt("123456789", "R#5")
X = "56789"
X = Fmt("67890", "R#10")
X = " 67890"
X = Fmt("123456789", "L#5")
X = "12345"
X = Fmt("12345", "L#10")
X = "12345 "
X = Fmt("123456", "R##-##-##")
X = "12-34-56"
X = Fmt("555666898", "20*R2$,")
X = "*****$555,666,898.00"
X = Fmt("DAVID", "10.L")
X = "DAVID....."
X = Fmt("24500", "10R2$Z")
X = " $24500.00"
X = Fmt("0.12345678E1", "9*Q")
X = "*1.2346E0"
X = Fmt("233779", "R")
X = "233779"
X = Fmt("233779", "R0")
X = "233779"
X = Fmt("233779", "R00")
X = "2337790000"
X = Fmt("233779", "R2")
X = "233779.00"
X = Fmt("233779", "R20")
X = "2337790000.00"
X = Fmt("233779", "R24")
X = "233779.00"
X = Fmt("2337.79", "R")
X = "2337.79"
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X = Fmt("2337.79", "R0"
X = "2338"
X = Fmt("2337.79", "R00")
X = "23377900"
X = Fmt("2337.79", "R2")
X = "2337.79"
X = Fmt("2337.79", "R20")
X = "23377900.00"
X = Fmt("2337.79", "R24")
X = "2337.79"
X = Fmt("2337.79", "R26")
X = "23.38"

Função FmtDP
Em modo NLS, formata dados em posições de exibição, e não pelo número de caracteres.

Sintaxe
FmtDP (string, format [, mapname] )

string é a cadeia a ser formatada. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo. Quaisquer
caracteres não mapeáveis na cadeia são assumidos para possuírem um comprimento de exibição 1.
format é uma expressão que define como a cadeia deve ser formatada. Se format for nulo, a função FmtDP
falhará. Para sintaxe detalhada, consulte Expressão de Formato.
mapname é o nome de mapa de conjunto de caracteres a ser utilizados para a formatação. Se mapname não
for especificado, o padrão atual para o projeto ou a para a tarefa será utilizado.

Observações
FmtDP é adequada para utilizar com conjuntos de caracteres multibyte. Se o NLS não estiver ativado, a
função FmtDP funcionará como uma função Fmt equivalente.

Função Fold
Dobra cadeias para criar subcadeias.

Sintaxe
Fold (string, length)

string é a cadeia a ser dobrada.
length é o comprimento das subcadeias em caracteres.

Observações
Utilize a função Fold para dividir uma cadeia em várias subcadeias separadas por marcas de campo.
string é separada em subcadeias de tamanho menor ou igual a length. string é separada por espaços em
branco, se possível. Do contrário, ela é separada por subcadeias do tamanho especificado.
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Se string for avaliada para o valor nulo, nulo será retornado. Se length for menor que 1, uma cadeia vazia
será retornada. Se length for o valor nulo, Fold falhará e o programa terminará com uma mensagem de
erro de tempo de execução.

Exemplo
A=Fold("This is a folded string", 5)

Configura A para:
ThisFis a FfoldeFdFstrinFg

Em que F é a marca de campo.

Função FoldDP
No modo NLS, as cadeias são dobradas para criar subcadeias utilizando posições de exibição de
caracteres.

Sintaxe
FoldDP (string, length [ , mapname ] )

string é a cadeia a ser dobrada.
length é o comprimento das subcadeias nas posições de exibição.
mapname é o nome de mapa de conjunto de caracteres a ser utilizados para a formatação. Se mapname não
for especificado, o padrão atual para o projeto ou a para a tarefa será utilizado.

Observações
A função FoldDP é adequada para utilizar com conjuntos de caracteres multibyte. Se o NLS não estiver
ativado, a função FoldDP funcionará como uma função Fold equivalente.

Instruções For...Next
Crie um loop de programa For...Next. Não disponível em expressões.

Sintaxe
For variable = start To end [Step increment]
[loop.statements]
[Continue|Exit]
[ {While | Until} condition]
[loop.statements]
[Continue]
Next [variable]

For variable identifica o início do loop.
start To end especifica o valor inicial e final do contador que define quantas vezes o programa deve fazer
o loop.
Step increment especifica a quantidade de aumento do contador quando uma instrução Next é atingida.
loop.statements são as instruções executadas no loop.
Continue inicia a próxima iteração do loop a partir de um ponto dentro do loop.
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Exit sai do loop a partir de um ponto dentro do loop.
While...Continue é um loop interno. Se condition for avaliada para true, o loop interno continuará sendo
executado. Quando condition é avaliada para false, o loop interno é finalizado. A execução do programa
continua com a instrução seguinte à instrução Next. Se condition for avaliada para um valor nulo, a
condição será false.
Until...Continue é um loop interno. Se condition for avaliada para false, o loop interno continuará sendo
executado. Quando condition for avaliada para true, o loop terminará e a execução do programa
continuará com a instrução seguinte à instrução Next.
condition define a condição para executar um loop While ou Until. condition pode ser qualquer instrução
que adota uma cláusula Then...Else, mas você não inclui uma cláusula Then...Else. Em vez disso, quando
a instrução condicional tiver executado a cláusula Else, condition será avaliada para false; quando a
instrução condicional tiver executado a cláusula Then, condition será avaliada para true. A cláusula
Locked não é suportada neste contexto.
Next variable especifica o fim do loop. variable é a variável utilizada para definir o loop com a instrução
For. Seu uso é opcional, porém é recomendado para aprimorar a capacidade de leitura do programa,
especialmente, se você utilizar loops aninhados.

Observações
Você pode utilizar várias cláusulas While e Until em um loop For...Next. Se você aninhar loops
For...Next, cada loop devera ter um nome de variável exclusivo como seu contador. Se uma instrução
Next não possuir uma instrução For correspondente, ela gerará um erro do compilador.

Exemplo
Este exemplo utiliza instruções For...Next para criar uma cadeia que contém três instâncias dos números 5
a 1, com cada cadeia separada da outra por um hífen. O loop externo utiliza uma variável de contador de
loop que toda vez é decrementada de 1 através do loop.
String = ""
;* starting value must be set up
For Outer = 5 To 1 Step -1
;* outer 5 repetitions
For Inner = 1 To 3
;* inner 5 repetitions
String = String : Outer
Next Inner
String = String : "-"
;* append a hyphen
Next Outer
* String will now look like: 555-444-333-222-111-.

Instrução Function
Identifica uma função gravada pelo usuário e especifica o número e os nomes dos argumentos a serem
transmitidos para ela. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Function [name] [ argument1 [, argument2] ...]

name é o nome da função gravada pelo usuário e pode ser qualquer nome de variável válido.
argument1 e argument2 são nomes formais de argumentos a serem transmitidos para a função. Os nomes
formais fazem referência aos nomes reais dos parâmetros utilizados no programa de chamada (consulte
os exemplos). É possível especificar até 254 argumentos. A função de chamada no programa principal
deve especificar o mesmo número de argumentos que a instrução Function.
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Observações
Uma função gravada pelo usuário pode conter somente uma instrução Function, que deve ser a primeira
linha sem comentários.
Um argumento extra é ocultado, de forma que a função gravada pelo usuário possa utilizá-lo para
retornar um valor. Um argumento extra é retido pela função gravada pelo usuário, de forma que um
valor seja retornado pela instrução Return. Se você utilizar a instrução Return em uma função gravada
pelo usuário e não especificar um valor a ser retornado, uma cadeia vazia será retornada.

Chamando a Função Gravada pelo Usuário
O programa de chamada deve conter uma instrução Deffun que define a função gravada pelo usuário
antes de ela ser chamada. A função gravada pelo usuário deve ser incluída em um catálogo local ou no
catálogo do sistema ou deve ser um registro no mesmo arquivo de objeto que o programa de chamada.
Se a função definida pelo usuário chamar ela mesma recursivamente, você deverá incluir uma instrução
Deffun antes da chamada recursiva. Por exemplo:
Function Cut(expression, character)
Deffun Cut (A1,A2)
If character # ’’ Then
...
Return (Cut (expression, character [2,999999]))
End Else
Return (expression)
End
Final

Exemplos
Neste exemplo, uma função definida pelo usuário chamada Short compara o comprimento de dois
argumentos e retorna o mais curto:
Function Short(A,B)
AL = Len(A)
BL = Len(B)
If AL < BL Then Result = A Else Result = B
Return(Result)

Nesse exemplo, uma função chamada MyFunc é definida com os nomes de argumento A, B e C. Ela é
seguida por um exemplo da instrução DefFun de declaração e utiliza a função MyFunc. Os valores
retidos em X, Y e Z são mencionados pelos nomes de argumento A, B e C, de forma que o valor
atribuído para T possa ser calculado.
Function MyFunc(A, B, C)
Z = ...
Return (Z)
...
End
DefFun MyFunc(X, Y, Z)
T = MyFunc(X, Y, Z)
Final

Este exemplo mostra como chamar uma função de transformação denominada MyFunctionB a partir de
outra função de transformação chamada MyFunctionA:
Function MyFunctionA(Arg1)
* When referencing a user-written function that is held in the
* DataStage repository, you must declare it as a function with
* the correct number of arguments, and add a "DSU." prefix.
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Deffun MyFunctionB(A) Calling "DSU.MyFunctionB"
Ans = MyFunctionB(Arg1)
* Add own transformation to the value in Ans...
...

Função GetLocale
Em modo NLS, recupera a configuração do código de idioma atual para uma categoria especificada.

Sintaxe
$Include UNIVERSE.INCLUDE UVNLSLOC.H
name = GetLocale (category)

category é um dos seguintes tokens de inclusão:
Token Significado
UVLC$TIME
Hora e data
UVLC$NUMERIC
Numeric
UVLC$MONETARY
Moeda
UVLC$CTYPE
Tipo de caractere
UVLC$COLLATE
Sequência de classificação

Observações
GetLocale retornará um dos seguintes tokens de erro se não for possível recuperar a configuração do
código de idioma:
Erro

Significado

LCE$NOLOCALES
NLS não está ativado para IBM InfoSphere DataStage.
LCE$BAD.CATEGORY
A categoria especificada não é reconhecida.

Instrução GoSub
Transfere o controle do programa para uma sub-rotina interna. Não disponível em expressões.

Sintaxe
GoSub statement.label [ : ]

statement.label define onde a sub-rotina inicia e pode ser qualquer rótulo válido definido no programa.
: identifica o texto precedente como um rótulo de instrução para tornar o programa mais legível.

Observações
Transfira novamente o controle para o programa principal, utilizando uma instrução Return ou Return
To:
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v Return transfere o controle do programa para a instrução seguinte à instrução GoSub.
v Return To label transfere o controle do programa para um local no programa especificado por label.
Um programa pode chamar uma sub-rotina quantas vezes for necessário. É possível aninhar no máximo
256 sub-rotinas.

Exemplo
Este exemplo utiliza GoSub para chamar uma sub-rotina interna dentro de uma função de transformação
do IBM InfoSphere DataStage. A instrução Return faz com que a execução seja retomada na instrução
imediatamente seguinte à instrução GoSub. É necessário utilizar GoTo conforme mostrado para impedir
que o controle flua acidentalmente dentro da sub-rotina.
Function MyTransform(Arg1)
* Only use subroutine if input is a positive number:
If Arg1 > 0 Then GoSub MyRoutine
Reply = Arg1
GoTo ExitFunction ;* use GoTo to prevent an error
MyRoutine:
Arg1 = SQRT(Arg1) ;* take the square root
Return
;* return control to statement
ExitFunction:
Return(Reply)

Instrução GoTo
Transfere o controle do programa para a instrução especificada. Não disponível em expressões.

Sintaxe
GoTo statement.label [ : ]

statement.label especifica a instrução a ser acessada.
: identifica o texto precedente como um rótulo de instrução para tornar o programa mais legível.

Observações
Se a instrução referenciada for executável, ela será executada e o programa continuará. Caso contrário, o
programa continuará na primeira instrução executável após a instrução referenciada.

Exemplo
Este exemplo utiliza a instrução GoTo para ramificar para os rótulos de linha dentro de uma rotina.
Observe que este tipo de processamento muitas vezes é mais claro utilizando uma construção Begin
Case.
Function MyTransform(Arg1)
* Evaluate argument and branch to appropriate label.
If Arg1 = 1 Then GoTo Label1 Else GoTo Label2
Label1:
Reply = "A"
GoTo LastLabel
Label2:
Reply = "B"
LastLabel:
Return(Reply)
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Função Iconv
Converte uma cadeia em um formato de armazenamento interno.

Sintaxe
Iconv (string, code [ @VM code ] ... )

string é avaliada para a cadeia a ser convertida. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
code é um código de conversão devendo ser colocado entre aspas. Vários códigos de conversão devem ser
separados por marcas de valores. Vários códigos são aplicados da esquerda para a direita. O segundo
código converte a saída do primeiro código e assim por diante. Se code for um valor nulo, será gerado um
erro de tempo de execução.

Observações
A função Status retorna o resultado da conversão da seguinte forma:
0

A conversão obteve êxito.

1

A cadeia era inválida. Uma cadeia vazia foi retornada, a menos que string fosse um valor nulo
quando nulo foi retornado.

2

A conversão era inválida.

3

Conversão com êxito, porém os dados de entrada podem ser inválidos. Por exemplo, uma data
não existente, como 31 de setembro.

Exemplos
Conversões de ASCII
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MY (ASCII):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("ABCD", "MY")
X = 41424344
X = Iconv("0123", "MY")
X = 30313233

Conversões de Data
Os exemplos a seguir mostram o efeito de vários códigos de conversão D (Data):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("31 DEC 1967", "D")
X = 0
X = Iconv("27 MAY 97", "D2")
X = 10740
X = Iconv("05/27/97", "D2/")
X = 10740
X = Iconv("27/05/1997", "D/E")
X = 10740
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X = Iconv("1997 5 27", "D YMD")
X = 10740
X = Iconv("27 MAY 97", "D DMY")
X = 10740
X = Iconv("5/27/97", "D/MDY")
X = 10740
X = Iconv("27 MAY 1997", "D DMY")
X = 10740
X = Iconv("97 05 27", "DYMD")
X = 10740

Conversões de Grupo
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão G (Group):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("27.05.1997", "G1.2")
X = "05.1997"
X = Iconv("27.05.1997", "G.2")
X = "27.05"

Conversões de Comprimento
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão L (Length):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("QWERTYUIOP", "L0")
X = 10
X = Iconv("QWERTYUIOP", "L7")
X = ""
X = Iconv("QWERTYU", "L7")
X = "QWERTYU"
X = Iconv("QWERTYUOP", "L3,5")
X = ""
X = Iconv("QWER", "L3,5")
X = "QWER"

Conversões de Caracteres Mascaradas
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão de caracteres mascarados (MCA,
MC/A, MCD, MCL, MCN, MC/N, MCP, MCT, MCU e MCX):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCA")
X = "JohnSmith"
X = Iconv("John Smith 1-234","MC/A")
X = " 1-234"
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X = Iconv("4D2", "MCD")
X = "1234"
X = Iconv("4D2", "MCDX")
X = "1234"
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCL")
X = "john smith 1-234"
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCN")
X = "1234"
X = Iconv("John Smith 1-234", "MC/N")
X = "John Smith -"
X = Iconv("John^CSmith^X1-234", "MCP")
X = "John.Smith.1-234"
X = Iconv("john SMITH 1-234", "MCT")
X = "John Smith 1-234"
X = Iconv("john smith 1-234", "MCU")
X = "JOHN SMITH 1-234"
X = Iconv("1234", "MCX")
X = "4D2"
X = Iconv("1234", "MCXD")
X = "4D2"

Conversões de Decimais Mascarados
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MD (Masked Decimal):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("9876.54", "MD2")
X = 987654
X = Iconv("987654", "MD0")
X = 987654
X = Iconv("$1,234,567.89", "MD2$,")
X = 123456789
X = Iconv("123456.789", "MD33")
X = 123456789
X = Iconv("12345678.9", "MD32")
X = 1234567890
X = Iconv("F1234567.89", "MD2F")
X = 123456789
X = Iconv("1234567.89cr", "MD2C")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89 ", "MD2D")
X = 123456789
X = Iconv("1,234,567.89 ", "MD2,D")
X = 123456789
X = Iconv("9876.54", "MD2-Z")
X = 987654
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X = Iconv("$####1234.56", "MD2$12#")
X = 123456
X = Iconv("$987.654 ", "MD3,$CPZ")
X = 987654
X = Iconv("####9,876.54", "MD2,ZP12#")
X = 987654

Conversões de Esquerda e Direita Mascarada
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão ML e MR (Masked Left and
Right):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("$1,234,567.89", "ML2$,")
X = 123456789
X = Iconv(".123", "ML3Z")
X = 123
X = Iconv("123456.789", "ML33")
X = 123456789
X = Iconv("12345678.9", "ML32")
X = 1234567890
X = Iconv("1234567.89cr", "ML2C")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89db", "ML2D")
X = 123456789
X = Iconv("1234567.89-", "ML2M")
X = -123456789
X = Iconv("<1234567.89>", "ML2E")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89**", "ML2(*12)")
X = 123456789
X = Iconv("**1234567.89", "MR2(*12)")
X = 123456789

Conversões de Numerais
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão NR (Roman numeral):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("mcmxcvii", "NR")
X = 1997
X = Iconv("MCMXCVmm", "NR")
X = 1997000

Conversões de Correspondência Padrão
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão P (Correspondência padrão):
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Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("123456789", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123456789"
X = Iconv("123-ABC-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123-ABC-A7G"
X = Iconv("123-45-6789", "P(3N-2N-4N)")
X = "123-45-6789"

Conversões de Raiz
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MX, MO e MB (Radix):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("400", "MX")
X = 1024
X = Iconv("434445", "MX0C")
X = "CDE"
X = Iconv("2000", "MO")
X = 1024
X = Iconv("103104105", "MO0C")
X = "CDE"
X = Iconv("10000000000", "MB")
X = 1024
X = Iconv("010000110100010001000101", "MB0C")
X = "CDE"

Conversões de Verificação de Intervalo
O exemplo a seguir mostra o efeito do código de conversão R (Range check):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("123", "R100,200")
X = 123

Conversões de Soundex
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão S (Soundex):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("GREEN", "S")
X = "G650"
X = Iconv("greene", "S")
X = "G650"
X = Iconv("GREENWOOD", "S")
X = "G653"
X = Iconv("GREENBAUM", "S")
X = "G651"
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Conversões de Horário
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MT (Time):
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("02:46", "MT")
X = 9960
X = Iconv("02:46:40am", "MTHS")
X = 10000
X = Iconv("02:46am", "MTH")
X = 9960
X = Iconv("02.46", "MT.")
X = 9960
X = Iconv("02:46:40", "MTS")
X = 10000

Instruções If...Else
Execute uma ou mais instruções condicionalmente. É possível utilizar uma sintaxe de linha única ou de
várias linhas em um bloco. Não disponível em expressões.

Sintaxe
If condition Else statement
If condition Else
statements

End

condition é um valor numérico ou uma comparação cujo valor determina o fluxo do programa. Se
condition for false, as instruções serão executadas.
statements são as instruções a serem executadas quando condition for false.

Observações
Se você desejar executar mais de uma instrução quando condition for false, utilize a sintaxe de múltiplas
linhas

Exemplo
Function MyTransform(Arg1, Arg2, Arg3)
* Else clause occupying a single line only:
Reply = 0
;* default
If Arg1 Matches "A..."
Else Reply = 2
* Multi-line Else clause:
If Len(arg1) > 10 Else
Reply += 2
Reply = (Arg2 - 1) * Reply
End
* Another style of multiline Else clause:
If Len(Arg1) > 20
Else
Reply += 4
Reply = (Arg3 - 1) * Reply
End
Return(Reply)
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Instruções If...Then...Else
Define vários blocos de instruções e as condições que determinam qual bloco é executado. É possível
utilizar uma sintaxe de linha única ou de várias linhas em um bloco. Não disponível em expressões.

Sintaxe
If condition Then statements [Else statements]
If condition
Then statements End [Else statements End]

condition é um valor numérico ou uma comparação cujo valor determina o fluxo do programa. Se
condition for true, a cláusula Then será utilizada. Se condition for false, a cláusula Else será utilizada. Se
condition for um valor nulo, ela será avaliada para false.
statements são as instruções a serem executadas, dependendo do valor de condition.

Observações
É possível aninhar as instruções If...Then...Else. Se as instruções Then ou Else forem gravadas em mais
de uma linha, será necessário utilizar uma instrução End como a última instrução.

Exemplo
Function MyTransform(Arg1, Arg2, Arg3)
* Then and Else clauses occupying a single line each:
If Arg1 Matches "A..."
Then Reply = 1
Else Reply = 2
* Multi-line clauses:
If Len(arg1) > 10 Then
Reply += 1
Reply = Arg2 * Reply
End Else
Reply += 2
Reply = (Arg2 - 1) * Reply
End
* Another style of multiline clauses:
If Len(Arg1) > 20
Then
Reply += 2
Reply = Arg3 * Reply
End
Else
Reply += 4
Reply = (Arg3 - 1) * Reply
End
Return(Reply)

Instruções If...Then
Execute uma ou mais instruções condicionalmente. É possível utilizar uma sintaxe de linha única ou de
várias linhas em um bloco. Não disponível em expressões.

Sintaxe
If condition Then statement
If conditionThen
statementsEnd

condition é um valor numérico ou uma comparação cujo valor determina o fluxo do programa. Se
condition for true, as instruções serão executadas.

238

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

statements são as instruções a serem executadas quando condition for true.

Observações
Se você desejar executar mais de uma instrução quando condition for true, utilize a sintaxe de múltiplas
linhas.

Exemplo
Este exemplo ilustra vários formatos de construção If...Then que podem ser utilizados em uma rotina:
Function MyTransform(Arg1, Arg2, Arg3)
* Then clause occupying a single line only:
Reply = 0
;* default
If Arg1 Matches "A..."
Then Reply = 1
* Multi-line Then clause:
If Len(arg1) > 10 Then
Reply += 1
Reply = Arg2 * Reply
End
* Another style of multiline Then clause:
If Len(Arg1) > 20
Then
Reply += 2
Reply = Arg3 * Reply
End Return(Reply)

Operador If...Then...Else
Designe um valor que atenda às condições especificadas.
Operador If...Then...Else

Sintaxe
variable = If condition Then expression Else expression

variable é a variável a ser designada.
If condition define a condição que determina qual valor será designado.
Then expression define o valor a ser designado se condition for true.
Else expression define o valor a ser designado se condition for false.

Observações
O operador If e o único formato da construção If...Then...Else que pode ser utilizado em uma expressão.

Exemplo
Observe que a cláusula Else é necessária.
* Return A or B depending on value in Column1:
If Column1 > 100 Then "A" Else "B"
* Add 1 or 2 to value in Column2 depending on what’s in
* Column3, and return it:
Column2 + (If Column3 Matches "A..." Then 1 Else 2)
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Função Index
Retorna a posição inicial de uma subcadeia.

Sintaxe
Index (string, substring, instance)

string é a cadeia ou expressão que contém a subcadeia. Se string for um valor nulo, 0 será retornado.
substring é a subcadeia a ser localizada. Se substring for uma cadeia vazia, 1 será retornado. Se substring
for um valor nulo, 0 será retornado.
instance especifica qual instância de substring deve ser localizada. Se instance não for localizada, 0 será
retornado. Se instance for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram várias formas de localizar a posição de uma subcadeia dentro de uma
cadeia:
MyString = "P1234XXOO1299XX00P1"
Position = Index(MyString, 1, 2)
* The above returns the index of the second "1" character (10).
Position = Index(MyString, "XX", 2)
* The above returns the start index of the second "XX"
* substring (14).
Position = Index(MyString, "xx", 2)
* The above returns 0 since the substring "xx" does not occur.
Position = Index(MyString, "XX", 3)
* The above returns 0 since the third occurrence of
* substring "XX" * cannot be found.

Função InMat
Recupera as dimensões de uma matriz ou determina se uma instrução Dimension falhou devido à
memória insuficiente. Não disponível em expressões.

Sintaxe
InMat [(array)]

array é o nome da matriz cujas dimensões você deseja recuperar.

Observações
Se você especificar array, InMat retornará as dimensões da matriz. Se array não for especificado, InMat
retornará 1 se a instrução Dimension anterior falhou devido à falta de memória disponível.

Exemplo
Este exemplo mostra como testar se uma instrução Dimension alocou com êxito memória suficiente:
Dim MyArray(2000)
If InMat() = 1 Then
Call DSLogFatal("Could not allocate array",
→ "MyRoutine")
Final
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Função Int
Retorna a parte de número inteiro de uma expressão numérica.

Sintaxe
Int (expression)

expression é uma expressão numérica. Depois da avaliação, a parte fracionária do valor é truncada e a
parte de número inteiro é retornada. Se expression for um valor nulo, será retornado um nulo.

Exemplo
Este exemplo mostra a parte de número inteiro de uma expressão que está sendo retornada pela função
Int:
MyValue = 2.3
IntValue = Int(MyValue)
IntValue = Int(-MyValue)
IntValue = Int(MyValue / 10)

;* answer is 2
;* answer is -2
;* answer is 0

Função IsNull
Testa se uma variável contém um valor nulo.

Sintaxe
IsNull (variable)

variable é a variável a ser testada. Se variable contiver um valor nulo, 1 será retornado. Caso contrário, 0
será retornado.

Observações
Esta é a única forma de testar um valor nulo, pois o valor nulo não é igual a nenhum valor, incluindo ele
mesmo.

Exemplo
Este exemplo mostra como testar uma expressão que está sendo configurada para o valor nulo:
MyVar = @Null
;* sets variable to null value
If IsNull(MyVar * 10) Then
* Will be true since any arithmetic involving a null value
* results in a null value.
Final

Função Left
Extrai uma subcadeia do início de uma cadeia.

Sintaxe
Left (string, n)

string é a cadeia que contém a subcadeia. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
n é o número de caracteres a serem extraídos do início da cadeia. Se n for um valor nulo, será gerado um
erro de tempo de execução.
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Exemplos
Estes exemplos extraem os três caracteres situados mais à esquerda de uma cadeia:
MyString = "ABCDEF"
MySubStr = Left(MyString, 3)
MySubStr = Left("AB", 3)

;* answer is "ABC"
;* answer is "AB"

Função Len
Retorna o número de caracteres em uma cadeia.

Sintaxe
Len (string)

string é a cadeia cujos caracteres são contados. Todos os caracteres são contados, incluindo espaços e
espaços em branco finais. Se string for um valor nulo, 0 será retornado.

Exemplos
Estes exemplos localizam o comprimento de uma cadeia ou de um número, quando expresso como uma
cadeia:
MyStr = "PORTLAND, OREGON"
StrLen = Len(MyStr)
;* answer is 16
NumLen = Len(12345.67)
;* answer is 8 (note
;* decimal point)

Função LenDP
No modo NLS, retorna o comprimento de uma cadeia em posições de exibição.

Sintaxe
LenDP (string [, mapname ])

string é a cadeia a ser medida. Quaisquer caracteres não mapeáveis em string são assumidos para ter um
comprimento de exibição 1.
mapname é o nome do mapa que define o conjunto de caracteres utilizado em string. Se mapname for
omitido, o mapa de conjunto de caracteres padrão para o projeto ou a tarefa será utilizado.

Observações
Se o NLS não estiver ativado, essa função funcionará como a função Len e retornará o número de
caracteres na cadeia.

Função Ln
Calcula o logaritmo natural do valor de uma expressão, utilizando a base "e".

Sintaxe
Ln (expression)

expression é a expressão numérica a ser avaliada. Se expression for 0 ou negativo, 0 será retornado e um
aviso será emitido. Se expression for um valor nulo, será retornado um nulo.
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Observações
O valor de "e" é aproximadamente 2,71828.

Exemplo
Este exemplo mostra como gravar uma transformação para converter um número em seu logaritmo de
base 10, utilizando a função Ln:
Function Log10(Arg1)
If Not(Num(Arg1)) Then
Call DSTransformError("Non-numeric ":Arg1, "Log10")
Ans = 0
;* or some suitable default
End Else
Ans = Ln(Arg1) / Ln(10)
End
Return(Ans)

Instrução LOCATE
Utilize uma instrução LOCATE para procurar dynamic.array para expression e retornar um valor que
indique uma das opções a seguir:
v Onde expression foi localizado em dynamic.array
v Onde expression deve ser inserido em dynamic.array se ela não for encontrada
A procura pode iniciar em qualquer local em dynamic.array.

Sintaxe
LOCATE expression IN dynamic.array [ < field# [,value#] > ] [ ,start] [BY seq] SETTING variable
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
expression é avaliada para a cadeia a ser procurada em dynamic.array. Se expression ou dynamic.array for
avaliada para o valor nulo, variable será configurada para 0 e as instruções ELSE serão executadas. Se
tanto expression quanto dynamic.array forem avaliadas para cadeias vazias, variable será configurada para 1
e as instruções THEN serão executadas.
field#, value# e subvalue# são expressões delimitadoras, que especificam:
v Onde a procura deve iniciar em dynamic.array
v Qual tipo de elemento está sendo procurado
start é avaliada para um número que especifica o campo, o valor ou o subvalor a partir do qual a procura
deve ser iniciada.
As expressões delimitadoras especificam o nível da procura e start especifica a posição inicial da procura.
Se qualquer expressão delimitadora ou start for avaliada para o valor nulo, a instrução LOCATE falhará e
o programa terminará com uma mensagem de erro de tempo de execução.
variable armazena o índice de expression. variable retorna um número de campo, um número de valor ou
um número de subvalor, dependendo das expressões delimitadoras utilizadas. variable é configurada para
um número que representa um dos seguintes itens:
v O índice do elemento que contém expression, se tal elemento for localizado
v Um índice que pode ser utilizado na função INSERT para criar um novo elemento com o valor
especificado por expression
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Observações
Durante a procura, os campos são processados como campos com valor único, mesmo se eles contiverem
marcas de valor ou subvalor. Os valores são processados como valores únicos, mesmo se eles contiverem
marcas de subvalor.
A procura pára quando uma das seguintes condições é atendida:
v Um campo que contém expression for localizado.
v O fim da matriz dinâmica for alcançado.
v Um campo maior ou menor, conforme especificado por seq, for localizado.
Se os elementos a serem procurados forem classificados em uma das sequências ASCII crescentes ou
decrescentes listadas a seguir, você poderá utilizar a expressão BY seq para finalizar a procura. A procura
termina no local onde expression deve ser inserida para manter a sequência de ASCII, e não no fim da
lista de elementos especificados.
Utilize os valores a seguir para seq para descrever a sequência de ASCII que está sendo procurada:
"AL" ou "A"
Crescente, justificada à esquerda (classificação alfanumérica padrão)
"AR"

Crescente, justificada à direita

"DL" ou "D"
Decrescente, justificada à esquerda (classificação alfanumérica padrão)
"DR"

Decrescente, justificada à direita

seq não reordena os elementos em dynamic.array; ela especifica as condições de terminação para a procura.
Se uma expressão seq for utilizada e os elementos não estiverem na sequência indicada por seq, um
elemento com o valor de expression poderá não ser localizado. Se seq for avaliada para o valor nulo, a
instrução falhará e o programa será terminado.
As instruções ELSE serão executadas se expression não for localizada. O formato da instrução ELSE é o
mesmo que o formato utilizado na instrução IF...THEN.
Se o NLS estiver ativado, a instrução LOCATE com uma expressão BY seq utilizará a convenção Intercalar
conforme especificado pelo código do idioma atual.

Exemplos
Uma marca de campo é mostrada por F, uma marca de valor é mostrada por V e uma marca de subvalor
é mostrada por S.
Q=’X’:@SM:"$":@SM:’Y’:@VM:’Z’:@SM:4:@SM:2:@VM:’B’:@VM
PRINT "Q= ":Q
LOCATE "$" IN Q <1> SETTING WHERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "WHERE= ",WHERE
LOCATE "$" IN Q <1,1> SETTING HERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "HERE= ", HERE
NUMBERS=122:@FM:123:@FM:126:@FM:130:@FM
PRINT "BEFORE INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
NUM= 128
LOCATE NUM IN NUMBERS <2> BY "AR" SETTING X ELSE
NUMBERS = INSERT(NUMBERS,X,0,0,NUM)
PRINT "AFTER INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
END

Esta é a saída do programa:
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Q= XS$SYVZS4S2VBV
ERROR
WHERE= 5
HERE= 2
BEFORE INSERT, NUMBERS= 122F123F126F130FAFTER INSERT, NUMBERS=

122F128F123F126F130F

Instruções Loop...Repeat
Defina um loop de programa. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Loop
[statements]
[Continue | Exit]
[While | Until condition Do]
[statements]
[Continue | Exit]
Repeat

Loop define o início do loop de programa.
statements são as instruções executadas no loop.
Continue especifica que o loop atual é interrompido e é reiniciado neste ponto.
Exit especifica que o programa sai do loop atual.
While condition Do especifica que o loop é repetido enquanto condition for true. Quando condition for
false, o loop parará e a execução do programa continuará com a instrução seguinte à instrução Repeat. Se
condition for um valor nulo, ela será considerada false.
Until condition Do especifica que o loop é repetido enquanto condition for false. Quando condition for true,
o loop parará e a execução do programa continuará com a instrução seguinte à instrução Repeat. Se
condition for um valor nulo, ela será considerada false.
Repeat define o fim do loop.

Observações
Você pode utilizar várias cláusulas While e Until em um loop Loop...Repeat. É possível aninhar os loops
Loop...Repeat. Se uma instrução Repeat não tiver uma instrução Loop correspondente, ela gerará um
erro do compilador.

Exemplo
Este exemplo mostra como as instruções Loop...Repeat podem ser utilizadas. A instrução Loop...Repeat
interna faz o loop 10 vezes, configura o valor do sinalizador para false e sai antecipadamente utilizando a
instrução Exit. O loop externo sai imediatamente ao verificar o valor do sinalizador.
Check = @True
Counter = 0
;* initialize variables
Loop
;* outer loop
Loop While Counter < 20
;* inner loop
Counter += 1
;* increment Counter
If Counter = 10 Then
;* if condition is True...
Check = @False
;* set value of flag to False...
Exit
;* and exit from inner loop.
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End
Repetir
Until Not(Check) ;* exit outer loop when Check set False
Repetir

Instrução Mat
Designa valores para os elementos de uma matriz. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Mat array = expression

array é uma matriz nomeada e dimensionada para a qual você deseja designar valores.
expression é um valor único ou o nome de uma matriz dimensionada. Se expression for um valor único,
esse valor será designado a todos os elementos da matriz. Se for uma matriz, os valores serão designados,
elemento por elemento, para a matriz, independentemente se as dimensões das duas matrizes
correspondem ou não. Valores excedentes são descartados; elementos excedentes permanecem não
designados.

Observações
Não é possível utilizar a instrução Mat para designar valores a elementos específicos de uma matriz.

Exemplos
Este exemplo mostra como designar o mesmo valor a todos os elementos de uma matriz:
Dim MyArray(10)
Mat MyArray = "Empty"

Este exemplo mostra como designar os elementos de uma matriz para os elementos de outra matriz:
Dim Array1(4)
Dim Array2(2,2)
For n = 1 To 4
Array1(n) = n
;* Array1(1) = 1, Array1(2) = 2, and so on
Next n
Mat Array2 = Mat Array1
* Results are: Array2(1,1) = 1, Array2(1,2) = 2
*
Array2(2,1) = 3, Array2(2,2) = 4

Função MatchField
Procura por uma cadeia e retorna a parte dela que corresponde a um elemento do padrão.

Sintaxe
MatchField (string, pattern, element)

string é a cadeia a ser procurada. Se string não corresponder ao padrão ou for um valor nulo, uma cadeia
vazia será retornada.
pattern é um ou mais elementos padrão que descrevem string e podem ser qualquer um dos códigos de
padrão utilizados pelo operador Match. Se pattern for um valor nulo, uma cadeia vazia será retornada.
element é um número n que especifica que a parte da string correspondente ao n° elemento do pattern é
retornado. Se element for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.
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Observações
pattern deve conter elementos que descrevam todos os caracteres na string. Por exemplo, a instrução a
seguir retorna uma cadeia vazia, pois pattern não abrange a cadeia "AB" no fim de string:
MatchField ("XYZ123AB", "3X3N", 1)

A instrução a seguir descreve a cadeia inteira e retorna um valor de "XYZ", que é 3X, a subcadeia que
corresponde ao primeiro elemento do padrão:
MatchField ("XYZ123AB", "3X3N...", 1)

Exemplos
Q é avaliado para BBB:
Q = MatchField("AA123BBB9","2A0N3A0N",3)

zip é avaliado para 01234:
addr = ’20 GREEN ST. NATICK, MA.,01234’
zip = MatchField(ADDR,"0N0X5N",3)

col é avaliado para BLUE:
inv = ’PART12345 BLUE AU’
col = MatchField(INV,"10X4A3X",2)

Nos exemplos a seguir, a cadeia não corresponderá ao padrão e uma cadeia vazia será retornada:
XYZ=MatchField(’ABCDE1234’,"2N3A4N",1)
XYZ=
ABC=MatchField(’1234AB’,"4N1A",2)
ABC=

Função Mod
Retorna o resto após uma operação de divisão.

Sintaxe
Mod (dividend, divisor)

dividend é o número a ser dividido. Se dividend for um valor nulo, será retornado um nulo.
divisor é o número pelo qual se divide outro número. divisor não pode ser 0. Se divisor for um valor nulo,
será retornado um nulo.

Observações
A função Mod calcula o resto utilizando a fórmula:
Mod (X, Y) = X - (Int (X / Y) * Y)

Utilize a função Div para retornar o resultado de uma operação de divisão.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o uso da função Mod:
Remainder = Mod(100, 25)
Remainder = Mod(100, 30)

;* resultado é 0
;* resultado é 10
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Instrução Nap
Pausa um programa durante o número especificado de milissegundos. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Nap [milliseconds]

milliseconds especifica o número de milissegundos para pausar. O valor padrão é 1. Se milliseconds for um
valor nulo, a instrução Nap será ignorada.

Observações
Não utilize a instrução Nap em uma transformação, pois ela diminuirá a velocidade da execução da
tarefa do IBM InfoSphere DataStage.

Exemplo
Este exemplo mostra Nap sendo chamada de dentro de uma rotina antes/depois do InfoSphere
DataStage para sondar a existência de um recurso, aguardando um pouco entre as sondagens:
If NumTimesWaited < RepeatCount Then
NumTimesWaited += 1
Nap 500
;* aguardar 500 millissegundos = 1/2 de um segundo
Final

Função Neg
Retorna o inverso de um número.

Sintaxe
Neg (number)

number é o número que deseja inverter.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o uso da função Neg, equivalente a unário negativo:
MyNum = 10
* Next line might be clearer than the equivalent
* construction which is: -(MyNum + 75) / 100
MyExpr = Neg(MyNum + 75) / 100

Função Not
Inverte o resultado lógico de uma expressão.

Sintaxe
Not (expression)

expression é a expressão cujo resultado é invertido. Se expression for true, 0 será retornado; se for false, 1
será retornado. Se expression for um valor nulo, será retornado um nulo.
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Observações
expression será false se ela for avaliada para 0 ou for uma cadeia vazia. Qualquer outro valor (exceto nulo)
será true.

Exemplos
A seguir, estão alguns exemplos do uso da função Not para inverter o valor verdadeiro das expressões:
Value1 = 5
Value2 = 5
Boolean = Not(Value1 - Value2);* Boolean = 1, that is, True
Boolean = Not(Value1 + Value2);* Boolean = 0, that is, False
Boolean = Not(Value1 = Value2);* Boolean = 0, that is, False

Instrução Null
Não executa nenhuma ação nem gera nenhum código de objeto.

Sintaxe
Nulo

Observações
A instrução Null funciona como o ponto final de um programa. Por exemplo, você poderá utilizá-la com
uma cláusula Else se não desejar que nenhuma operação seja desempenhada quando a cláusula Else for
executada.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o uso da instrução Null para deixar claro que uma ramificação específica de
uma instrução Case não utiliza nenhuma ação:
Begin Case
Case Arg1 = ’A’
* ... do something for first case.
Case Arg1 = ’B’
* ... do something for second case.
Case @True
* ... in all other cases, do nothing.
Nulo
End Case

Função Num
Determina se uma cadeia é numérica. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa função dependerá da
configuração do código de idioma atual da convenção Numérica.

Sintaxe
Num (expression)

expression é a expressão a ser testada. Se expression for um número, uma cadeia numérica ou uma cadeia
vazia, um valor 1 será retornado. Se ela for um valor nulo, null será retornado. Caso contrário; 0 será
retornado.
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Observações
As cadeias que contêm vírgulas utilizadas como separadores decimais são consideradas numéricas.
Porém, as cadeias que contêm outros caracteres utilizados na formatação de valores numéricos ou
monetários, por exemplo, vírgulas, sinais de cifrão, e assim por diante, não são consideradas numéricas.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram a função Numsendo utilizada para determinar se uma variável contém
um número:
Arg1 = "123.45
Boolean = Num(Arg1)
Arg2 = "Section 4"
Boolean = Num(Arg2)
Arg3 = " "
Boolean = Num(Arg3)
Arg4 = ""
Boolean = Num(Arg4)

;* returns 1, that is, True
;* returns 0, that is, False
;* False (space is not numeric)
;* True (empty string is numeric)

Função Oconv
Converte uma expressão em um formato de saída.

Sintaxe
Oconv (expression, conversion [@VM conversion] ...)

expression é uma cadeia armazenada em formato interno que você deseja converter em um formato de
saída. Se expression for um valor nulo, será retornado um nulo.
conversion é um ou mais códigos de conversão que especificam como a cadeia deve ser formatada. Separe
vários códigos com uma marca de valor. Se conversion for um valor nulo, será gerado um erro de tempo
de execução.

Observações
Se você especificar vários códigos, eles serão aplicados da esquerda para a direita. O primeiro código é
aplicado a expression, em seguida, o próximo código é aplicado ao resultado da primeira conversão, e
assim por diante.
A função Status utiliza os valores a seguir para indicar o resultado de uma função Oconv:
0

A conversão obteve êxito.

1

Uma cadeia inválida foi transmitida para a função Oconv. A cadeia original foi retornada ou, se a
cadeia era um valor nulo, null foi retornado.

2

A conversão era inválida.

Exemplos
Conversões de ASCII
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MY (ASCII).
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("41424344", "MY")
X = "ABCD"
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X = Oconv("30313233", "MY")
X = "0123"

Conversões de Data
Os exemplos a seguir mostram o efeito de vários códigos de conversão D (Data):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(0, "D")
X = "31 DEC 1967"
X = Oconv(10740, "D2")
X = "27 MAY 97"
X = Oconv(10740, "D2/")
X = "05/27/97"
X = Oconv(10740, "D/E")
X = "27/05/1997"
X = Oconv(10740, "D-YJ")
X = "1997-147"
X = Oconv(10740, "D2*JY")
X = "147*97"
X = Oconv(10740, "D YMD")
X = "1997 5 27"
X = Oconv(10740, "D MY[A,2]")
X = "MAY 97"
X = Oconv(10740, "D DMY[,A3,2]")
X = "27 MAY 97"
X = Oconv(10740, "D/MDY[Z,Z,2]")
X = "5/27/97"
X = Oconv(10740, "D DMY[,A,]")
X = "27 MAY 1997"
X = Oconv(10740, "DYMD[2,2,2]")
X = "97 05 27"
X = Oconv(10740, "DQ")
X = "2"
X = Oconv(10740, "DMA")
X = "MAY"
X = Oconv(10740, "DW")
X = "2"
X = Oconv(10740, "DWA")
X = "TUESDAY"

Conversões de Grupo
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão G (Group):
Expressão de Conversão
Valor Externo
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X = Oconv("27.05.1997", "G1.2")
X = "05.1997"
X = Oconv("27.05.1997", "G.2")
X = "27.05"

Conversões de Comprimento
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão L (Length):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("QWERTYUIOP", "L0")
X = 10
X = Oconv("QWERTYUIOP", "L7")
X = ""
X = Oconv("QWERTYU", "L7")
X = "QWERTYU"
X = Oconv("QWERTYUOP", "L3,5")
X = ""
X = Oconv("QWER", "L3,5")
X = "QWER"

Conversões de Caracteres Mascaradas
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão de caracteres mascarados (MCA,
MC/A, MCD, MCL, MCN, MC/N, MCP, MCT, MCU e MCX):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCA")
X = "JohnSmith"
X = Oconv("John Smith 1-234", "MC/A")
X = " 1-234"
X = Oconv("1234", "MCD")
X = "4D2"
X = Oconv("1234", "MCDX")
X = "4D2"
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCL")
X = "john smith 1-234"
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCN")
X = "1234"
X = Oconv("John Smith 1-234", "MC/N")
X = "John Smith -"
X = Oconv("John^CSmith^X1-234", "MCP")
X = "John.Smith.1-234"
X = Oconv("john SMITH 1-234", "MCT")
X = "John Smith 1-234"
X = Oconv("john smith 1-234", "MCU")
X = "JOHN SMITH 1-234"
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X = Oconv("4D2", "MCX")
X = "1234"
X = Oconv("4D2", "MCXD")
X = "1234"

Conversões de Decimais Mascarados
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MD (Masked Decimal):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(987654, "MD2")
X = "9876.54"
X = Oconv(987654, "MD0")
X = "987654"
X = Oconv(123456789, "MD2$,")
X = "$1,234,567.89"
X = Oconv(987654, "MD24$")
X = "$98.77"
X = Oconv(123456789, "MD2[’f’,’.’,’,’]")
X = "f1.234.567,89"
X = Oconv(123456789, "MD2,[’’,’’,’’,’SEK’]")
X = "1,234,567.89SEK"
X = Oconv(-123456789, "MD2<[’#’,’.’,’,’]")
X = "#<1.234.567,89>"
X = Oconv(123456789, "MD33")
X = "123456.789"
X = Oconv(1234567890, "MD32")
X = "12345678.9"
X = Oconv(123456789, "MD2F")
X = "F1234567.89"
X = Oconv(-123456789, "MD2C")
X = "1234567.89cr"
X = Oconv(123456789, "MD2D")
X = "1234567.89 "
X = Oconv(123456789, "MD2,D")
X = "1,234,567.89 "
X = Oconv(1234567.89, "MD2P")
X = "1234567.89"
X = Oconv(123, "MD3Z")
X = ".123"
X = Oconv(987654, "MD2-Z")
X = "9876.54"
X = Oconv(12345.678, "MD20T")
X = "12345.67"
X = Oconv(123456, "MD2$12#")
X = "$####1234.56"
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X = Oconv(987654, "MD3,$CPZ")
X = "$987.654 "
X = Oconv(987654, "MD2,ZP12#")
X = "####9,876.54"

Conversões de Esquerda e Direita Mascarada
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão ML e MR (Masked Left and
Right):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(123456789, "ML2$,")
X = "$1,234,567.89"
X = Oconv(123, "ML3Z")
X = ".123"
X = Oconv(123456789, "ML33")
X = "123456.789"
X = Oconv(1234567890, "ML32")
X = "12345678.9"
X = Oconv(-123456789, "ML2C")
X = "1234567.89cr"
X = Oconv(123456789, "ML2D")
X = "1234567.89db"
X = Oconv(-123456789, "ML2M")
X = "1234567.89-"
X = Oconv(-123456789, "ML2E")
X = "<1234567.89>"
X = Oconv(123456789, "ML2(*12)")
X = "1234567.89**"
X = Oconv(123456789, "MR2(*12)")
X = "**1234567.89"

Conversões de Numerais
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão NR (Roman numeral):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(1997, "NR")
X = "mcmxcvii"
X = Oconv(1997000, "NR")
X = "MCMXCVmm"

Conversões de Correspondência Padrão
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão P (Correspondência padrão):
Expressão de Conversão
Valor Externo
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X = Oconv("123456789", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123456789"
X = Oconv("123-ABC-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123-ABC-A7G"
X = Oconv("ABC-123-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = ""
X = Oconv("123-45-6789", "P(3N-2N-4N)")
X = "123-45-6789"
X = Oconv("123-456-789", "P(3N-2N-4N)")
X = ""
X = Oconv("123-45-678A", "P(3N-2N-4N)")
X = ""

Conversões de Raiz
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MX, MO e MB (Radix):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("1024", "MX")
X = "400"
X = Oconv("CDE", "MX0C")
X = "434445"
X = Oconv("1024", "MO")
X = "2000"
X = Oconv("CDE", "MO0C")
X = "103104105"
X = Oconv("1024", "MB")
X = "10000000000"
X = Oconv("CDE", "MB0C")
X = "010000110100010001000101"

Conversões de Verificação de Intervalo
Os exemplos a seguir mostram o efeito do código de conversão R (Range Check):
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(123, "R100,200")
X = 123
X = Oconv(223, "R100,200")
X = ""
X = Oconv(3.1E2, "R100,200;300,400")
X = 3.1E2

Conversões de Horário
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MT (Time):
Expressão de Conversão
Valor Externo
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X = Oconv(10000, "MT")
X = "02:46"
X = Oconv(10000, "MTHS")
X = "02:46:40am"
X = Oconv(10000, "MTH")
X = "02:46am"
X = Oconv(10000, "MT.")
X = "02.46"
X = Oconv(10000, "MTS")
X = "02:46:40"

Instruções On...GoSub
Transfere o controle do programa para uma sub-rotina interna. Não disponível em expressões.

Sintaxe
On index GoSub statement.label1 [, statement.label2] ...

On index especifica uma expressão que funciona como um índice para a lista de rótulos de instrução. O
valor de index determina para qual rótulo de instrução o controle do programa é movido. Durante a
execução, index é avaliado e arredondado para um número inteiro. Se o valor for 1 ou menor, a sub-rotina
definida por statement.label1 será executada. Se o valor for 2, a sub-rotina definida por statement.label2 será
executada; e assim por diante. Se o valor for maior que o número de sub-rotinas definidas, a última
sub-rotina será executada. Um valor nulo gera um erro de tempo de execução.
GoSub statement.label1, statement.label2 especifica uma lista de rótulos de instrução para a qual o controle
do programa pode ser movido. Se um rótulo de instrução não existir, será gerado um erro do compilador.

Observações
Utilize uma instrução Return na sub-rotina para retornar o controle do programa para a instrução
seguinte às instruções On...GoSub.
As instruções On...GoSub podem ser gravadas em várias linhas. Termine cada linha, exceto a última,
com uma vírgula.

Exemplo
Este exemplo utiliza On...GoSub para chamar um de um conjunto de sub-rotinas internas em uma
função de transformação do IBM InfoSphere DataStage, dependendo do argumento recebido. A instrução
Return faz com que a execução seja retomada na instrução imediatamente depois da instrução GoSub. É
necessário utilizar GoTo conforme mostrado para impedir que o controle flua acidentalmente dentro das
sub-rotinas internas.
Function MyTransform(Arg1, Arg2)
Reply = ""
;* default reply
* Use particular subroutine depending on value of argument:
On Arg2 GoSub BadValue, GoodValue1, GoodValue2, BadValue
GoTo ExitFunction ;* use GOTO to prevent an error
BadValue:
Call DSTransformError("Invalid arg2 ":Arg2, MyTransform")
Return
;* return control following On...GoSub
GoodValue1:
Reply = Arg1 * 99
Return
;* return control following On...GoSub
GoodValue2:
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Reply = Arg1 / 27
Return
;* return control following On...GoSub
ExitFunction:
Return(Reply)

Instrução On...GoTo
Move o controle do programa para o rótulo especificado. Não disponível em expressões.

Sintaxe
On index GoTo statement.label1 [, statement.label2] ...

On index especifica uma expressão que funciona como um índice para a lista de rótulos de instrução. O
valor de index determina para qual rótulo de instrução o controle do programa é movido. Durante a
execução, index é avaliado e arredondado para um número inteiro. Se o valor for 1 ou menor, a instrução
definida por statement.label1 será executada. Se o valor for 2, a instrução definida por statement.label2 será
executada; e assim por diante. Se o valor for maior que o número de instruções definidas, a última
instrução será executada. Um valor nulo gera um erro de tempo de execução.
GoTo statement.label1, statement.label2 especifica uma lista de rótulos de instrução para a qual o controle
do programa pode ser movido. Se um rótulo de instrução não existir, será gerado um erro do compilador.

Observações
As instruções On...GoTo podem ser gravadas em várias linhas. Termine cada linha, exceto a última, com
uma vírgula.

Exemplo
Esse exemplo utiliza On...GoTo para fazer a ramificação para um de um conjunto de rótulos dentro de
uma função de transformação do IBM InfoSphere DataStage, dependendo de um argumento recebido:
Function MyTransform(Arg1, Arg2)
Reply = ""
;* default reply
* GoTo particular label depending on value of argument:
On Arg2 GoTo BadValue, GoodValue1, GoodValue2, BadValue
* Note that control never returns to the next line.
BadValue:
Call DSTransformError("Invalid arg2 ":Arg2, MyTransform")
GoTo ExitFunction
GoodValue1:
Reply = Arg1 * 99
GoTo ExitFunction
GoodValue2:
Reply = Arg1 / 27
* Drop through to end of function:
ExitFunction:
Return(Reply)

Instrução OpenSeq
Abre um arquivo para processamento sequencial. Não disponível em expressões.
OpenSeq
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Sintaxe
OpenSeq pathname To file.variable
[On Error statements ]
[Locked statements]
[Then statements [Else statements]]
[Else statements]

pathname é o nome do caminho do arquivo a ser aberto. Se o arquivo não existir, a instrução OpenSeq
falhará. Se pathname for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.
To file.variable designa o arquivo para file.variable. Todas as instruções utilizadas para processar o arquivo
devem fazer referência a ele utilizando file.variable. Se file.variable for um valor nulo, será gerado um erro
fatal.
On Error statements especifica as instruções a serem executadas se ocorrer um erro fatal durante o
processamento do arquivo. Ocorrerá um erro fatal se o arquivo não puder ser aberto ou se file.variable for
um valor nulo.
Locked statements especifica as instruções a serem executadas se o arquivo estiver bloqueado por outro
usuário. Se você não especificar uma cláusula Locked e ocorrer um bloqueio em conflito, o programa
aguardará até o bloqueio seja liberado.
Then statements especifica as instruções a serem executadas depois que o arquivo for aberto.
Else statements especifica as instruções a serem executadas se o arquivo não puder ser acessado ou se ele
não existir.

Observações
Cada referência de arquivo sequencial em um programa BASIC deve ser precedida por uma instrução
OpenSeq separada para esse arquivo. OpenSeq configura um bloqueio de registro de atualização no
arquivo. Isto impede qualquer outro programa alterar o arquivo durante o processamento. Reconfigure
esse bloqueio utilizando uma instrução CloseSeq depois de processar o arquivo. Várias operações
OpenSeq no mesmo arquivo somente geram um bloqueio de registro de atualização, portanto, é
necessário incluir somente uma instrução CloseSeq por arquivo.
Se ocorrer um erro fatal e nenhuma cláusula On Error for especificada:
v Uma mensagem de erro aparecerá.
v Quaisquer transações não confirmadas que iniciaram no ambiente de execução atual serão recuperadas.
v O programa atual será encerrado.
Se a cláusula On Error for utilizada, o valor retornado pela função Status será o número do erro.

Exemplo
Este é um exemplo de abertura de um arquivo sequencial para verificar sua existência:
OpenSeq ".\ControlFiles\File1" To PathFvar Locked
FilePresent = @True
End Then
FilePresent = @True
End Else
FilePresent = @False
End
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Operadores de Correspondência Padrão
Compara uma cadeia com um padrão de formato. Se o NLS estiver ativado, o resultado de uma operação
de correspondência dependerá da configuração do código de idioma atual das convenções Ctype e
Numeric.

Sintaxe
string Match[es] pattern

string é a cadeia a ser comparada. Se string for um valor nulo, a correspondência será false e 0 será
retornado.
pattern é o padrão de formato e pode ser um dos seguintes códigos:
Este código...
Corresponde a este tipo de cadeia...
...

Nenhum ou mais de um caractere de qualquer tipo.

0X

Nenhum ou mais de um caractere de qualquer tipo.

nX

n caracteres de qualquer tipo.

0A

Nenhum ou mais de um caractere alfabético.

nA

n caracteres alfabéticos.

0N

Nenhum ou mais de um caractere numérico.

nN

n caracteres numéricos.

'string '
Texto exato colocado entre aspas simples ou duplas.

Observações
Você pode especificar uma correspondência negativa precedendo o código com ~ (til). Por exemplo, ~ 4A
corresponde a uma cadeia que não contém quatro caracteres alfabéticos. Se n tiver mais de nove dígitos,
será utilizado como uma cadeia literal.
Se string corresponder a pattern, a comparação retornará 1; do contrário, ela retornará 0.
É possível especificar vários padrões separando-os com marcas de valor. Por exemplo, a expressão a
seguir será verdadeira se o endereço tiver 16 caracteres alfabéticos ou 4 caracteres numéricos seguidos
por 12 caracteres alfabéticos; do contrário ela será falsa:
address Matches "16A": CHAR(253): "4N12A"

Uma cadeia vazia corresponde aos seguintes padrões: "0A", "0X", "0N", "...", "", '' ou \\.

Função Pwr
Eleva o valor de um número à potência especificada.

Sintaxe
Pwr (number, power)

number é uma expressão que é avaliada para o número a ser elevado à power. Se number for um valor
nulo, será retornado um nulo.
Capítulo 7. Programação em BASIC

259

power especifica a potência para a qual number será elevado. Se power for um valor nulo, será retornado
um nulo. Se power não for um número inteiro, number não deverá ser negativo.

Observações
Com ou sem excesso de capacidade, um aviso é impresso e 0 é retornado.

Exemplo
Este é um exemplo do uso da função Pwr:
OppSide = Sqrt(Pwr(Side1, 2) + Pwr(Side2, 2))

Instrução Randomize
Gera uma sequência de repetição de números aleatórios em um intervalo especificado. Não disponível em
expressões.

Sintaxe
Randomize (expression)

expression é avaliada para um número, n. O intervalo a partir do qual o número aleatório é selecionado é
de 0 a (n -1). Por exemplo, se n for 100, o número aleatório estará no intervalo de 0 a 99. Se nenhuma
expression for fornecida ou se expression for um valor nulo, o tempo interno do dia será utilizado e a
sequência será diferente sempre que o programa for executado.

Observações
Utilize a função Rnd, em vez de Randomize, se desejar gerar uma sequência sem repetição de números
aleatórios.

Exemplo
Este é um exemplo de como uma rotina pode utilizar a instrução Randomize para configurar o valor
inicial para a função Rnd gerar um conjunto específico de números aleatórios:
Randomize 1
For n = 1 To NumRecords
* Produce strings like "ID00", "ID01", "ID57", and so on
RandomId = "ID" : Fmt(Rnd(100), "R%2")
* ... do something with the generated Ids.
Next n

ReadSeq
Lê uma linha de dados de um arquivo aberto para processamento sequencial. Não disponível em
expressões.

Sintaxe
ReadSeq variable From file.variable[On Error statements]
{[Then statements [Else statements ] | [Else statements ]}

ReadSeq variable lê dados da posição atual no arquivo até uma nova linha e designa-o para variable.
From file.variable identifica o arquivo a ser lido. file.variable deve ser designado em uma instrução
OpenSeq anterior. Se file.variable for um valor nulo, o arquivo não for localizado ou o arquivo não estiver
aberto, será gerado um erro de tempo de execução.
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On Error statements especifica as instruções a serem executadas se ocorrer um erro fatal durante o
processamento do arquivo. Ocorrerá um erro fatal se o arquivo não puder ser aberto ou se file.variable for
um valor nulo.
Then statements especifica as instruções a serem executadas depois que a linha for lida a partir do
arquivo.
Else statements especifica as instruções a serem executadas se o arquivo não estiver legível ou se um fim
de arquivo for encontrado.

Observações
A instrução OpenSeq configura um ponteiro para a primeira linha do arquivo. Em seguida, ReadSeq:
1. Lê dados da posição atual no arquivo até uma nova linha.
a. Designa os dados para a variável.
b. Reconfigura o ponteiro para a posição seguinte a nova linha.
c. Descarta a nova linha.
Se a conexão entre o cliente e o computador onde a camada de mecanismo reside expirar, ReadSeq não
retornará nenhum byte do buffer e a operação, deverá ser tentada novamente.
A função Status retorna esses valores após uma operação ReadSeq:
0

A leitura obteve êxito.

1

Foi encontrado um final de arquivo.

2

Tempo de conexão esgotado.

-1

O arquivo não foi aberto.

Qualquer outro valor é um número de erro que indica que a cláusula On Error foi utilizada. Se ocorrer
um erro fatal e a cláusula On Error não for especificada:
v Uma mensagem de erro aparecerá.
v Quaisquer transações não confirmadas que iniciaram no ambiente de execução atual serão recuperadas.
v O programa atual será encerrado.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra a instrução ReadSeq utilizada para processar cada linha de um arquivo
sequencial:
OpenSeq PathName To FileVar Else
Call DSLogWarn("Cannot open ":PathName, MyRoutine)
GoTo ErrorExit
End
Loop
ReadSeq FileLine From FileVar
On Error
Call DSLogWarn("Error from ":PathName:
→" status=":Status(),
"MyRoutine")
GoTo ErrorExit
End
Then
* ... process the line we just read
End Else
Exit
;* at end-of-file
End
Repetir
CloseSeq FileVar
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Função REAL
Utilize a função REAL para converter number em um número de vírgula flutuante sem perda de precisão.
Se number for avaliada para um valor nulo, nulo será retornado.

Sintaxe
REAL (number)

Instrução Return
Finalize uma sub-rotina e retorna o controle para o programa ou a instrução de chamada. Não disponível
em expressões.

Sintaxe
Return [To statement.label]

To statement.label é utilizado com uma sub-rotina interna iniciada com GoSub para especificar que o
controle de programa retorna para o rótulo da instrução especificado. Se não houver a cláusula To, o
controle retornará para a instrução após a instrução GoSub. Se statement.label não existir, será gerado um
erro do compilador.

Observações
Quando uma instrução Return terminar uma sub-rotina externa chamada com uma instrução Call, todos
os arquivos abertos pela sub-rotina serão fechados, exceto os arquivos abertos para variáveis comuns.

Instrução Return (value)
Retorna um valor de uma função gravada pelo usuário. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Return (expression)

expression é avaliada para o valor a ser retornado pela função gravada pelo usuário. Se você não
especificar expression, uma cadeia vazia será retornada.

Observações
A instrução Return (value) pode ser utilizada somente em funções gravadas pelo usuário. Se você utilizar
uma em um programa ou uma sub-rotina, será gerado um erro.

Exemplo
Este exemplo mostra o uso da instrução Return (value), em que as instruções Function e Deffun são
utilizadas para chamar uma função de transformação chamada "MyFunctionB" a partir de outra função
de transformação denominada "MyFunctionA":
Function MyFunctionA(Arg1)
* When referencing a user-written function that is held in the
* DataStage repository, you must declare it as a function with
* the correct number of arguments, and add a "DSU." prefix.
Deffun MyFunctionB(A) Calling "DSU.MyFunctionB"
Ans = MyFunctionB(Arg1)
* Add own transformation to the value in Ans...
...
Return(Ans)
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Função Right
Extrai uma subcadeia a partir do final de uma cadeia.

Sintaxe
Right (string, n)

string é a cadeia que contém a subcadeia. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
n é o número de caracteres a serem extraídos a partir do final da cadeia. Se n for um valor nulo, será
gerado um erro de tempo de execução.

Exemplos
Estes exemplos extraem os três caracteres mais à direita de uma cadeia:
MyString = "ABCDEF"
MySubStr = Right(MyString, 3) ;* answer is "DEF"
MySubStr = Right("AB", 3)
;* answer is "AB"

Função Rnd
Gera um número aleatório. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Rnd (expression)

expression é avaliada para um número, n. O intervalo a partir do qual o número aleatório é selecionado é
de 0 a (n -1). Por exemplo, se n for 100, o número aleatório estará no intervalo de 0 a 99. Se expression for
um número negativo, um número negativo aleatório será gerado. Se expression for 0, 0 será retornado. Se
expression for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.

Observações
Para gerar sequências de repetição de números aleatórios, utilize a instrução Randomize em vez de Rnd.

Exemplo
Este é um exemplo de como uma rotina pode utilizar a instrução Randomize para configurar o valor
inicial para a função Rnd gerar um conjunto específico de números aleatórios:
Randomize 1
For n = 1 To NumRecords
* Produce strings like "ID00", "ID01", "ID57", and so on
RandomId = "ID" : Fmt(Rnd(100), "R%2")
* ... do something with the generated Ids.
Next n

Função Seq
Converte um caractere ASCII em seu valor de código numérico.

Sintaxe
Seq (character)

character é o caractere ASCII a ser convertido. Se character for um valor nulo, será retornado um nulo.
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Observações
A função Seq é o inverso da função Char.

Exemplo
Este exemplo utiliza a função Seq para retornar o número associado ao primeiro caractere em uma
cadeia:
MyVal
MyVal
MyVal
MyVal

=
=
=
=

Seq("A")
Seq("a")
Seq(" 12")
Seq("12")

;* returns 65
;* returns 97
;* returns 32 - first char is a space
;* returns 49 - first char is digit "1"

SetLocale
Em modo NLS, configura um código de idioma para uma categoria especificada.

Sintaxe
$Include UNIVERSE.INCLUDE UVNLSLOC.Hname = SetLocale (category, value)

category é um dos seguintes tokens de inclusão:
Token Significado
UVLC$TIME
Hora e data
UVLC$NUMERIC
Numeric
UVLC$MONETARY
Moeda
UVLC$CTYPE
Tipo de caractere
UVLC$COLLATE
Sequência de classificação
value é um nome do código do idioma.

Observações
O êxito da função SetLocale deve ser testado com a função Status, que retorna um dos seguintes valores:
Valor

Significado

0

A célula obteve êxito.

LCE$NOLOCALES
NLS não está ativado para IBM InfoSphere DataStage.
LCE$BAD.LOCALE
value não é um nome de código do idioma válido.
LCE$BAD.CATEGORY
A categoria especificada não é reconhecida.
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Exemplo
* Switch local time convention to Japanese
SetLocale (UVLC$TIME, "JP-JAPANESE")
If Status() <> 0 Then
...
Final

Instrução Sleep
Pausa um programa durante o número especificado de segundos. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Sleep [seconds]

seconds é o número de segundos para pausar. Se seconds não for especificado ou for um valor nulo, será
utilizado um valor 1.

Observações
Não utilize a instrução Sleep em uma transformação, pois ela diminuirá a execução da tarefa do IBM
InfoSphere DataStage.

Exemplo
Este exemplo mostra a rotina Sleep sendo chamada de uma rotina antes/depois do InfoSphere DataStage
para sondar a existência de um recurso, aguardando um pouco entre as sondagens:
If NumTimesWaited < RepeatCount Then
NumTimesWaited += 1
Sleep 60
;* 60 seconds = 1 minute
Final

Função Soundex
Gera códigos que podem ser utilizados para comparar cadeias de caracteres com base em seus sons.

Sintaxe
Soundex (string)

string é a cadeia a ser analisada. Somente os caracteres alfabéticos em string são considerados. Se string
for um valor nulo, será retornado um nulo.

Observações
A função Soundex retorna um código fonético que consiste na primeira letra da cadeia seguida por um
número. As palavras com som semelhante, por exemplo, pêlo e pelo, geram o mesmo código fonético.

Exemplo
Os exemplos a seguir mostram os valores de Soundex para várias cadeias:
MySnd
MySnd
MySnd
MySnd

=
=
=
=

Soundex("Greenwood")
Soundex("Greenwod")
Soundex("Green")
Soundex("")

;*
;*
;*
;*

returns
returns
returns
returns

"G653"
"G653"
"G650"
""
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Função Space
Retorna uma cadeia que contém o número especificado de espaços em branco.

Sintaxe
Space (spaces)

spaces especifica o número de espaços na cadeia. Se spaces for um valor nulo, será gerado um erro de
tempo de execução.

Exemplo
Este é um exemplo da função Space utilizada para gerar uma cadeia com um número variável de
espaços:
MyStr = Space(20 - Len(Arg1)):Arg1
* pad with spaces on left

Função Sqrt
Retorna a raiz quadrada de um número.

Sintaxe
Sqrt (number)

number é 0 ou um número positivo. Um número negativo gera um erro de tempo de execução. Se number
for um valor nulo, será retornado um nulo.

Exemplo
Este é um exemplo do uso da função Sqrt:
OppSide = Sqrt(Side1 ^ 2 + Side2 ^ 2)

Função SQuote
Inclui uma cadeia entre aspas simples.

Sintaxe
SQuote (string)

string é a cadeia a ser colocada entre aspas. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo sem
aspas.

Exemplo
Este é um exemplo da função SQuote que inclui aspas simples (') no início e no final de uma cadeia:
ProductNo = 12345
QuotedStr = SQuote(ProductNo : "A")
* result is "12345A"

Função Status
Retorna um código que fornece informações sobre como uma função anterior foi executada.
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Sintaxe
Status ( )

Observações
O valor retornado por Status varia de acordo com a função que ele está relatando. Listas de possíveis
valores estão nas descrições das funções relacionadas. É possível utilizar Status após as seguintes funções:
v Fmt
v Iconv
v Oconv
v OpenSeq
v ReadSeq
v WriteSeq
v WriteSeqf

Exemplos
A seguir, está um exemplo da função Status que está sendo utilizada para verificar a operação correta de
uma chamada de função Iconv:
InDate = Iconv(ExtDate, "D2") ;* convert date to internal form
ConvStatus = Status()
Begin Case
Case ConvStatus = 0
* ...conversion succeeded
Case ConvStatus = 1
* ...conversion failed - ExtDate not parsable as a date
Case ConvStatus = 2
* ...conversion failed - conversion "D2" invalid (unlikely!)
Case ConvStatus = 3
* ...conversion succeeded, but ExtDate might have been
* invalid, for example, if it contained the string "31/02/97"
End Case

A seguir há um exemplo da função Status que está sendo utilizada para verificar a operação correta de
uma chamada de função Fmt:
FormattedNum = Fmt(IntNum, "R2$")
;* format a number
FmtStatus = Status()
Begin Case
Case FmtStatus = 0
* ...formatting succeeded
Case FmtStatus = 1
* ... formatting failed - IntNum not convertable to a number
Case FmtStatus = 2
* ... formatting failed - format "R2$" invalid (unlikely!)
End Case

Função Str
Compõe uma cadeia repetindo a cadeia de entrada quantas vezes for especificado

Sintaxe
Str (string, repeat)

string é a cadeia a ser repetida. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.
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repeat é o número de vezes para repetir string. Se repeat for um número um negativo, uma cadeia vazia
será retornada. Se repeat for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.

Exemplo
Este é um exemplo da função Str utilizada para gerar uma cadeia com um número variável de espaços:
MyStr = Str("A", 20 - Len(Arg1)):Arg1
* preenchimento com "A" à esquerda

Instrução Subroutine
Marca o início de uma sub-rotina externa. Não disponível em expressões.

Sintaxe
Subroutine [name] ( argument1[ ,argument2 ]... )

name é um nome que identifica a sub-rotina de qualquer forma que seja útil para tornar o programa fácil
de ler.
argument1 e argument2 são os nomes de variáveis utilizadas para transmitir argumentos entre o programa
de chamada e a sub-rotina. Uma sub-rotina utilizada em uma transformação deve ter um ou mais
argumentos; uma sub-rotina antes ou uma sub-rotina depois deve conter dois argumentos.

Observações
A instrução Subroutine deve ser a primeira linha sem comentário na sub-rotina. Cada sub-rotina pode
conter somente uma instrução Subroutine. A instrução Call que chama a sub-rotina deve especificar o
mesmo número de argumentos que a instrução Subroutine.

Exemplo
Este exemplo mostra como uma rotina antes/depois deve ser declarada como uma sub-rotina. O cliente
Designer assegurará isso automaticamente quando você criar uma nova rotina antes/depois.
Subroutine MyRoutine(InputArg, ErrorCode)
* Usuários podem inserir qualquer valor de cadeia que desejam ao usar
* MyRoutine dentro do designer de tarefa. Ela aparecerá
* na variável chamada InputArg.
* A rotina controla o progresso da tarefa configurando
* o valor de ErrorCode, que é um argumento de saída.
* Qualquer item que não seja zero irá parar o estágio ou a tarefa.
ErrorCode = 0
;* resposta padrão
* Faça algum processamento...
...
Return

Função Time
Retorna o horário interno do sistema.

Sintaxe
Time ( )

Observações
O horário interno é obtido do computador no qual reside a camada de mecanismo e é retornado como o
número de segundos desde a meia noite até o milésimo de segundo mais próximo.
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Exemplo
Este é um exemplo do horário do sistema atual que está sendo designado para uma variável:
TimeInSecs = Int(Time())

;* remover qualquer parte fracional

Função TimeDate
Retorna a data e hora do sistema. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa função dependerá da
configuração do código de idioma atual da convenção Time.

Sintaxe
TimeDate ( )

Observações
A hora e data são retornadas no seguinte formato:
hh:mm:ss dd mmm aaaa
hh são as horas (com base em um relógio de 24 horas).
mm são os minutos.
ss são os segundos.
dd é o dia.
mmm é uma abreviação de três letras para o mês.
aaaa é o ano.

Exemplo
Este é um exemplo de como um formato legível atual de data e hora do sistema pode ser designado para
uma variável e manipulado:
NowStr = TimeDate()
;* e.g. "09:59:51 03 JUN 1997"
* extract time only
NowTimeStr = Field(NowStr, " ", 1, 1)
* extract rest as date
NowDateStr = Field(NowStr, " ", 2, 3)

Funções Trigonométricas
As funções trigonométricas retornam o valor trigonométrico especificado pela função. Todas elas possuem
sintaxe semelhante.

Sintaxe Geral
TrigFunc (number)

TrigFunc é uma das funções trigonométricas: Cos, Sin, Tan, ACos, ASin, ATan, CosH, TanH ou SinH.
number é o número ou a expressão que deseja avaliar. Se number for um valor nulo, será retornado um
valor nulo. Se number for um ângulo, os valores fora do intervalo de 0 a 360 serão interpretados como
módulos de 360. Os valores maiores que 1E17 geram uma mensagem de aviso e 0 é retornado.
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Observações
Cos retorna o cosseno de um ângulo. number é o número de graus no ângulo. Cos é o inverso de ACos.
Sin retorna o seno de um ângulo. number é o número de graus no ângulo. Sin é o inverso de ASin.
Tan retorna a tangente de um ângulo. number é o número de graus no ângulo. Tan é o inverso de ATan.
ACos retorna o cosseno inverso de number em graus. ACos é o inverso de Cos.
ASin retorna o seno inverso de number em graus. ASin é o inverso de Sin.
ATan retorna a tangente inversa de number em graus. ATan é o inverso de Tan.
CosH retorna o cosseno hiperbólico de um ângulo. number é o número de graus no ângulo.
SinH retorna o seno hiperbólico de um ângulo. number é o número de graus no ângulo.
TanH retorna a tangente hiperbólica de um ângulo. number é o número de graus no ângulo.

Exemplos
Este exemplo mostra que a função ACos é o inverso da função Cos:
Angle = 45
NewAngle = Acos(Cos(Angle))

;* NewAngle should be 45 too

Este exemplo mostra que a função ASin é o inverso da função Sin:
Angle = 45
NewAngle = Asin(Sin(Angle))

;* NewAngle should be 45 too

Este exemplo mostra que a função ATan é o inverso da função Tan:
Angle = 45
NewAngle = Atan(Tan(Angle))

;* NewAngle should be 45 too

Este exemplo utiliza a função Cos para calcular a secante de um ângulo:
Angle = 45
Secant = 1 / Cos(Angle)

;* define angle in degrees
;* calculate secant

Este exemplo utiliza a função CosH para calcular a secante hiperbólica de um ângulo:
Angle = 45
HSecant = 1 / Cosh(Angle)

;* define angle in degrees
;* calculate hyperbolic secant

Este exemplo utiliza a função Sin para calcular a cossecante de um ângulo:
Angle = 45
CoSecant = 1 / Sin(Angle)

;* define angle in degrees
;* calculate cosecant

Este exemplo utiliza a função SinH para calcular a cossecante hiperbólica de um ângulo:
Angle = 45
;* define angle in degrees
HCoSecant = 1 / Sinh(Angle)
* calculate hyperbolic cosecant

Este exemplo utiliza a função Tan para calcular a cotangente de um ângulo:
Angle = 45
CoTangent = 1 / Tan(Angle)

;* define angle in degrees
;* calculate cotangent

Este exemplo utiliza a função TanH para calcular a cotangente hiperbólica de um ângulo:
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Angle = 45
;* define angle in degrees
HCoTangent = 1 / Tanh(Angle)
* calculate hyperbolic cotangent

Função Trim
Remove caracteres indesejados de uma cadeia.

Sintaxe
Trim (string)
Trim (string, character [ ,option] )

string é a cadeia que contém os caracteres indesejados. Se string for um valor nulo, será retornado um
nulo.
character especifica um caractere a ser removido (diferente de um espaço ou uma tabulação). Se character
for um valor nulo, será gerado um erro de tempo de execução.
option especifica o tipo de operação de remoção e pode ser um dos seguintes tipos:
L Remove ocorrências de caractere inicial.
T Remove ocorrências de caractere final.
B Remove ocorrências de caracteres iniciais e finais.
R Remove ocorrências de caracteres iniciais e finais e reduz várias ocorrências para uma única ocorrência.
A Remove todas as ocorrências de caracteres.
F Remove espaços e tabulações iniciais.
E Remove espaços e tabulações finais.
D Remove espaços e tabulações iniciais e finais e reduz vários espaços e tabulações a um só.
Se option não for especificada ou for um valor nulo, será utilizado R.

Observações
Na primeira sintaxe, várias ocorrências de espaços e tabulações são reduzidos a apenas uma ocorrência e
todos os espaços e tabulações iniciais e finais são removidos.

Exemplos
A seguir há alguns exemplos de várias formas da função Trim:
MyStr = Trim("
String with
whitespace ")
* ...returns "String with whitespace"
MyStr = Trim("..Remove..redundant..dots....", ".")
* ...returns "Remove.redundant.dots"
MyStr = Trim("Remove..all..dots....", ".", "A")
* ...returns "Removealldots"
MyStr = Trim("Remove..trailing..dots....", ".", "T")
* ...returns "Remove..trailing..dots"
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Função TrimB
Remove espaços finais de uma cadeia.

Sintaxe
TrimB (string)

string é a cadeia que contém os espaços finais. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.

Exemplo
MyStr = TrimB("
* ...returns "("

String with
String with

whitespace ")
whitespace"

Função TrimF
Remove espaços e tabulações iniciais de uma cadeia.

Sintaxe
TrimF (string)

string é a cadeia que contém os espaços iniciais. Se string for um valor nulo, será retornado um nulo.

Exemplo
MyStr = TrimF("
String with
whitespace
* ...returns "String with
whitespace "

")

Função UniChar
No modo NLS, gera um caractere único em formato Unicode.

Sintaxe
UniChar (expression)

expression é o valor decimal de um caractere Unicode, no intervalo de 0 a 65535.

Observações
Se expression tiver um valor fora do intervalo especificado, UniChar retornará uma cadeia vazia. Se
expression for um nulo de SQL, um nulo de SQL será retornado.

Função UniSeq
No modo NLS, converte um caractere Unicode em seu valor decimal equivalente.

Sintaxe
UniSeq (expression)

expression é um caractere Unicode que deve ser convertido para seu valor decimal.

Observações
Compare com a função Seq, que converte os caracteres ASCII em seus equivalentes decimais.
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Função UpCase
Altera letras minúsculas de uma cadeia para maiúsculas. Se o NLS estiver ativado, o resultado dessa
função dependerá da configuração do código de idioma atual da convenção Ctype.

Sintaxe
UpCase (string)

string é uma cadeia cujas letras você deseja alterar para maiúscula.

Exemplo
Este é um exemplo da função UpCase:
MixedCase = "ABC123abc"
UpperCase = UpCase(MyString) ;* result is "ABC123ABC"

Função WEOFSeq
Grava uma marca de final de arquivo em um arquivo sequencial aberto.

Sintaxe
WEOFSeq file.variable [On Error statements]

file.variable especifica o arquivo sequencial. file.variable é o nome da variável designada para o arquivo
pela instrução OpenSeq anterior.
On Error statements especificam a ação a ser tomada se houver um erro fatal. Ocorrerá um erro fatal se o
arquivo não for aberto ou se file.variable for um valor nulo. Se você não especificar uma cláusula On
Error, a tarefa será interrompida e um erro será gravado no arquivo de log da tarefa.

Observações
A marca de final de arquivo trunca o arquivo na posição atual do ponteiro. Qualquer instrução ReadSeq
subsequente utiliza a cláusula Else.

Exemplo
O exemplo a seguir abre um arquivo sequencial e trunca-o ao gravar um marcador de final de arquivo
imediatamente:
OpenSeq PathName To FileVar Then
WeofSeq FileVar
End Else
Call DSLogFatal("Cannot open file ":Pathname,"Routine1")
GoTo ErrorExit
Final

Função WriteSeq
Grava uma nova linha em um arquivo que é aberto para processamento sequencial e avança um ponteiro
para a próxima posição no arquivo.
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Sintaxe
WriteSeq line To file.variable
[On Error statements]
{[Then statements [Else statements ] | [Else statements ]}

line é a linha a ser gravada no arquivo sequencial. WriteSeq grava uma nova linha no final da linha.
To file.variable especifica o arquivo sequencial. file.variable é o nome da variável designada para o arquivo
pela instrução OpenSeq anterior.
On Error statements especificam a ação a ser tomada se houver um erro fatal. Ocorrerá um erro fatal se o
arquivo não for aberto ou se file.variable for um valor nulo. Se você não especificar uma cláusula On
Error, a tarefa será interrompida e uma mensagem de erro será gravada no arquivo de log da tarefa.
Then statements especificam a ação tomada pelo programa depois que a linha for gravada no arquivo. Se
você não especificar uma cláusula Then, será necessário especificar uma cláusula Else.
Else statements especificam a ação tomada pelo programa se a linha não puder ser gravada no arquivo;
por exemplo, se o arquivo não existir. Se você não especificar uma cláusula Else, será necessário
especificar uma cláusula Then.

Observações
A linha é gravada na posição atual no arquivo e o ponteiro é avançado para a próxima posição depois da
nova linha. Quaisquer dados existentes no arquivo são sobrescritos, a menos que o ponteiro esteja no
final do arquivo.
Você pode utilizar a função Status depois de WriteSeq para determinar o sucesso da operação. Status
retornará 0 se o arquivo for bloqueado, -2 se o arquivo não for bloqueado, e um código de erro se a
cláusula On Error for utilizada.

Exemplo
O exemplo a seguir grava uma linha única em um arquivo sequencial ao truncá-la e, em seguida,
gravando-a logo depois que ele for aberto:
OpenSeq PathName To FileVar Then
WeofSeq FileVar
;* write end-of-file mark immediately
WriteSeq "First line" To FileVar Else
On Error
Call DSLogWarn("Error from ":PathName:"
→ status=":Status(),
"MyRoutine")
GoTo ErrorExit
End
Call DSLogFatal("Cannot write to ":Pathname,
→ "MyRoutine")
GoTo ErrorExit
End
End Else
Call DSLogFatal("Cannot open file ":Pathname, "MyRoutine")
GoTo ErrorExit
Final

Função WriteSeqF
Grava uma nova linha em um arquivo que é aberto para processamento sequencial, avança um ponteiro
para a próxima posição no arquivo e salva o arquivo em disco.
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Sintaxe
WriteSeqF line To file.variable
[On Error statements]
{[Then statements [Else statements]] | [Else statements]}

line é a linha a ser gravada no arquivo sequencial. WriteSeqF grava uma nova linha no fim da linha.
To file.variable especifica o arquivo sequencial. file.variable é o nome da variável designada para o arquivo
pela instrução OpenSeq anterior.
On Error statements especificam a ação a ser tomada se houver um erro fatal. Ocorrerá um erro fatal se o
arquivo não for aberto ou se file.variable for um valor nulo. Se você não especificar uma cláusula On
Error, a tarefa será interrompida e uma mensagem de erro será gravada no arquivo de log da tarefa.
Then statements especificam a ação tomada pelo programa depois que a linha for gravada no arquivo. Se
você não especificar uma cláusula Then, será necessário especificar uma cláusula Else.
Else statements especificam a ação tomada pelo programa se a linha não puder ser gravada no arquivo;
por exemplo, se o arquivo não existir. Se você não especificar uma cláusula Else, será necessário
especificar uma cláusula Then.

Observações
WriteSeqF funciona da mesma maneira que WriteSeq, exceto que cada linha é gravada diretamente no
disco, em vez de ser armazenada em buffer e, em seguida, gravada em lotes. Uma instrução WriteSeqF
após várias instruções WriteSeq grava todas as linhas armazenadas em buffer em disco.
Nota: Utilize a instrução WriteSeqF para registrar operações somente à medida que o aumento da E/S
do disco reduz o desempenho do programa.
Você pode utilizar a função Status depois de WriteSeqF para determinar o sucesso da operação. Status
retornará 0 se o arquivo for bloqueado, -2 se o arquivo não for bloqueado, e um código de erro se a
cláusula On Error for utilizada.

Exemplo
O exemplo a seguir anexa a um arquivo sequencial lendo até o fim dele, forçando a gravação de uma
linha adicional:
OpenSeq PathName To FileVar Then
Loop
ReadSeq Dummy From FileVar Else Exit ;* at end-of-file
Repetir
WriteSeqF "Extra line" To FileVar Else
On Error
Call DSLogWarn("Error from ":PathName:"
→ status=":Status(),
"MyRoutine")
GoTo ErrorExit
End
Call DSLogFatal("Cannot write to ":Pathname, "MyRoutine")
GoTo
ErrorExit
End
End Else
Call DSLogFatal("Cannot open file ":Pathname, "MyRoutine")
GoTo ErrorExit
Final
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Função Xtd
Converte uma cadeia hexadecimal em decimal.

Sintaxe
Xtd (string)

string é a cadeia numérica a ser convertida.

Exemplo
Este é um exemplo da função Xtd utilizada para converter um número decimal em uma representação de
cadeia hexadecimal:
MyHex = "2F"
MyNumber = Xtd(MyHex)

;* returns 47

Códigos de Conversão
Os códigos de conversão especificam como os dados são formatados para armazenamento interno ou de
saída. Eles são especificados em uma função Iconv ou Oconv. A seguir está uma lista dos códigos que
você pode utilizar.

Extraindo Caracteres de Campos:
G Extraindo valores de campo MCA Extraindo caracteres alfabéticos de um campo MC/A Extraindo
caracteres não alfabéticos de um campo MCN Extraindo caracteres numéricos de um campo MC/N
Extraindo caracteres não-numéricos de um campo MCM Extraindo caracteres de vários bytes NLS de um
campo MC/M Extraindo caracteres de byte único NLS de um campo P Extraindo dados que
correspondem a um padrão R Extraindo um valor numérico pertencente a um intervalo

Pré-processamento de Dados:
L Limitando o comprimento dos dados retornados S Gerando códigos para comparar palavras pelo modo
com que são pronunciadas
Processando texto:
MCU Convertendo letras minúsculas em maiúsculas MCL Convertendo letras maiúsculas em minúsculas
MCT Convertendo palavras no campo em iniciais maiúscula MCP Convertendo caracteres não
imprimíveis em um ponto NLS Convertendo cadeias entre formato interno e externo utilizando um mapa
de conjunto de caracteres

Formatando Números, Datas, Horas e Moeda:
MD Formatando números como valores numéricos ou monetários ML Justificando à esquerda e
formatando números MR Justificando à direita e formatando números MP Compactando números
decimais, dois por byte, para armazenamento D Convertendo datas MT Convertendo horas TI
Convertendo horas em formato interno para convenção local padrão NR Convertendo numerais romanos
em numerais arábicos NL Convertendo caracteres alternativos dependentes do código de idioma em
numerais arábicos MM Formatando dados monetários
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Conversões de Raiz:
MX Convertendo números hexadecimais em decimais MCD Convertendo números decimais em
hexadecimais MCX Convertendo números hexadecimais em decimais MO Convertendo números octais
em decimais MB Convertendo números binários em decimais MY Convertendo números hexadecimais
em seus equivalentes de ASCII MUOC Convertendo números hexadecimais em valores de caractere
Unicode
Os códigos de conversão são descritos em mais detalhes nas páginas de referência a seguir. Os códigos de
conversão aparecem em ordem alfabética.

D
Converte datas em formato de armazenamento e vice-versa. Quando o NLS é ativado, o formato de data
padrão do código do idioma anula qualquer formato de data padrão configurado no arquivo msg.text.

Sintaxe
D [years.digits] [delimiter skip] [separator] [format.options
[ modifiers ] ] [ E ] [ L ]

years.digits indica o número de dígitos do ano para a saída. O padrão é 4. Na entrada, years.digits é
ignorado. Se a data de entrada não possuir ano, o ano será obtido a partir da data do sistema.
delimiter é qualquer caractere não-numérico único utilizado como um delimitador de campo, no caso em
que a conversão deve primeiramente fazer uma extração de grupo para obter a data interna. Ele não
pode ser o delimitador do sistema.
skip deve acompanhar o uso de delimiter e é o número de campos delimitados a serem ignorados para
extrair a data.
separator é o caractere utilizado para separar o dia, o mês e o ano na saída. Se você não especificar
separator, a data será convertida no formato 01 DEZ 1999. Na entrada, separator é ignorado. Se o NLS for
ativado e você não especificar years.digits ou separator, o formato de data padrão será 01 DEZ 1999.
format.options possui até seis opções que definem como a data é gerada (elas são ignoradas na entrada).
Cada opção de formato pode ter um modificador associado, descrito a seguir. As opções de formato
podem ser utilizadas somente em determinadas combinações, conforme descrito a seguir. As opções são:
v Y [ n ] fornece o número do ano como n dígitos.
v YA gera somente o nome do ano do calendário chinês. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo
YEARS no código do idioma Data/Hora.
v M gera o mês somente como um número de 1 a 12.
v MA gera somente o nome do mês. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo MONS no código do
idioma Data/Hora. Você pode utilizar qualquer combinação de letras maiúsculas e minúsculas para o
mês; IBM InfoSphere DataStage verifica a combinação com relação ao campo ABMONS ou ao campo
MONS.
v MB gera o nome do mês abreviado. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo ABMONS no código
do idioma Data/Hora; caso contrário, utilizará os três primeiros caracteres do nome do mês.
v MR gera o número do mês em numerais romanos.
v D gera o dia do mês como um número de 1 a 31.
v W fornece o dia da semana como um número de 1 a 7, em que segunda-feira é 1. Se o NLS estiver
ativado, utilizará o campo DAYS no código do idioma Data/Hora, em que domingo é 1.
v WA gera o dia por nome. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo DAYS no código do idioma
Data/Hora, a menos que seja alterado pelos modificadores de formato, f1, f2, e assim por diante.
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v WB gera o nome do dia abreviado. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo ABDAYS no código do
idioma Data/Hora.
v Q gera o trimestre do ano como um número de 1 a 4.
v J gera o dia do ano como um número de 1 a 366.
v N gera o número do ano dentro da era atual. Se o NLS estiver ativado, utilizará o campo ERA STARTS
no código do idioma Data/Hora.
v NA gera o nome da era que corresponde ao ano atual. Se o NLS estiver ativado, utilizará os campos
ERA NAMES ou ERA STARTS no código do idioma Data/Hora.
v Z gera o nome do fuso horário.
A lista a seguir mostra quais opções de formato podem ser utilizadas juntas:
Utilize esta opção...
Com estas opções...
Y

M, MA, D, J, [modificadores]

YA

M, MA, D, [modificadores]

M

Y, YA, D, [modificadores]

MA

Y, YA, D, [modificadores]

MB

Y, YA, D, [modificadores]

D

Y, M, [modificadores]

N

Y, M, MA, MB, D, WA, [modificadores]

NA

Y, M, MA, MB, D, WA, [modificadores]

W

Y, YA, M, MA, D

WA

Y, YA, M, MA, D

WB

Y, YA, M, MA, D

Q
J

Y, [modificadores]

Z

[modificadores]

[ modificadores ] modificam os formatos de saída para os dados especificados por format.options. Você pode
especificar até seis modificadores, separados por vírgulas. As vírgulas indicam a qual format.option cada
modificador está associado. Dessa forma, é necessário incluir todas as vírgulas, mesmo se desejar
especificar somente um modificador (consulte os exemplos). O modificador pode ser qualquer um dos
seguintes valores:
v n exibe n caracteres. Ele é utilizado com as opções numéricas D, M, Y, W, Q e J. Ele é utilizado com as
opções de texto "text" MA, MB, WA, WB, YA, N.
v
v
v
v

A[n] exibe o mês como n caracteres alfabéticos. Ele é utilizado com as opções Y, M, W e N.
Z[n] suprime zeros iniciais e exibe como n dígitos. Ela funciona como n com opções numéricas.
E alterna o formato dia/mês/ano e mês/dia/ano para datas.
L exibe nomes de mês ou dia em minúsculos. O padrão é maiúsculo.

Valor Retornado pela Função Status
Se você inserir uma data inválida para este código, ele retornará uma data interna válida, porém
sinalizará a irregularidade ao designar um valor 3 para a função Status. Por exemplo, a data 02/29/99 é
interpretada como 03/01/99, e 09/31/93 é interpretada como 10/01/93. Se a data de entrada for um
valor nulo, será designado um valor 3 para Status e nenhuma conversão ocorrerá.
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Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de vários códigos de conversão D com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("31 DEC 1967", "D")
X = 0
X = Iconv("27 MAY 97", "D2")
X = 10740
Iconv("05/27/97", "D2/")
X = 10740
X = Iconv("27/05/1997", "D/E")
X = 10740
X = Iconv("1997 5 27", "D YMD")
X = 10740
X = Iconv("27 MAY 97", "D DMY[,A3,2]")
X = 10740
X = Iconv("5/27/97", "D/MDY[Z,Z,2]")
X = 10740
X = Iconv("27 MAY 1997", "D DMY[,A,]")
X = 10740
X = Iconv("97 05 27", "DYMD[2,2,2]")
X = 10740
Os exemplos a seguir mostram o efeito de vários códigos de conversão D com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(0, "D")
X = "31 DEC 1967"
X = Oconv(10740, "D2")
X = "27 MAY 97"
X = Oconv(10740, "D2/")
X = "05/27/97"
X = Oconv(10740, "D/E")
X = "27/05/1997"
X = Oconv(10740, "D-YJ")
X = "1997-147"
X = Oconv(10740, "D2*JY")
X = "147*97"
X = Oconv(10740, "D YMD")
X = "1997 5 27"
X = Oconv(10740, "D MY[A,2]")
X = "MAY 97"
X = Oconv(10740, "D DMY[,A3,2]")
X = "27 MAY 97"
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X = Oconv(10740, "D/MDY[Z,Z,2]")
X = "5/27/97"
X = Oconv(10740, "D DMY[,A,]")
X = "27 MAY 1997"
X = Oconv(10740, "DYMD[2,2,2]")
X = "97 05 27"
X = Oconv(10740, "DQ")
X = "2"
X = Oconv(10740, "DMA")
X = "MAY"
X = Oconv(10740, "DW")
X = "2"
X = Oconv(10740, "DWA")
X = "TUESDAY"

G
Extrai um ou mais valores delimitados de um campo.
G

Sintaxe
G [ skip ] delimiter fields

skip especifica o número de campos a serem ignorados; se ele não for especificado, 0 será assumido e
nenhum campo será ignorado.
delimiter é um caractere não-numérico utilizado como o separador de campo. Você não deve utilizar as
variáveis do sistema @IM, @FM, @VM, @ SM e @TM como delimitadores.
fields é o número de valores contíguos a serem extraídos.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão G com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("27.05.1997", "G1.2")
X = "05.1997"
X = Iconv("27.05.1997", "G.2")
X = "27.05"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão G com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("27.05.1997", "G1.2")
X = "05.1997"
X = Oconv("27.05.1997", "G.2")
X = "27.05"
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L
Extrai dados que atendem aos critérios de comprimento.

Sintaxe
L [ n [ ,m ] ]

n propriamente dito é o número máximo de caracteres que os dados devem conter para serem
retornados. Se ele contiver mais de n caracteres, uma cadeia vazia será retornada. Se você não especificar
n ou se n for 0, o comprimento dos dados será retornado.
n, m especifica um intervalo. Se os dados contiverem de n a m caracteres, eles serão retornados. Caso
contrário, será retornada uma cadeia vazia.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão L com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("QWERTYUIOP", "L0")
X = 10
X = Iconv("QWERTYUIOP", "L7")
X = ""
X = Iconv("QWERTYU", "L7")
X = "QWERTYU"
X = Iconv("QWERTYUOP", "L3,5")
X = ""
X = Iconv("QWER", "L3,5")
X = "QWER"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão L com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("QWERTYUIOP", "L0")
X = 10
X = Oconv("QWERTYUIOP", "L7")
X = ""
X = Oconv("QWERTYU", "L7")
X = "QWERTYU"
X = Oconv("QWERTYUOP", "L3,5")
X = ""
X = Oconv("QWER", "L3,5")
X = "QWER"

MB
Converte números binários em decimais ou um valor ASCII, para armazenamento, ou vice-versa, para
saída.
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Sintaxe
MB [ 0C ]

0C converte o número octal em seu caractere ASCII equivalente na entrada, e vice-versa na saída.

Observações
Caracteres diferentes de 0 e 1 causam um erro.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MB com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("10000000000", "MB")
X = 1024
X = Iconv("010000110100010001000101", "MB0C")
X = "CDE"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MB com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("1024", "MB")
X = "10000000000"
X = Oconv("CDE", "MB0C")
X = "010000110100010001000101"

MCA
Extrai todos os caracteres alfabéticos em um campo.

Sintaxe
MCA

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCA com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCA")
X = "JohnSmith"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCA com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCA")
X = "JohnSmith"
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MC/A
Extrai todos os caracteres não-alfabéticos em um campo.

Sintaxe
MC/A

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MC/A com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234","MC/A")
X = " 1-234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MC/A com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MC/A")
X = " 1-234"

MCD
Converte números decimais em hexadecimais.

Sintaxe
MCD

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCD com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("4D2", "MCD")
X = "1234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCD com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("1234", "MCD")
X = "4D2"

MCL
Converte todas as letras maiúsculas em minúsculas.

Sintaxe
MCL
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Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCL com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCL")
X = "john smith 1-234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCL com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCL")
X = "john smith 1-234"

MCM
Para ser utilizado se o NLS estiver ativado. Extrai todos os caracteres multibyte do NLS no campo. Se o
modo NLS estiver desativado, o código retornará um valor 2, que indica um código de conversão
inválido.

Sintaxe
MCM

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCM com a função Iconv:
IF SYSTEM(NL$ON)
THEN
Multibyte.Characters = ICONV(Input.String, "MCM")
END

Oconv tem a mesma função que Iconv.

MC/M
Para ser utilizado se o NLS estiver ativado. Extrai todos os caracteres de byte único no campo. Se o modo
NLS estiver desativado, o código retornará um valor 2, que indica um código de conversão inválido.
MC/M

Sintaxe
MC/M

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MC/M com a função Iconv:
IF SYSTEM(NL$ON)
THEN
Singlebyte.Characters = ICONV(Input.String, "MC/M")
END

Oconv tem a mesma função que Iconv.
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MCN
Extrai todos os caracteres numéricos em um campo.

Sintaxe
MCN

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCN com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234", "MCN")
X = "1234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCN com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MCN")
X = "1234"

MC/N
Extrai todos os caracteres não-numéricos em um campo.

Sintaxe
MC/N

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MC/N com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John Smith 1-234", "MC/N")
X = "John Smith -"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MC/N com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John Smith 1-234", "MC/N")
X = "John Smith -"

MCP
Converte caracteres não imprimíveis em um ponto.

Sintaxe
MCP
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Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCP com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("John^CSmith^X1-234", "MCP")
X = "John.Smith.1-234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCP com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("John^CSmith^X1-234", "MCP")
X = "John.Smith.1-234"

MCT
Converte palavras de uma cadeia em iniciais maiúsculas.

Sintaxe
MCT

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCT com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("john SMITH 1-234", "MCT")
X = "John Smith 1-234"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCT com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("john SMITH 1-234", "MCT")
X = "John Smith 1-234"

MCU
Converte todas as letras minúsculas em maiúsculas.

Sintaxe
MCU

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCU com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("john smith 1-234", "MCU")
X = "JOHN SMITH 1-234"
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O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCU com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("john smith 1-234", "MCU")
X = "JOHN SMITH 1-234"

MCX
Converte números hexadecimais em decimais.

Sintaxe
MCX

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCX com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("1234", "MCX")
X = "4D2"
O exemplo a seguir mostra o efeito de um código de conversão MCX com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("4D2", "MCX")
X = "1234"

MD
Formata números como valores numéricos ou monetários ou converte números formatados em formato
de armazenamento interno. Se as opções $, F, I ou Y forem incluídas, a conversão será monetária.
Se o NLS estiver ativado e a conversão for monetária, o separador de milhar e o separador decimal serão
utilizados a partir da convenção MONETARY do código do idioma. Se a conversão for numérica, eles
serão utilizados a partir da convenção NUMERIC. As opções <, -, C e D definem números pretendidos
para uso monetário e anulam as configurações na convenção MONETARY.

Sintaxe
MD n [ m ] [ options ]

n é um número, de 0 a 9, que indica o número de casas decimais utilizadas na saída. Se n for 0, a saída
não conterá vírgula decimal.
m especifica o fator de escala. Na entrada, a vírgula decimal é movida m casas para a direita antes de
armazenar. Na saída, a vírgula decimal é movida m casas para a esquerda. Por exemplo, se m for 2 em
uma conversão de entrada e os dados de entrada forem 123, eles seriam armazenados como 12300. Se m
for 2 em uma conversão de saída e os dados armazenados forem 123, eles seriam gerados como 1,23. Se
m não for especificado, será assumido que ele seja igual a n. Os números são arredondados ou
preenchidos com zeros, conforme necessário.
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options são qualquer uma das seguintes opções:
v , especifica uma vírgula como o delimitador de milhar. Para especificar um caractere diferente como o
delimitador de milhar, utilize a expressão de convenção.
v $ prefixa o sinal da moeda local para o número. Se o NLS estiver ativado, o símbolo será derivado da
convenção MONETARY do código do idioma.
v F prefixa o símbolo da moeda franco para o número.
v I é utilizada com Oconv e especifica que o símbolo monetário internacional para o código do idioma é
utilizado. Utilizada com Iconv, especifica que ela é removida.
v Y é utilizado com Oconv. O caractere de iene/yuan é utilizado.
v - especifica um sinal de menos como um sufixo para valores negativos; os sufixos de valores positivos
são representados com um espaço em branco.
v < especifica que valores negativos são colocados entre os sinais de maior e menor para saída; o prefixo
e sufixo de valores positivos são representados com um espaço em branco.
v C inclui o sufixo CR em valores negativos; o sufixo de valores positivos é representado com dois
espaços em branco.
v D inclui o sufixo DB em valores negativos; o sufixo de valores positivos é representado com dois
espaços em branco.
v P especifica nenhuma escala se os dados de entrada já contiverem uma vírgula decimal.
v Z gera 0 como uma cadeia vazia.
v T trunca, em vez de arredondar, os dados.
v fx inclui uma máscara de formato na saída e remove-a na entrada. f é um número, de 1 a 99, que
indica o número máximo de caracteres de máscara a serem removidos ou incluídos. x é o caractere
utilizado como a máscara de formato. Se você não utilizar a opção fx e os dados contiverem uma
máscara de formato, o resultado será uma cadeia vazia. As máscaras de formato são descritas em
Expressão de Formato.
v intl é uma expressão utilizada para especificar uma convenção para formatação numérica ou monetária.
v convention é uma expressão utilizada para especificar uma convenção para formatação numérica ou
monetária.
A expressão convention tem a seguinte sintaxe:
[ prefix, thousands, decimal, suffix ]
Nota: Cada elemento da expressão de convenção é opcional, porém é necessário especificar os
colchetes e as vírgulas na posição correta. Por exemplo, para especificar somente milhar, digite
[,thousands,, ].
– prefix especifica um prefixo para o número. Se o prefix contiver espaços, vírgulas ou colchetes à
direita, coloque-o entre aspas.
– thousands especifica o delimitador de milhar.
– decimal especifica o delimitador decimal.
– suffix especifica um sufixo para o número. Se o suffix contiver espaços, vírgulas ou colchetes à
direita, coloque-o entre aspas.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MD (masked decimal) com a
função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("9876.54", "MD2")
X = 987654
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X = Iconv("987654", "MD0")
X = 987654
X = Iconv("$1,234,567.89", "MD2$,")
X = 123456789
X = Iconv("123456.789", "MD33")
X = 123456789
X = Iconv("12345678.9", "MD32")
X = 1234567890
X = Iconv("F1234567.89", "MD2F")
X = 123456789
X = Iconv("1234567.89cr", "MD2C")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89 ", "MD2D")
X = 123456789
X = Iconv("1,234,567.89 ", "MD2,D")
X = 123456789
X = Iconv("9876.54", "MD2-Z")
X = 987654
X = Iconv("$####1234.56", "MD2$12#")
X = 123456
X = Iconv("$987.654 ", "MD3,$CPZ")
X = 987654
X = Iconv("####9,876.54", "MD2,ZP12#")
X = 987654
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MD (Masked Decimal) com a
função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(987654, "MD2")
X = "9876.54"
X = Oconv(987654, "MD0")
X = "987654"
X = Oconv(123456789, "MD2$,")
X = "$1,234,567.89"
X = Oconv(987654, "MD24$")
X = "$98.77"
X = Oconv(123456789, "MD2[’f’,’.’,’,’]")
X = "f1.234.567,89"
X = Oconv(123456789, "MD2,[’’,’’,’’,’SEK’]"
X ="1,234,567.89SEK"
X = Oconv(-123456789, "MD2<[’#’,’.’,’,’]")
X = #<1.234.567,89>"
X = Oconv(123456789, "MD33")
X = "123456.789"
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X = Oconv(1234567890, "MD32")
X = "12345678.9"
X = Oconv(123456789, "MD2F")
X = "F1234567.89"
X = Oconv(-123456789, "MD2C")
X = "1234567.89cr"
X = Oconv(123456789, "MD2D")
X = "1234567.89 "
X = Oconv(123456789, "MD2,D")
X = "1,234,567.89 "
X = Oconv(1234567.89, "MD2P")
X = "1234567.89"
X = Oconv(123, "MD3Z")
X = ".123"
X = Oconv(987654, "MD2-Z")
X = "9876.54"
X = Oconv(12345.678, "MD20T")
X = "12345.67"
X = Oconv(123456, "MD2$12#")
X = "$####1234.56"
X = Oconv(987654, "MD3,$CPZ")
X = "$987.654 "
X = Oconv(987654, "MD2,ZP12#")
X = "####9,876.54"

ML & MR
Justifica e formata valores monetários ou numéricos. ML especifica justificação à esquerda, MR especifica
justificação à direita. Se as opções F ou $ forem incluídas, a conversão será monetária.
Se o NLS estiver ativado e a conversão for monetária, o separador de milhar e o separador decimal serão
utilizados a partir da convenção MONETARY do código do idioma. Se a conversão for numérica, eles
serão utilizados a partir da convenção NUMERIC. As opções <, -, C e D definem números pretendidos
para uso monetário e anulam as configurações na convenção MONETARY.
ML e MR

Sintaxe
ML | MR [ n [ m ] options [ ( fx ) ]

n é um número, de 0 a 9, que indica o número de casas decimais utilizadas na saída. Se n for 0, a saída
não conterá vírgula decimal.
m especifica o fator de escala. Na entrada, a vírgula decimal é movida m casas para a direita antes de
armazenar. Na saída, a vírgula decimal é movida m casas para a esquerda. Por exemplo, se m for 2 em
uma conversão de entrada e os dados de entrada forem 123, eles seriam armazenados como 12300. Se m
for 2 em uma conversão de saída e os dados armazenados forem 123, eles seriam gerados como 1,23. Se
m não for especificado, será assumido que ele seja igual a n. Os números são arredondados ou
preenchidos com zeros, conforme necessário.
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options são qualquer uma das seguintes opções:
v , especifica uma vírgula como o delimitador de milhar. Para especificar um caractere diferente como o
delimitador de milhar, utilize a expressão de convenção.
v C inclui o sufixo CR em valores negativos; o sufixo de valores positivos é representado com dois
espaços em branco.
v D inclui o sufixo DB em valores negativos; o sufixo de valores positivos é representado com dois
espaços em branco.
v Z gera 0 como uma cadeia vazia.
v - especifica um sinal de menos como um sufixo para valores negativos. O sufixo de valores positivos é
representado com um espaço em branco.
v E especifica que valores negativos são colocados entre os sinais de maior e menor para saída; o prefixo
e sufixo de valores positivos são representados com um espaço em branco.
v N suprime o sinal de menos em números negativos.
v $ prefixa o símbolo da moeda local para o número antes da justificação. Se o NLS estiver ativado, o
símbolo será derivado da convenção MONETARY do código do idioma. Para prefixar um símbolo
monetário diferente, utilize a expressão intl.
v F prefixa o símbolo da moeda franco para o número.
v ( fx ) inclui uma máscara de formato na saída e remove-a na entrada. x é um número, de 1 a 99, que
indica o número máximo de caracteres de máscara a serem removidos ou incluídos. f é um código que
especifica o caractere utilizado como a máscara de formato sendo um dos seguintes:
– # especifica uma máscara de espaços em branco.
– * especifica uma máscara de asteriscos.
– % especifica uma máscara de zeros.
v intl é uma expressão utilizada para customizar a saída de acordo com convenções internacionais
diferentes, permitindo caracteres multibyte.
A expressão intl tem a seguinte sintaxe:
[ prefix , thousands , decimal , suffix ]
Nota: Cada elemento da expressão de convenção é opcional, porém é necessário especificar os
colchetes e as vírgulas na posição correta. Por exemplo, para especificar somente milhar, digite
[,thousands,, ].
– prefix especifica um prefixo para o número. Se o prefix contiver espaços, vírgulas ou colchetes à
direita, coloque-o entre aspas.
– thousands especifica o delimitador de milhar. Se thousands contiver espaços, vírgulas ou colchetes à
direita, coloque-o entre aspas.
– decimal especifica o delimitador decimal. Se decimal contiver espaços, vírgulas ou colchetes à direita,
coloque-o entre aspas.
– suffix especifica um sufixo para o número. Se o suffix contiver espaços, vírgulas ou colchetes à
direita, coloque-o entre aspas.
Cadeias literais também podem ser colocadas entre parênteses. As máscaras de formato são descritas em
Expressão de Formato.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão ML e MR com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("$1,234,567.89", "ML2$,")
X = 123456789
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X = Iconv(".123", "ML3Z")
X = 123
X = Iconv("123456.789", "ML33")
X = 123456789
X = Iconv("12345678.9", "ML32")
X = 1234567890
X = Iconv("1234567.89cr", "ML2C")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89db", "ML2D")
X = 123456789
X = Iconv("1234567.89-", "ML2M")
X = -123456789
X = Iconv("<1234567.89>", "ML2E")
X = -123456789
X = Iconv("1234567.89**", "ML2(*12)")
X = 123456789
X = Iconv("**1234567.89", "MR2(*12)")
X = 123456789
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão ML e MR com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(123456789, "ML2$,")
X = "$1,234,567.89"
X = Oconv(123, "ML3Z")
X = ".123"
X = Oconv(123456789, "ML33")
X = "123456.789"
X = Oconv(1234567890, "ML32")
X = "12345678.9"
X = Oconv(-123456789, "ML2C")
X = 1234567.89cr"
X = Oconv(123456789, "ML2D")
X = " "1234567.89db"
X = Oconv(-123456789, "ML2M")
X = "1234567.89-"
X = Oconv(-123456789, "ML2E")
X = "<1234567.89>"
X = Oconv(123456789, "ML2(*12)")
X = "1234567.89**"
X = Oconv(123456789, "MR2(*12)")
X = "**1234567.89"
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MM
No modo NLS, formata dados monetários utilizando a convenção MONETARY atual.
MM

Sintaxe
MM [ n ] [ I [ L ] ]

n é o número de casas decimais a serem geradas ou armazenadas.
I formata os dados que utilizam o símbolo da moeda internacional de três caracteres especificado na
convenção MONETARY para o código do idioma local, uma vírgula para o separador decimal e um
ponto para o separador de milhar.
A inclusão de L formata os dados utilizando separador de milhar e separador decimal na convenção
MONETARY do código do idioma local. Tanto I quanto L são ignorados para conversões de entrada que
utilizam Iconv.

Observações
Se você especificar MM sem argumentos, a conversão utilizará separadores decimais e de milhar e o
símbolo monetário especificado na convenção MONETARY do código do idioma atual.

MO
Converte números octais em decimais ou um valor ASCII, para armazenamento, ou vice-versa, para
saída.

Sintaxe
MO [ 0C ]

0C converte o número octal em seu caractere ASCII equivalente na entrada, e vice-versa na saída.

Observações
Os caracteres fora do intervalo de 0 a 7 causam um erro.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão M0 com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("2000", "MO")
X = 1024
X = Iconv("103104105", "MO0C")
X = "CDE"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão M0 com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
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X = Oconv("1024", "MO")
X = "2000"
X = Oconv("CDE", "MO0C")
X = "103104105"

MP
Compacta dois números decimais por byte para armazenamento e descompacta-os para saída.

Sintaxe
MP

Observações
Sinais de + iniciais são ignorados. Sinais de - iniciais fazem com que um D hexadecimal seja armazenado
na metade inferior do último dígito interno. Se houver um número ímpar das metades compactadas,
quatro bits de 0 iniciais serão incluídos. O intervalo dos bytes de dados em formato interno expresso em
hexadecimal é de 00 a 99 e de 0D a 9D.
Essa conversão somente aceita dígitos decimais, de 0 a 9, e sinais de mais e menos como entrada. Do
contrário, a conversão falhará.
Os números decimais compactados devem ser descompactados para a saída ou eles não podem ser
exibidos.

MT
Converte dados em, e a partir de, formato de hora.
MT

Sintaxe
MT [ H ] [ S ] [ separator]

MT sem opções especifica que o horário está no formato de 24 horas, omitindo segundos, com
dois-pontos utilizados para separar horas e minutos. Por exemplo, 23:59.
H especifica um formato de saída em formato de 12 horas com o sufixo AM ou PM.
S inclui segundos no horário de saída.
separator é um caractere não-numérico que especifica o separador utilizado entre horas, minutos e
segundos na saída.

Observações
Na saída, MT define o formato de saída externo para o horário.
Na entrada, MT especifica somente que os dados são um horário, e as opções H e S são ignoradas. Se a
data de entrada não tiver minutos ou segundos, será assumido que esses valores são 0. Para formatos de
12 horas, utilize um sufixo AM, A, PM ou P para especificar manhã ou tarde. Se uma hora maior que 12
for inserida, um relógio de 24 horas será assumido. 12:00 AM conta como meia-noite e 12:00 PM conta
como meio-dia. O horário é armazenado como o número de segundos desde a meia-noite. O valor de
meia-noite é 0.
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Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MT com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("02:46", "MT")
X = 9960
X = Iconv("02:46:40am", "MTHS")
X = 10000
X = Iconv("02:46am", "MTH")
X = 9960
X = Iconv("02.46", "MT.")
X = 9960
X = Iconv("02:46:40", "MTS")
X = 10000
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MT com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Oconv("02:46", "MT")
X = "02:46"
X = Oconv("02:46:40am", "MTHS")
X = "02:46:40am"
X = Oconv("02:46am", "MTH")
X = "02:46am"
X = Oconv("02.46", "MT.")
X = "02.46"
X = Oconv("02:46:40", "MTS")
X = "02:46:40"

MUOC
Retorna o valor de armazenamento interno de uma cadeia como cadeias hexadecimais com quatro
dígitos.

Sintaxe
MUOC

Observações
Na saída, utilizando Oconv, a cadeia fornecida é retornada com cada caractere convertido em seu valor
de armazenamento interno hexadecimal de quatro dígitos.
Na entrada, utilizando Iconv, a cadeia fornecida é considerada grupos de quatro dígitos hexadecimais e o
valor de armazenamento interno é retornado. Qualquer grupo que seja composto por menos de quatro
dígitos será preenchido com zeros iniciais.
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Exemplo
X = UniChar(222):UniChar(240):@FM
XInt = Oconv(X, ’MX0C’)
Y = Oconv(X, ’NLSISO8859-1’)
YExt = Oconv(Y, ’MX0C’)
Yint = OCONV(X, ’MU0C’)

As variáveis contêm:
Xint (Internal form in hex bytes): C39EC3B0FE
Yext (External form in hex bytes): DEF03F
Yint (Internal form in UNICODE ): 00DE00F0F8FE

MX
Converte números hexadecimais em decimais ou um valor ASCII para armazenamento, ou vice-versa
para saída.

Sintaxe
MX [ 0C ]

0C converte o número hexadecimal em seu caractere ASCII equivalente na entrada, e vice-versa na saída.

Observações
Os caracteres fora dos intervalos de 0 a 9, A a F ou a a f, causam um erro.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MX com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("400", "MX")
X = 1024
X = Iconv("434445", "MX0C")
X = "CDE"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MX com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("1024", "MX")
X = "400"
X = Oconv("CDE", "MX0C")
X = "434445"

MY
Converte caracteres ASCII em valores hexadecimais na entrada, e vice-versa na saída.

Sintaxe
MY
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Observações
Os caracteres fora dos intervalos de 0 a 9, A a F ou a a f, causam um erro.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MY com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("ABCD", "MY")
X = 41424344
X = Iconv("0123", "MY")
X = 30313233
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão MY com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("41424344", "MY")
X = "ABCD"
X = Oconv("30313233", "MY")
X = "0123"

NL
No modo NLS, converte número em um caractere local configurado para numerais Arábicos.

Sintaxe
NL

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o efeito do código de conversão NL com as funções Oconv e Iconv.
Converter para fins de exibição:
Internal.Number = 1275
External.Number = OCONV(Internal.Number, "NL")

Converter para aritmético:
Internal.Number = ICONV(External.Number, "NL")

NLS
No modo NLS, converte entre o conjunto de caracteres interno e o conjunto de caracteres externo.

Sintaxe
NLS mapname

mapname é o nome do mapa de conjunto de caracteres a ser utilizado para a conversão.
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Observações
Na saída que utiliza a função Oconv, o código de conversão NLS mapeia uma cadeia do conjunto de
caracteres interno para o conjunto de caracteres externo especificado em mapname.
Na entrada que utiliza a função Iconv, o código de conversão NLS assume que a cadeia fornecida esteja
no conjunto de caracteres especificado por mapname e mapeia-a para o conjunto de caracteres interno. Se
mapname estiver configurado para Unicode, será assumido que a cadeia fornecida é composta por
caracteres Unicode de 2 bytes. Se houver um número ímpar de bytes na cadeia, o último byte será
substituído pelo caractere de substituição Unicode, e o valor retornado pela função Status será
configurado para 3.

NR
Converte numerais Arábicos em numerais Romanos na saída, e vice-versa na entrada.

Sintaxe
NR

Observações
Estes são os valores equivalentes de numerais Romanos e Arábicos:
Roman

Arabic

i

1

v

5

x

10

l

50

c

100

d

500

m

1000

V

5000

X

10000

L

50000

C

100000

D

500000

M

1000000

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão NR com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("mcmxcvii", "NR")
X = 1997
X = Iconv("MCMXCVmm", "NR")
X = 1997000
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão NR com a função Oconv:
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Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(1997, "NR")
X = "mcmxcvii"
X = Oconv(1997000, "NR")
X = "MCMXCVmm"

P
Extrai dados que correspondem a um padrão.

Sintaxe
P (pattern) [ ; (pattern) ... ]

pattern especifica o padrão para o qual os dados devem ser correspondidos, devendo ser colocado entre
parênteses. Ele pode ser um ou mais dos seguintes códigos:
v nN corresponde a n caracteres numéricos. Se n for 0, qualquer número de caracteres numéricos será
correspondente.
v nA corresponde a n caracteres alfabéticos. Se n for 0, qualquer número de caracteres alfabéticos será
correspondente.
v nX corresponde a n caracteres alfanuméricos. Se n for 0, qualquer número de caracteres alfanuméricos
será correspondente.
literal é uma cadeia de literais à qual os dados devem corresponder.
; separa uma série de padrões.

Observações
Se os dados não corresponderem a nenhum dos padrões, uma cadeia vazia será retornada.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão P com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("123456789", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123456789"
X = Iconv("123-ABC-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123-ABC-A7G"
X = Iconv("123-45-6789", "P(3N-2N-4N)")
X = "123-45-6789"
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão P com a função Oconv:
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv("123456789", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123456789"
X = Oconv("123-ABC-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = "123-ABC-A7G"
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X = Oconv("ABC-123-A7G", "P(3N-3A-3X);(9N)")
X = ""
X = Oconv("123-45-6789", "P(3N-2N-4N)")
X = "123-45-6789"
X = Oconv("123-456-789", "P(3N-2N-4N)")
X = ""
X = Oconv("123-45-678A",
"P(3N-2N-4N)") X = ""

R
Recupera dados em um intervalo.

Sintaxe
Rn,m [ ; n,m ... ]

n especifica o limite inferior do intervalo.
m especifica o limite superior do intervalo.
; separa vários intervalos.

Observações
Se os dados não atenderem às especificações do intervalo, uma cadeia vazia será retornada.

Exemplos
O exemplo a seguir mostra o efeito do código de conversão R (Range Check) com a função Iconv.
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("123", "R100,200")
X = 123
O exemplo a seguir mostra o efeito do código de conversão R (Range Check) com a função Oconv.
Expressão de Conversão
Valor Externo
X = Oconv(123, "R100,200")
X = 123
X = Oconv(223, "R100,200")
X = ""
X = Oconv(3.1E2, "R100,200;300,400")
X = 3.1E2

S
Gera códigos fonéticos que podem ser utilizados para comparar palavras com base em seus sons.
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Sintaxe
S

Observações
O código fonético consiste na primeira letra da palavra seguida por um número. As palavras com som
semelhante, por exemplo, pêlo e pelo, geram o mesmo código fonético.

Exemplos
Os exemplos a seguir mostram o efeito de alguns códigos de conversão S com a função Iconv:
Expressão de Conversão
Valor Interno
X = Iconv("GREEN", "S")
X = "G650
X = Iconv("greene", "S")
X = "G650"
X = Iconv("GREENWOOD", "S"
X = "G653"
X = Iconv("GREENBAUM", "S")
X = "G651"

TI
No modo NLS, converte horas no formato interno no formato padrão de convenção do código do idioma.

Sintaxe
TI

Exemplo
O exemplo a seguir mostra o efeito do código de conversão TI com a função Oconv:
Internal.Time = TIME()International.Time = OCONV(Internal.Time,
→ "TI")
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Capítulo 8. Transformações e Rotinas Integradas
Estes tópicos descrevem as rotinas e transformações integradas fornecidas com o IBM InfoSphere
DataStage.
Quando você edita um estágio Transformer, pode converter seus dados utilizando uma das
transformações integradas fornecidas com InfoSphere DataStage. Como alternativa, você pode converter
os dados utilizando suas próprias transformações customizadas. As transformações customizadas podem
converter dados utilizando funções ou rotinas.
Para mais informações sobre como editar um estágio Transformer, consulte o “Estágios Transformer” na
página 105. Para detalhes sobre como gravar uma rotina gravada pelo usuário ou uma transformação
customizada, consulte o Capítulo 6, “Programando no IBM InfoSphere DataStage”, na página 133. Para
uma lista completa das funções de BASIC suportadas, consulte o Capítulo 7, “Programação em BASIC”,
na página 145.

Transformações Integradas
Você pode visualizar as definições das transformações integradas utilizando o cliente Designer.
O uso do IBM InfoSphere DataStage em um ambiente NLS tem implicações para algumas das
transformações Dados e Tipo de Dado. Se o NLS estiver ativado, você deverá verificar as descrições das
transformações no cliente do Designer antes de utilizá-las, para garantir que elas operem conforme
necessário.

Transformações de Cadeia
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

CAPITALS

Cadeia

Cadeia

Built-in/String

Cada palavra no argumento
tem seu primeiro caractere
substituído por seu
equivalente em letra
maiúscula, se apropriado.
Qualquer sequência de
caracteres entre caracteres de
espaço é utilizada como uma
palavra, por exemplo:
CAPITALS("monday feb
14th") => "Monday Feb 14th"

DIGITS

Cadeia

Cadeia

Built-in/String

Retorna uma cadeia a partir
da qual todos os caracteres
diferentes dos dígitos 0 a 9
tenham sido removidos, por
exemplo:
DIGITS("123abc456") =>
"123456"

LETTERS

Cadeia

Cadeia

Built-in/String

Retorna uma cadeia a partir
da qual todos os caracteres,
exceto letras, tenham sido
removidos, por exemplo:
LETTERS("123abc456") =>
"abc"
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

StringDecode

consulte a
descrição

Cadeia

sdk/String

Carrega uma matriz para fins
de consulta. A matriz contém
pares name=value. Na
primeira chamada a matriz é
salva; já em todas as
chamadas o name fornecido é
procurado na matriz e o value
correspondente é retornado.
Utiliza uma chave de
consulta e uma matriz como
argumentos, retornando uma
cadeia.

StringIsSpace

Cadeia

Cadeia

sdk/String

Retornará 1 se a cadeia
consistir exclusivamente em
um ou mais espaços.

StringLeftJust

Cadeia

Cadeia

sdk/String

Remove espaços iniciais a
partir da entrada e retorna
uma cadeia do mesmo
tamanho que a entrada. Ela
não reduz espaços entre
caracteres que não sejam
espaços em branco.

StringRightJust

Cadeia

Cadeia

sdk/String

Remove espaços finais da
entrada e retorna uma cadeia
do mesmo tamanho que a
entrada. Ela não reduz
espaços entre caracteres que
não sejam espaços em branco.

StringUpperFirst

Cadeia

Cadeia

sdk/String

Retorna a cadeia de entrada
com iniciais maiúsculas em
todas as palavras.

Transformações de Data
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MONTH.FIRST

MONTH.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
primeiro dia de um mês
fornecido no formato
MONTH.TAG (AAAA-MM),
por exemplo:
MONTH.FIRST("1993-02") =>
9164
em que 9164 é a
representação interna de 1º de
fevereiro de 1993.
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MONTH.LAST

MONTH.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
último dia de um mês
fornecido no formato
MONTH.TAG (AAAA-MM),
por exemplo:
MONTH.LAST("1993-02") =>
9191
em que 9191 é a
representação interna de 28
de fevereiro de 1993.

QUARTER.FIRST

QUARTER.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
primeiro dia de um trimestre
fornecido no formato
QUARTER.TAG (AAAAQn),
por exemplo:
QUARTER.FIRST ("1993Q2") =>
9133
em que 9133 é a
representação interna de 1º de
janeiro de 1993.

QUARTER.LAST

QUARTER.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica correspondente ao
último dia de um trimestre
fornecido no formato
QUARTER.TAG (YYYYQn),
por exemplo:
QUARTER.LAST("1993Q2") =>
9222
em que 9222 é a
representação interna de 31
de março de 1993.

TIMESTAMP.
TO.DATE

Registro de data e
hora

Date

Built-in/Dates

Converte o formato do
Registro de Data e Hora
(AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
em formato de Data Interna,
por exemplo:
TIMESTAMP.TO.DATE("199612-05 13:46:21") => "10567"

TAG.TO.DATE

DATE.TAG

Date

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato AAAA-MM-DD em
uma data interna numérica,
por exemplo:
TAG.TO.DATE("1993-02-14")
=> 9177
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

WEEK.FIRST

WEEK.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
primeiro dia (segunda-feira)
de uma semana fornecida no
formato WEEK.TAG
(AAAAWnn), por exemplo:
WEEK.FIRST("1993W06") =>
9171
em que 9171 é a
representação interna de 8 de
fevereiro de 1993.

WEEK.LAST

WEEK.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
último dia (domingo) de uma
semana fornecida no formato
WEEK.TAG (AAAAWnn), por
exemplo:
WEEK.LAST("1993W06") =>
9177
em que 9177 é a
representação interna de 14
de fevereiro de 1993.

YEAR.FIRST

YEAR.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
primeiro dia de um ano
fornecido no formato
YEAR.TAG (AAAA), por
exemplo:
YEAR.FIRST("1993") => 9133
em que 9133 é a
representação interna de 1º de
janeiro de 1993.

YEAR.LAST

YEAR.TAG

Date

Built-in/Dates

Retorna uma data interna
numérica que corresponde ao
último dia de um ano
fornecido no formato
YEAR.TAG (AAAA), por
exemplo:
YEAR.LAST("1993") => 9497
em que 9497 é a
representação interna de 31
de dezembro de 1993.
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

TIMESTAMP.
TO.TIME

Registro de data e
hora

Tempo

Built-in/Dates

Converte o formato
TIMESTAMP (YYYY-MM-DD
HH:MM:SS) no formato de
hora interno. Por exemplo:
TIMESTAMP.TO.TIME("199612-05 13:46:21") => "49581"
em que 49581 é a
representação interna de 5 de
dezembro de 1996, 13:46 e 21
segundos.

TIMESTAMP

Date

Registro de data e
hora

Built-in/Dates

Converte o formato de data
interna no formato
TIME-STAMP
(AAAA-MM-DD HH:MM:SS).
Por exemplo:
TIMESTAMP("10567") =>
"1996-12- 05 00:00:00"
em que 10567 é a
representação interna de 5 de
dezembro de 1996.

DATE.TAG

Date

DATE.TAG

Built-in/Dates

Converte uma data interna
numérica em uma cadeia no
formato DATE.TAG
(AAAA-MM-DD), por
exemplo:
DATE.TAG(9177) =>
"1993-02-14"

TAG.TO.WEEK

DATE.TAG

WEEK.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato DATE.TAG
(AAAA-MM-DD) em um
formato WEEK.TAG
(AAAAWnn), por exemplo:
TAG.TO.WEEK("1993-02-14")
=> "1993W06"

WEEK.TAG

Date

WEEK.TAG

Built-in/Dates

Converte uma data em
formato de data interna em
uma cadeia WEEK.TAG
(AAAAWnn), por exemplo:
WEEK.TAG(9177) =>
"1993W06"

MONTH.TAG

Date

MONTH.TAG

Built-in/Dates

Converte uma data interna
numérica em uma cadeia no
formato MONTH.TAG
(AAAA-MM), por exemplo:
MONTH.TAG(9177) =>
"1993-02"
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

TAG.TO.MONTH

DATE. TAG

MONTH.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato DATE.TAG
(AAAA-MM-DD) em formato
MONTH.TAG (AAAA-MM),
por exemplo:
TAG.TO.MONTH("1993-02014")
=> "1993-02"

QUARTER.TAG

Date

QUARTER.TAG

Built-in/Dates

Converte uma data interna
numérica em uma cadeia no
formato QUARTER.TAG
(AAAAQn), por exemplo:
QUARTER.TAG(9177) =>
"1993Q2"

TAG.TO. QUARTER

DATE.TAG

QUARTER.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato DATE.TAG
(AAAA-MM-DD) em um
formato QUARTER.TAG
(AAAAQn), por exemplo:
TAG.TO.QUARTER("1993-0214") => "1993Q2"

MONTH.TO.
QUARTER

MONTH.TAG

QUARTER.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato MONTH.TAG
(AAAA-MM) em formato
QUARTER.TAG (AAAAQn),
por exemplo:
MONTH.TO.QUARTER("199302") => "1993Q1"

YEAR.TAG

Date

YEAR.TAG

Built-in/Dates

Converte uma data em
formato de Data interna em
formato YEAR.TAG (AAAA),
por exemplo:
YEAR.TAG(9177) => "1993"

TAG.TO.YEAR

DATE.TAG

YEAR.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato DATE.TAG
(AAAA-MM-DD) em formato
YEAR.TAG (AAAA), por
exemplo:
TAG.TO.YEAR("1993-02-14")
=> "1993"

MONTH.TO.YEAR

MONTH.TAG

YEAR.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato MONTH.TAG
(AAAA-MM) em formato
YEAR.TAG (AAAA), por
exemplo:
MONTH.TO.YEAR("1993-02")
=> "1993"
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Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

QUARTER.TO.
YEAR

QUARTER.TAG

YEAR.TAG

Built-in/Dates

Converte uma cadeia no
formato QUARTER.TAG
(AAAAQn) em formato
YEAR.TAG (AAAA), por
exemplo:
QUARTER.TO.YEAR("1993Q2")
=> "1993"

DateCurrent
DateTime

-

Cadeia

sdk/date

Retorna a data/hora atual no
formato AAAA-MM-DD
HH:MM:SS.SSS.

DateCurrent
GMTTime

-

Cadeia

sdk/date

Retorna a data/hora GMT
atual no formato
AAAA-MM-DD
HH:MM:SS.SSS.

DateCurrent
SwatchTime

-

Número

sdk/date

Retorna a hora atual de
Amostra ou da Internet.

DateDaysSince
1900To TimeStamp

-

Cadeia

sdk/date

Converte dias desde 1900 no
formato AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateDaysSince
1970To TimeStamp

-

Cadeia

sdk/date

Converte dias desde 1970 no
formato AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

As transformações a seguir aceitam cadeias de data de entrada em qualquer um dos seguintes formatos:
v Qualquer data delimitada que forneça Dia Mês Ano (por exemplo, 4/19/1999, 4.19.1999, 4/19/99, 4.19.99)
v Datas com mês alfanumérico (por exemplo, Apr 08 1999, Apr 08 99)
v Datas não-delimitadas em Ano Mês Dia (por exemplo, 19990419, 990419)
v Datas do ano Juliano (por exemplo, 99126, 1999126)
DateGenericGetDay

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Dia da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGeneric
GetMonth

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Mês da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGenericGetTime Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Tempo da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGeneric
GetTimeHour

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Hora da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGenericGetTime Cadeia
Minute

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Minuto da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGenericGetTime Cadeia
Second

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Segundo da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.
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Tipo de Entrada
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Pasta

Descrição

DateGenericGetYear

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna o valor Ano da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGeneric
ToInfCLI

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
adequada para carregamento,
utilizando o Informix CLI.

DateGeneric
ToInfCLIWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada adequadamente
para carregamento, utilizando
o Informix CLI com
HH:MM:SS:SSS no final.

DateGeneric
ToInternal

Cadeia

Date

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada no formato interno
do IBM InfoSphere DataStage.

DateGeneric
ToInternalWithTime

Cadeia

Date

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada no formato interno
do InfoSphere DataStage com
HH:MM:SS.SSS no final.

DateGeneric
ToODBC

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
estágio ODBC.

DateGeneric
ToODBCWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada para carregamento
utilizando o estágio ODBC
com HH:MM:SS.SSS no final.

DateGeneric
ToOraOCI

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada para carregamento,
utilizando Oracle OCI.

DateGeneric
ToOraOCIWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada
formatada para carregamento
utilizando Oracle OCI com
HH:MM:SS no final.

DateGeneric
ToSybaseOC

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
Sybase Open Client.

DateGeneric
ToSybaseOC
WithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
Sybase Open Client com
HH:MM:SS.SSS no final.

DataGeneric
ToTimeStamp

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retorna a data de entrada no
formato AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateGeneric
DateDiff

Cadeia, Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Compara duas datas e
retorna a diferença do
número de dias.

DateGeneric
DaysSince1900

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Compara a data de entrada
com 1899-12-31 à meia-noite e
retorna a diferença do
número de dias.
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Descrição

DateGeneric
DaysSince1970

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Compara a data de entrada
com 1969-12-31 à meia-noite e
retorna a diferença do
número de dias.

DateGeneric
DaysSinceToday

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Compara a data de entrada
com a meia-noite de hoje e
retorna a diferença do
número de dias.

DateGenericIsDate

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
generic

Retornará 1 se a entrada for
uma data válida, caso
contrário retornará 0.

As transformações a seguir aceitam cadeias de data de entrada delimitadas no formato [AA]AA MM DD], utilizando
qualquer delimitador. As cadeias também podem conter uma entrada de hora no formato HH:MM:SS:SSS,
HH:MM:SS ou HH:MM.
DateYearFirst
GetDay

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Dia da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetMonth

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Mês da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Tempo da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetTimeHour

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Hora da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetTimeMinute

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Minuto da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetTimeSecond

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Segundo da
data fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
GetYear

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna o valor Ano da data
fornecida no formato
AAAAMMDD
HH:MM:SS:SSS.

DateYearFirst
ToInfCLI

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento, utilizando o
Informix CLI.

DateYearFirst
ToInfCLIWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada
formatada adequadamente
para carregamento, utilizando
o Informix CLI com
HH:MM:SS.SSS no final.
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Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

DateYearFirst
ToInternal

Cadeia

Date

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada
formatada no formato interno
do InfoSphere DataStage.

DateYearFirst
ToInternalWithTime

Cadeia

Date

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada
formatada no formato interno
do InfoSphere DataStage com
HH:MM:SS.SSS no final.

DateYearFirst
ToODBC

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
estágio ODBC.

DateYearFirst
ToODBCWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
estágio ODBC com
HH:MM:SS.SSS no final.

DateYearFirst
ToOraOCI

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
Oracle OCI.

DateYearFirst
ToOraOCIWithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando
Oracle OCI com HH:MM:SS
no final.

DateYearFirst
ToSybaseOC

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
Sybase Open Client.

DateYearFirst
ToSybaseOC
WithTime

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada em
um formato adequado para
carregamento utilizando o
Sybase Open Client com
HH:MM:SS.SSS no final.

DataYearFirst
ToTimeStamp

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retorna a data de entrada no
formato AAAAMMDD
HH:MM.SS:SSS.

DateYearFirstDiff

Cadeia, Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Compara duas datas e
retorna a diferença do
número de dias.

DateYearFirst
DaysSince1900

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Compara a data de entrada
com 1899-12-31 à meia-noite e
retorna a diferença do
número de dias.

DateYearFirst
DaysSince1970

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Compara a data de entrada
com 1969-12-31 à meia-noite e
retorna a diferença do
número de dias.

DateYearFirst
DaysSinceToday

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Compara a data de entrada
com a meia-noite de hoje e
retorna a diferença do
número de dias.
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Tipo de Saída
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Descrição

DateYearFirstIsDate

Cadeia

Cadeia

sdk/date/
YearFirst

Retornará 1 se a entrada for
uma data válida, caso
contrário retornará 0.

Transformações de Tipos de Dados
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

DataTypeAsciiPic9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII em um
número inteiro.

DataTypeAsciiPic9V9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII com uma
casa decimal suposta
em um número com
uma casa decimal real.

DataTypeAscii
Pic9V99

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII com duas
casas decimais
supostas em um
número com duas
casas decimais reais.

DataTypeAscii
Pic9V999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII com três
casas decimais
supostas em um
número com três casas
decimais reais.

DataTypeAscii
Pic9V9999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII com quatro
casas decimais
supostas em um
número com quatro
casas decimais reais.

DataTypeAscii
toEbcdic

Cadeia

Cadeia

Tipo de dados/sdk

Converte a cadeia
ASCII em EBCDIC.

DataTypeEbcdicPic9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de EBCDIC em um
número inteiro.

DataTypeEbcdic
Pic9V9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de EBCDIC com uma
casa decimal suposta
em um número com
uma casa decimal real.

DataTypeEbcdic
Pic9V99

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de EBCDIC com duas
casas decimais
supostas em um
número com duas
casas decimais reais.
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Tipo de Entrada

Tipo de Saída
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Descrição

DataTypeEbcdic
Pic9V999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de EBCDIC com três
casas decimais
supostas em um
número com três casas
decimais reais.

DataTypeEbcdic
Pic9V9999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de EBCDIC com
quatro casas decimais
supostas em um
número com quatro
casas decimais reais.

DataTypeEbcdic
toAscii

Cadeia

Cadeia

Tipo de dados/sdk

Converte uma cadeia
EBCDIC em ASCII.

DataTypePic9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII ou EBCDIC
em um número
inteiro.

DataTypePic9V9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII ou EBCDIC
com uma casa decimal
suposta em um
número com uma casa
decimal real.

DataTypePic9V99

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII ou EBCDIC
com duas casas
decimais supostas em
um número com duas
casas decimais reais.

DataTypePic9V999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII ou EBCDIC
com três casas
decimais supostas em
um número com três
casas decimais reais.

DataTypePic9
V9999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o PIC 9(n)
de ASCII ou EBCDIC
com quatro casas
decimais supostas em
um número com
quatro casas decimais
reais.

DataTypePicComp

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte COBOL PIC
COMP em um
número inteiro.

DataTypePicComp1

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte COBOL PIC
COMP-1 em um
número real.

DataTypePicComp2

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte COBOL PIC
COMP-2 em um
número real.
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Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

DataTypePicComp3

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado com sinal
de COBOL PIC
COMP-3 em um
número inteiro.

DataTypePicComp3
Unsigned

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado sem sinal
COBOL PIC COMP-3
em um número
inteiro.

DataTypePicComp3
UnsignedFast

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado sem sinal
COBOL PIC COMP-3
em um número
inteiro.

DataTypePicComp3
V9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado com sinal
COBOL PIC COMP-3
com uma casa decimal
suposta em um
número com uma casa
decimal real.

DataTypePicComp3
V99

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado com sinal
COBOL PIC COMP-3
com duas casas
decimais supostas em
um número com duas
casas decimais reais.

DataTypePicComp3
V999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado com sinal
COBOL PIC COMP-3
com três casas
decimais supostas em
um número com três
casas decimais reais.

DataTypePicComp3
V9999

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o decimal
compactado com sinal
COBOL PIC COMP-3
com quatro casas
decimais supostas em
um número com
quatro casas decimais
reais.

DataTypePicComp
Unsigned

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte binário sem
sinal em um número
inteiro.

DataTypePicS9

Cadeia

Número

Tipo de dados/sdk

Converte o Tipo de
dados COBOL PIC
S9(n) de decimal
zonado à direita em
ASCII ou EBCDIC em
um número inteiro.
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Transformação

Tipo de Entrada Tipo de Saída

Pasta

Descrição

KeyMgtGetMaxKey

Cadeia,
Cadeia,
Cadeia,
Cadeia

Cadeia

sdk/KeyMgt

Utiliza uma coluna, uma
tabela, um estágio ODBC
e um número de 1 a 99
como um identificador
exclusivo (dentro da
tarefa). Retorna o valor
máximo da coluna
especificada. Geralmente
utilizado para o
gerenciamento de chaves.

KeyMgtGetNextValue

Cadeia literal

Cadeia

sdk/KeyMgt

Gera números
sequenciais.

KeyMgtGetNextValue
Concurrent

Cadeia literal

Cadeia

sdk/KeyMgt

Gera números sequenciais
em um ambiente
simultâneo.

Transformações de Medida - Área
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureAreaAcresToSqFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte acres em
pés quadrados.

MeasureAreaAcresToSqMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte acres em
metros quadrados.

MeasureAreaSqFeetToAcres

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte pés
quadrados em acres.

MeasureAreaSqFeetToSqInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte pés
quadrados em
polegadas quadradas.

MeasureAreaSqFeetToSqMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte pés
quadrados em metros
quadrados.

MeasureAreaSqFeetToSqMiles

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte pés
quadrados em milhas
quadradas.

MeasureAreaSqFeetToSqYards

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte pés
quadrados em jardas
quadradas.

MeasureAreaSqInchesToSqFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte polegadas
quadradas em pés
quadrados.

MeasureAreaSqInchesToSqMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte polegadas
quadradas em metros
quadrados.

MeasureAreaSqMeterToAcres

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte metros
quadrados em acres.

MeasureAreaSqMetersToSqFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte metros
quadrados em pés
quadrados.
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MeasureAreaSqMetersToSqInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte metros
quadrados em
polegadas quadradas.

MeasureAreaSqMetersToSqMiles

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte metros
quadrados em milhas
quadradas.

MeasureAreaSqMetersToSqYards

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte metros
quadrados em jardas
quadradas.

MeasureAreaSqMilesToSqFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte milhas
quadradas em pés
quadrados.

MeasureAreaSqMilesToSqMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte milhas
quadradas em metros
quadrados.

MeasureAreaSqYardsToSqFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte jardas
quadradas em pés
quadrados.

MeasureAreaSqYardsToSqMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Area

Converte jardas
quadradas em metros
quadrados.

Transformações de Medida - Distância
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureDistance
FeetToInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte pés em
polegadas.

MeasureDistance
FeetToMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte pés em
metros.

MeasureDistance
FeetToMiles

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte pés em
milhas.

MeasureDistance
FeetToYards

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte pés em
jardas.

MeasureDistance
InchesToFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte polegadas
em pés.

MeasureDistance
InchesToMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte polegadas
em metros.

MeasureDistance
InchesToMiles

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte polegadas
em milhas.

MeasureDistance
InchesToYards

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte polegadas
em jardas.

MeasureDistance
MetersToFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte metros em
pés.

MeasureDistance
MetersToInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte metros em
polegadas.

MeasureDistance
MetersToMile

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte metros em
milhas.

MeasureDistance
MetersToYard

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte metros em
jardas.
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Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureDistance
MilesToFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte milhas em
pés.

MeasureDistance
MilesToInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte milhas em
polegadas.

MeasureDistance
MilesToMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte milhas em
metros.

MeasureDistance
MilesToYards

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte milhas em
jardas.

MeasureDistance
YardsToFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte jardas em
pés.

MeasureDistance
YardsToInches

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte jardas em
polegadas.

MeasureDistance
YardsToMeters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte jardas em
metros.

MeasureDistance
YardsToMiles

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Distance

Converte jardas em
milhas.

Transformações de Medida - Temperatura
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureTemp
CelsiusToFahrenheit

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Temp

Converte Celsius em
Fahrenheit.

MeasureTemp
FahrenheitToCelsius

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Temp

Converte Fahrenheit
em Celsius.

Transformações de Medida - Tempo
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureTime
DaysToSeconds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte dias em
segundos.

MeasureTime
HoursToSeconds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte horas em
segundos.

MeasureTime
IsLeapYear

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Retornará 1 se a
entrada de ano de 4
dígitos for um ano
bissexto. Caso
contrário, retornará 0.

MeasureTime
MinutesTo Seconds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte minutos em
segundos.

MeasureTime
SecondsToDays

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte segundos
em dias.

MeasureTime
SecondsToHours

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte segundos
em horas.

MeasureTimeSeconds
ToMinutes

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte segundos
em minutos.

MeasureTime
SecondsToWeeks

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte segundos
em semanas.

318

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureTime
SecondsToYears

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte segundos
em anos.

MeasureTime
WeeksToSeconds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte semanas em
segundos.

MeasureTime
YearsToSeconds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Time

Converte anos padrão
em segundos.

Descrição

Transformações de Medida - Volume
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

MeasureVolume
BarrelsLiquid
ToCubicFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (líquido)
em pés cúbicos.

MeasureVolume
BarrelsLiquid
ToGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (líquido)
em galões
americanos.

MeasureVolume
BarrelsLiquid
ToLiters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (líquido)
em litros.

MeasureVolume
BarrelsPetrol
ToGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (petróleo)
em galões
americanos.

MeasureVolume
BarrelsPetrol
ToLiters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (petróleo)
em litros.

MeasureVolume
BarrelsPetrol
ToCubicFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte barris
americanos (petróleo)
em pés cúbicos.

MeasureVolume
CubicFeet
ToBarrelsLiquid

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte pés cúbicos
em barris americanos
(líquido).

MeasureVolume
CubicFeet
ToBarrelsPetrol

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte pés cúbicos
em barris americanos
(petróleo).

MeasureVolume
CubicFeet
ToGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte pés cúbicos
em galões
americanos.

MeasureVolume
CubicFeet
ToLiters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte pés cúbicos
em litros.

MeasureVolume
CubicFeet
ToImpGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte pés cúbicos
em galões imperiais.

MeasureVolume
GallonsTo
BarrelsLiquid

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
americanos em barris
americanos (líquido).

MeasureVolume
GallonsTo
BarrelsPetrol

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
americanos em barris
americanos (petróleo).
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureVolume
GallonsTo
CubicFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
americanos em pés
cúbicos.

MeasureVolume
GallonsToLiters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
americanos em litros.

MeasureVolume
LitersTo
BarrelsLiquid

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte litros em
barris americanos
(líquido).

MeasureVolume
LitersTo
BarrelsPetrol

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte litros em
barris americanos
(petróleo).

MeasureVolume
LitersTo
CubicFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte litros em
pés cúbicos.

MeasureVolume
LitersToGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte litros em
galões americanos.

MeasureVolume
LitersToGallons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte litros em
galões imperiais.

MeasureVolume
ImpGallons
ToCubicFeet

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
imperiais em pés
cúbicos.

MeasureVolume
ImpGallons
ToLiters

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/Volume Converte galões
imperiais em litros.

Transformações de Medida - Peso
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureWeightGrains
ToGrams

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte grãos em
gramas.

MeasureWeightGrams
ToGrains

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte gramas em
grãos.

MeasureWeightGrams
ToOunces

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte gramas em
onças.

MeasureWeightGrams
ToPennyWeight

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte gramas em
pennyweight (1/20
de onça).

MeasureWeightGrams
ToPounds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte gramas em
libras.

MeasureWeightKilograms
ToLongTons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte
quilogramas em
toneladas inglesas.

MeasureWeightKilograms
ToShortTons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte
quilogramas em
toneladas
norte-americanas.

MeasureWeightLongTons
ToKilograms

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte toneladas
inglesas em
quilogramas.
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

MeasureWeightLongTons
ToPounds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte toneladas
inglesas em libras.

MeasureWeightOunces
ToGrams

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte onças em
gramas.

MeasureWeightPennyWeight
ToGrams

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte
pennyweight em
gramas.

MeasureWeightPounds
ToGrams

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte libras em
gramas.

MeasureWeightPounds
ToLongTons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte libras em
toneladas inglesas.

MeasureWeightPounds
ToShortTons

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte libras em
toneladas
norte-americanas.

MeasureWeightShortTons
ToKilograms

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte toneladas
norte-americanas em
quilogramas.

MeasureWeightShortTons
ToPounds

Cadeia

Cadeia

sdk/Measure/
Weight

Converte toneladas
norte-americanas em
libras.

Transformações Numéricas
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

NumericIsSigned

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retornará 0 se a
entrada for
não-numérica ou
zero, 1 para números
positivos e -1 para
números negativos.

NumericRound0

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retorna o número
inteiro mais próximo
ao número de
entrada.

NumericRound1

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retorna o número de
entrada para 1 casa
decimal mais
próxima.

NumericRound2

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retorna o número de
entrada para 2 casas
decimais mais
próximas.

NumericRound3

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retorna o número de
entrada para 3 casas
decimais mais
próximas.

NumericRound4

Cadeia

Cadeia

sdk/Numeric

Retorna o número de
entrada para 4 casas
decimais mais
próximas.
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Transformações do Processador de Linha
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

RowProcCompareWith
PreviousValue

Cadeia

Cadeia

sdk/RowProc

Compara o valor
atual com o valor
anterior. Retornará 1
se os valores forem
iguais, caso
contrário, 0. Pode
ser utilizada
somente em um
local em uma tarefa.

RowProcGetPreviousValue

Cadeia

Cadeia

sdk/RowProc

Retorna o valor
anterior transmitido
nesta transformação,
preserva a entrada
atual para a
próxima referência.
Pode ser utilizada
somente em um
local em uma tarefa.

RowProcRunningTotal

Cadeia

Cadeia

sdk/RowProc

Retorna a soma em
execução da entrada.
Pode ser utilizada
somente em um
local em uma tarefa.

Transformações de Utilitário
Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

UtilityAbortToLog

Cadeia

-

sdk/Utility

Faz com que a tarefa
termine e grava a
mensagem fornecida
no log de erros críticos
no cliente Director.
Isso é destinado
somente para uso de
desenvolvimento.

UtilityRunJob

Cadeia,
cadeia delimitada,
número,
número

Matriz

sdk/Utility

Executa a tarefa
especifica e retorna
estatísticas da
execução da tarefa. A
tarefa é especificada
por nome de tarefa,
lista de parâmetros
delimitada por
caracteres |, um limite
de linha e um limite
de aviso. As
estatísticas são
retornadas em uma
matriz.
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Transformação

Tipo de Entrada

Tipo de Saída

Pasta

Descrição

UtilityGetRunJobInfo

Saída do
Utilitário RunJob,
Cadeia,
Cadeia

Cadeia

sdk/Utility

Extrai informações da
saída UtilityRunJob.
Utiliza a saída de
UtilityRunJob, uma
ação e
(opcionalmente) um
nome de link como
argumentos. As
possíveis ações são:
LinkCount
Nome da Tarefa
JobCompletionStatus
StartTime
EndTime

UtilityMessageToLog

Cadeia

-

sdk/Utility

Grava a mensagem
fornecida pelo usuário
no log no cliente
Director.

UtilityPrintColumn
ValueToLog

Cadeia

-

sdk/Utility

Grava um valor de
coluna no log no
cliente Director.

UtilityPrintHexValueToLog

Cadeia

-

sdk/Utility

Converte o valor
fornecido e processa-o
como uma cadeia.
Converte cada
caractere na cadeia em
seu equivalente
hexadecimal de ASCII
e grava-o no log no
cliente Director.

UtilityWarningToLog

Cadeia

-

-

Grava a mensagem
fornecida como um
aviso no log no cliente
Director.

UtilityHashLookup

Cadeia,
Cadeia,
Cadeia

Cadeia

sdk/Utility

Executa uma consulta
em relação a uma
tabela em hash. Adota
o nome da tabela em
hash, o valor da chave
em hash e a posição
da coluna como
argumentos. Retorna o
registro.

Rotinas Integradas
Existem três tipos de rotinas fornecidas com IBM InfoSphere DataStage:
v Sub-rotinas antes/depois integradas. Essas rotinas são armazenadas na pasta Rotinas > Integradas >
Antes/Depois na árvore do repositório. Elas estão compiladas e prontas para serem utilizadas como
uma sub-rotina antes do estágio ou depois do estágio ou como uma rotina antes da tarefa ou depois da
tarefa.
v Exemplos de funções de transformação. Essas rotinas são armazenadas sob a pasta Rotinas >
Exemplos > Funções na árvore do repositório e são utilizadas por transformações integradas fornecidas
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com InfoSphere DataStage. Você pode copiar essas rotinas e utilizá-las como uma base para suas
próprias funções de transformação gravadas pelo usuário.
v Funções de transformação utilizadas pelas transformações do SDK. São as rotinas utilizadas pelas
transformações do SDK do mesmo nome. Elas são armazenadas em Rotina > sdk. Essas rotinas não
são oferecidas pelo Editor de Expressão e você deve utilizar a transformação no lugar da rotina (como
descrito em “Transformações Integradas” na página 303).
Você pode visualizar as definições dessas rotinas utilizando o cliente do Designer, mas não é possível
editá-las. Você pode copiá-las e renomeá-las, se necessário, e editar as cópias para suas próprias
finalidades.

Sub-rotinas Antes/Depois Integradas
Existem inúmeras sub-rotinas antes/depois fornecidas com IBM InfoSphere DataStage:
v DSSendMail. Essa rotina é um interlúdio do programa de envio de correio local.
v DSWaitForFile. Essa rotina é chamada para suspender uma tarefa até que uma tarefa nomeada 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 por 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 via um shell do mecanismo do InfoSphere Information
Server. 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.
Essas rotinas aparecem na lista de rotinas integradas disponíveis ao editar os campos Sub-rotina Antes
do Estágio ou Sub-rotina Depois do Estágio em um estágio Aggregator, Transformer ou estágio
complementar, ou os campos Sub-rotina Antes da Tarefa ou Sub-rotina Depois da Tarefa na caixa de
diálogo Propriedades da Tarefa.
Você também pode copiar essas rotinas e utilizar o código como uma base para suas próprias rotinas
antes/depois.
Se o NLS estiver ativado, será necessário estar ciente de quaisquer requisitos de mapeamento ao utilizar
as rotinas ExecDOS e ExecSH (ou ExecDOSSilent e ExecSHSilent). Se essas rotinas utilizarem dados em
conjuntos de caracteres específicos, você deverá mapear os dados para Unicode e a partir dele.
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Exemplo de Funções de Transformação
Estes são exemplos de funções de transformação fornecidas com IBM InfoSphere DataStage:
v ConvertMonth. Transforma uma entrada MONTH.TAG. O resultado depende do valor para o segundo
argumento:
– F (o primeiro dia do mês) gera uma DATE.TAG.
– L (o último dia do mês) gera uma DATE.TAG.
– Q (o trimestre que contém o mês) gera uma QUARTER.TAG.
– Y (o ano que contém o mês) gera uma YEAR.TAG.
v ConvertQuarter. Transforma uma entrada QUARTER.TAG. O resultado depende do valor para o
segundo argumento:
– F (o primeiro dia do mês) gera uma DATE.TAG.
– L (o último dia do mês) gera uma DATE.TAG.
– Y (o ano que contém o mês) gera uma YEAR.TAG.
v ConvertTag. Transforma uma entrada DATE.TAG. O resultado depende do valor para o segundo
argumento:
– I (número interno do dia) gera uma Data.
– W (a semana que contém a data) gera uma WEEK.TAG.
– M (o mês que contém a data) gera uma MONTH.TAG.
– Q (o trimestre que contém a data) gera uma QUARTER.TAG.
– Y (o ano que contém a data) gera uma YEAR.TAG.
v ConvertWeek. Transforma uma entrada WEEK.TAG em uma data interna que corresponde a um dia
específico da semana. O resultado depende do valor do segundo argumento:
–
–
–
–
–

0
1
2
3
4

gera
gera
gera
gera
gera

a
a
a
a
a

segunda-feira.
terça-feira.
quarta-feira.
quinta-feira.
sexta-feira.

– 5 gera o sábado.
– 6 gera o domingo.
Se a entrada não parecer ser uma WEEK.TAG válida, um erro será registrado e 0 será retornado.
v ConvertYear. Transforma uma entrada YEAR.TAG. O resultado depende do valor do segundo
argumento:
– F (o primeiro dia do ano) gera uma DATE.TAG.
– L (o último dia do ano) gera uma DATE.TAG.
v QuarterTag. Transforma uma entrada Date em uma cadeia QUARTER.TAG (AAAAQn).
v Registro de Data e Hora. Transforma um registro de data e hora (uma cadeia no formato
AAAA-MM-DD HH:MM:SS) ou uma entrada Date. O resultado depende do valor para o segundo
argumento:
– TIMESTAMP gera um registro de data e hora com a hora igual a 00:00:00 a partir de uma data.
– DATE gera uma data interna a partir de um registro de data e hora (parte da hora é ignorada).
– TIME gera uma hora interna a partir de um registro de data e hora (parte da data é ignorada).
v WeekTag. Transforma uma entrada Date em uma cadeia WEEK.TAG (AAAAWnn).
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Capítulo 9. Armazenamento em Cache de Disco do Estágio
Hashed File
Antes do Release 5.1, o estágio Hashed File tinha somente um método de armazenar linhas em cache
tanto para leitura (links de referência) como para gravação (links de saída). Esse método é chamado cache
privado do link (anteriormente chamado cache do estágio). Esse mecanismo de armazenamento em cache
é um cache por link privado. Como resultado, cada link em uma tarefa que utiliza o estágio Hashed File
deve alocar e gerenciar recursos para suportar o cache. O compartilhamento é permitido em uma tarefa
com um fluxo de dados único, mas não entre tarefas ou vários fluxos de dados em uma tarefa. Isto
resulta em uso de recurso significativo e tempos de inicialização ineficientes (no caso de links de
referência).
Além disso, como os buffers de cache de gravação geram linhas até atingir um limite, as linhas
armazenadas em cache não são representadas no banco de dados até o cache ser esvaziado. Isto causa um
problema para designs de tarefa que utilizam o mesmo arquivo hash para consultas e atualizações de
referência.
O IBM InfoSphere DataStage fornece a opção para
v Armazenar em cache blocos na memória do servidor
v Permitir que o mesmo arquivo hash seja relacionado por vários links
v Tornar as inserções e atualizações visíveis para todos os processos que têm o arquivo aberto
O armazenamento em cache de disco do sistema de memória compartilhada centralizado, daqui por
diante chamado armazenamento em cache do sistema, reduz o uso de recursos do sistema ao
implementar somente um cache que pode ser totalmente configurado e que suporta ambas leitura e
gravação.
O Release 6.0 introduziu uma opção adicional chamada cache público de link. Essa opção permite que
vários fluxos de dados em uma tarefa utilizem o mesmo arquivo de cache. O cache público de link foi
desenvolvido para tirar total proveito do mecanismo paralelo do InfoSphere DataStage ao aumentar a
eficiência com um SMP (Symmetric Multiprocessor) quando um arquivo de consulta é utilizado.
As funções que suportam o armazenamento em cache do disco estão descritas no InfoSphere DataStage
Programmer's Guide.
Estes tópicos descrevem comandos do usuário, bem como os recursos fornecidos para que o
administrador do InfoSphere DataStage ajuste diversos valores de configuração do sistema para
maximizar o desempenho com base na configuração de hardware e nas etapas do InfoSphere DataStage.

Funcionalidade de Armazenamento em Cache do Disco
O armazenamento em cache de disco tem a funcionalidade e os benefícios a seguir:
v Suporta o acesso a arquivo de gravação ou atualização compartilhável em um único fluxo de dados em
uma única tarefa (cache privado de link)
v Suporta o acesso a arquivo de gravação ou atualização compartilhável com
– vários fluxos de dados em uma única tarefa
– várias tarefas
– uma tarefa em execução com o mecanismo paralelo em SMP
durante a manutenção de arquivos armazenados em cache na memória (cache público do link)
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v Suporta o acesso a arquivo de gravação ou atualização compartilhável em tarefas de um sistema
durante a manutenção de arquivos armazenados em cache na memória (cache do sistema)
v Permite a exploração dos recursos de SMP que permitem vários fluxos de dados simultâneos (cache
público do link)
v Suporta o rápido acesso na memória a dados por um aplicativo, incluindo dados atualizados ou
criados recentemente
v Suporta o rápido acesso na memória a dados atualizados ou criados recentemente por outros processos
v Suporta ajustes do sistema que permitem que um administrador configure os algoritmos do cache de
disco para melhor atender à configuração do sistema e ao tamanho esperado dos arquivos
A seguinte funcionalidade não é suportada:
v Armazenamento em cache de arquivos maior que meio terabyte
v Armazenamento em cache do sistema de tipos de arquivos 1, 19, 25 ('árvore B') ou 27 (particionado)
v Armazenamento em cache do sistema de arquivos existentes com valores de separação (tamanhos de
bloco) diferentes de 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64
v Designação automática de arquivos como sistema armazenado em cache
v Uso de utilitários (backup, restauração, redimensionamento e correção de arquivo) em relação a
arquivos designados para serem utilizados pelo cache do sistema

Terminologia
A seguinte terminologia é utilizada neste documento:
Termo Significado
bloco

Um grupo de registros ou linhas. O mecanismo do servidor insere os registros que se misturam
no mesmo número de grupo em um bloco. O tamanho de bloco é determinado pelo valor
SEPARATION de CREATE.FILE.

buffer do conjunto de blocos
Uma unidade de memória dentro dos segmentos compartilhados de disco com um tamanho de n
k mais o tamanho da estrutura de títulos do conjunto de blocos. n pode ser 4, 8, 16 ou 32.
cadeia livre do conjunto de blocos
A cadeia de buffers do conjunto de blocos não utilizados atualmente disponíveis em qualquer um
dos segmentos compartilhados por disco configurados.
cache

Um subsistema em que os dados utilizados com frequência se tornam acessíveis para rápido
acesso.

daemon de cache
Um processo assíncrono em segundo plano que efetua gravações no estado gravação adiada.
cadeia de arquivo de cache
Um conjunto de entradas de arquivo de cache utilizadas (um arquivo aberto) ou não utilizadas.
entrada do arquivo de cache
Uma estrutura definindo um arquivo do mecanismo do servidor e as informações relacionadas
sobre seu estado.
número do dispositivo
Um número exclusivo associado à partição (um dispositivo) em que o inode reside. Consulte
também o número de inode.
segmentos de memória compartilhada de disco
Os segmentos em que a memória de cache do sistema IBM InfoSphere DataStage é alocada. Essa
área é dividida em entradas de conjunto de blocos.
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arquivo
Um arquivo nativo do mecanismo do servidor criado com o comando CREATE.FILE.
esvaziar
O momento em que um conjunto de blocos alocado atualmente é liberado e pode ser obtido de
um arquivo e utilizado para outro conjunto de blocos do mesmo arquivo ou de uma arquivo
diferente.
estado inconsistente
O estado de um arquivo em que algumas, mas não todas, as gravações geradas por um aplicativo
foram gravadas fisicamente em disco antes de o aplicativo terminar sem um arquivo de
fechamento adequado.
número de inode
Um número exclusivo associado a cada nome de arquivo. Esse número é utilizado para procurar
por uma entrada na tabela de inodes que fornece informações sobre o tipo, o tamanho e o local
do arquivo e o ID de usuário do proprietário do arquivo. Consulte também o número do
dispositivo.
bloco de excessos
Um bloco exclusivo ou um conjunto de blocos em que a parte de excesso dos campos de um
registro será armazenada se todos os campos de dados desse registro não puderem ser ajustados
em seu grupo.
pid

Um identificador exclusivo de um processo.

pré-leitura
O ato de ler um ou mais blocos de um arquivo em cache antes de um pedido para esse bloco.
HEAPCHUNK público
Um conjunto consecutivo de conjuntos de blocos (bset) alocados como uma unidade (128 K) para
um servidor de arquivos em hash para uma parte de um cache público de link.
semáforo
Uma estrutura do sistema operacional que permite que os processos vinculem-se uns aos outros
para encadeamento único através de um procedimento.
multiprocessamento simétrico (SMP)
O processamento de programas por vários processadores que compartilham um sistema
operacional e memória comuns. Uma única cópia do sistema operacional é responsável por todos
os processadores. Em SMP, os recursos de hardware geralmente são compartilhados entre
processadores.
gravação adiada
Um bloco atualmente em um conjunto de blocos que foi modificado a partir da imagem em disco
e tornado visível para outros aplicativos, mas que não foi atualizado no arquivo de disco. O
arquivo fica em um estado inconsistente até que todos os blocos de gravação adiada sejam
gravados.

Vários Fluxos de Dados
No IBM InfoSphere DataStage, vários fluxos de dados ocorrem em um dos três estados:
v Processando vários fluxos de dados dentro da mesma tarefa
v Processando uma única origem de dados grande em vários conjuntos particionados utilizando o
mecanismo paralelo do InfoSphere DataStage
v Executando várias tarefas que fazem referência ao mesmo arquivo
Para obter eficiências de processamento, você pode processar vários fluxos de dados com um arquivo de
consulta único e comum armazenado em cache.
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Diretrizes para Escolher um Tipo de Armazenamento em Cache
Utilize os itens a seguir como uma diretriz à medida que você seleciona o tipo de armazenamento em
cache a ser utilizado:
Até

Uso

Compartilhar entre arquivos de referência e de saída em um único fluxo de dados
Armazenamento em cache privado de link
Compartilhar entre vários fluxos de dados ou em um contêiner em execução com o mecanismo
paralelo
Armazenamento em cache público de link
Compartilhar entre várias tarefas em execução sequencial ou paralela usando o mesmo arquivo de
referência ou arquivo de saída
Armazenamento em cache do sistema

Preparando para Armazenamento em Cache Privado de Link
Sobre Esta Tarefa
No cliente Administrator, selecione um projeto na página Projetos. Clique em Propriedades. Na guia
Ajustáveis, configure Tamanho do Cache de Leitura (para arquivos de referência) ou Tamanho do Cache
de Gravação (para arquivos de saída) para o limite superior adequado à sua tarefa e aos seus recursos. O
IBM InfoSphere DataStage não utiliza toda a memória especificada de uma só vez. Em vez disso, ele
utiliza a memória em segmentos até o limite especificado. O padrão para cada um é de 128 MB.

Preparando para armazenamento em cache público de link ou
armazenamento em cache do sistema em plataformas UNIX
Sobre Esta Tarefa
Por padrão, o IBM InfoSphere DataStage é fornecido com o armazenamento em cache público de link e o
armazenamento em cache do sistema desativados. Para ativar o armazenamento em cache do disco, o
administrador do InfoSphere DataStage deverá executar as seguintes etapas.

Procedimento
1. Efetue login como dsadm.
2. Use o seguinte comando para alterar o diretório atual para o diretório de instalação do mecanismo do
InfoSphere Information Server.
cd ’cat /.dshome’

Edite o arquivo uvconfig localizado no diretório do mecanismo do servidor (especificado no arquivo
/.dshome) e configure os componentes de ajuste do cache de disco com os valores desejados. No
mínimo, o componente de ajuste DISKCACHE deve ser configurado para um tamanho desejado em
megabytes. (Consulte “Ajustando o Armazenamento em Cache Público do Link e o Armazenamento
em Cache do Sistema” na página 343).
Nota: Os valores padrão funcionam como um conjunto aceitável de valores iniciais.
3. Certifique-se de que não haja conexões de cliente InfoSphere DataStage nem usuários interativos
ativos.
4. Pare o mecanismo do servidor da seguinte forma:
./bin/uv -admin -stop
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Nota: Não será possível continuar com a etapa 5 até que a execução de todos os aplicativos
InfoSphere DataStage seja interrompida. Utilize o comando a seguir para verificar se a execução de
todos os aplicativos InfoSphere DataStage foi interrompida:
./bin/uv -admin -info

Se todos os aplicativo forem interrompidos, a saída será:
DSEngine, rev xxxx not currently running

5. Gere uma nova configuração de mecanismo da seguinte forma:
./bin/uv -admin -regen

6. Reinicie o mecanismo do servidor da seguinte forma:
./bin/uv -admin -start

Resultados
O armazenamento em cache público de link e o armazenamento em cache do sistema agora estão
ativados. Depois que o armazenamento em cache estiver ativado, os designs de tarefa novos ou existentes
poderão utilizar essa funcionalidade. Consulte “Utilizando Armazenamento em Cache Público de Link”
na página 333 ou “Utilizando Armazenamento em Cache do Sistema” na página 334.
Se você receber um erro de host do sistema operacional indicando que os segmentos do InfoSphere
DataStage não podem ser atribuídos, reveja as informações sobre os parâmetros de kernel do sistema
operacional e faça as alterações necessárias neles.

Requisitos Especiais para o AIX Dimensionar o Cache de Disco
Sobre Esta Tarefa
Por causa do modelo de espaço de endereços padrão para processos de 32 bits em sistemas AIX, poderá
ser necessária a preparação adicional de todas as opções de armazenamento em cache de disco. A
alocação padrão de espaço é de 128 megabytes. A alocação máxima ideal é 512 megabytes.
Se você desejar alocar mais de 128 megabytes de espaço para o cache de disco em um sistema AIX, é
necessário seguir estas etapas:

Procedimento
1. Efetue login como dsadm.
2. Utilize o seguinte comando para alterar o diretório atual para o diretório de instalação do mecanismo
InfoSphere Information Server:
cd ’cat /.dshome’

3. Edite o arquivo uvconfig utilizando um editor de texto como vi.
a. Altere DMEMOFF para 0x90000000.
b. Altere PMEMOFF para 0xa0000000.
Salve o arquivo uvconfig.
4. Certifique-se de que não haja conexões de cliente IBM InfoSphere DataStage nem usuários interativos
ativos.
5. Pare o mecanismo do servidor da seguinte forma:
. ./dsenv
./bin/uv -admin -stop

Nota: Não será possível continuar com a etapa 6 até que a execução de todos os aplicativos
InfoSphere DataStage seja interrompida. Utilize o comando a seguir para verificar se a execução de
todos os aplicativos InfoSphere DataStage foi interrompida:
./bin/uv -admin -info
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Se todos os aplicativo forem interrompidos, a saída será:
DSENGINE, rev xxxx not currently running

6. Gere uma nova configuração de mecanismo da seguinte forma:
./bin/uv -admin -regen

Se o comando obtiver êxito, a saída será:
uvregen: reconfiguração concluída, o tamanho do segmento de disco é xxxxxxx

7. Inclua as configurações de ambiente a seguir no arquivo .dsenv:
LDR_CNTRL=MAXDATA=0x30000000;export LDR_CNTRL

8. Aplique as novas configurações de ambiente executando
. ./dsenv

9. Reinicie o mecanismo do servidor da seguinte forma:
./bin/uv -admin -start

Nota: Essas configurações podem afetar a quantidade de memória utilizada para estágios
complementares com memória intensiva e esses estágios podem limitar a quantidade de memória
disponível para armazenamento em cache.

Preparando para armazenamento em cache público de link ou
armazenamento em cache do sistema em plataformas Windows
Sobre Esta Tarefa
Por padrão, o IBM InfoSphere DataStage é fornecido com o armazenamento em cache público de link e o
armazenamento em cache do sistema desativados. Para ativar o armazenamento em cache do disco, o
administrador do InfoSphere DataStage deverá executar as seguintes etapas.

Procedimento
1. Efetue login como um Administrador do Windows.
2. Utilizando um editor de texto como Notepad, edite o arquivo uvconfig localizado no diretório do
mecanismo do servidor e configure os componentes de ajuste do cache de disco com os valores
desejados. No mínimo, o componente de ajuste DISKCACHE deve ser configurado para um tamanho
desejado em megabytes. (Consulte “Ajustando o Armazenamento em Cache Público do Link e o
Armazenamento em Cache do Sistema” na página 343).
Nota: Os valores padrão funcionam como um conjunto aceitável de valores iniciais.
3. Certifique-se de que não haja conexões de cliente InfoSphere DataStage nem usuários interativos
ativos.
4. Pare o mecanismo do servidor da seguinte forma:
a. Escolha Iniciar > Configurações > Painel de Controle > IBM InfoSphere Information Server. A
caixa de diálogo InfoSphere DataStage Painel de Controle aparece.
b. Clique em Parar Todos os Serviços e em Sim em resposta à mensagem que todos os Serviços do
InfoSphere DataStage serão parados.
c. Clique em OK para sair do Painel de Controle.
Nota: Não será possível continuar com a etapa 5 até que a execução de todos os aplicativos
InfoSphere DataStage seja interrompida. Para verificar se nenhum aplicativo InfoSphere DataStage
está em execução, visualize a guia Processos no Gerenciador de Tarefas. Você não deverá localizar
uma entrada chamada uvsh ou quaisquer entradas que iniciam com as letras ds.
Nota: Gere um novo arquivo de configuração de mecanismo da seguinte forma:
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Em um prompt de comandos do Windows NT, vá para o diretório de mecanismo do servidor e
emita o seguinte comando:
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine\bin\uvregen.exe

em que C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine é o local do mecanismo de servidor
instalado.
5. Reinicie o mecanismo do servidor da seguinte forma:
a. Escolha Iniciar > Configurações > Painel de Controle > IBM InfoSphere Information Server. A
caixa de diálogo InfoSphere DataStagePainel de Controle aparece.
b. Clique em Iniciar Todos os Serviços e em Sim em resposta à mensagem que isso iniciará todos os
serviços do InfoSphere DataStage.
c. Clique em OK para sair do Painel de Controle do InfoSphere DataStage.
Nota: Se você receber um erro de host do sistema operacional indicando que os segmentos do
InfoSphere DataStage não podem ser atribuídos, reveja as informações sobre os parâmetros de
kernel do sistema operacional e faça as alterações necessárias neles.

Resultados
O armazenamento em cache público de link e o armazenamento em cache do sistema agora estão
ativados. Depois que o armazenamento em cache estiver ativado, os designs de tarefa novos ou existentes
poderão utilizar essa funcionalidade. Consulte “Utilizando Armazenamento em Cache Público de Link”
ou “Utilizando Armazenamento em Cache do Sistema” na página 334.

Utilizando o Armazenamento em Cache Privado de Link
O mecanismo do servidor utiliza espaço privado se as seguintes informações forem verdadeiras:
v O armazenamento em cache de disco está ativado (Ativado ou Bloqueio Ativado para Atualizações na
lista drop-down Pré-carregar arquivo na memória na guia Saída da caixa de diálogo Estágio Hashed
File).
v A opção Ativar compartilhamento do cache de arquivo em hash não está selecionada na guia Geral
para a tarefa (Editar > Propriedades da Tarefa) antes da compilação. Como o padrão, Ativar
compartilhamento do cache de arquivo em hash não está selecionada.
Com todas essas condições atendidas, um novo aplicativo utilizará o armazenamento em cache privado
de link. As mensagens de log em tempo de execução referem-se ao link privado.
Se um aplicativo existente for recompilado, ele pode executar com um arquivo de log diferente. Uma
tarefa com fluxo único funciona da mesma maneira que funcionava com o release anterior, porém agora
as mensagens de log em tempo de execução se referem ao link privado.

Utilizando Armazenamento em Cache Público de Link
O mecanismo do servidor utilizará espaço público se todas as informações a seguir forem verdadeiras:
v O armazenamento em cache de disco está ativado (Ativado ou Bloqueio Ativado para Atualizações na
lista drop-down Pré-carregar arquivo na memória na guia Saída da caixa de diálogo Estágio Hashed
File).
v A opção Ativar compartilhamento do cache de arquivo em hash está selecionada na guia Geral para a
tarefa (Editar > Propriedades da Tarefa) antes da compilação. Como o padrão, Ativar
compartilhamento do cache de arquivo em hash não está selecionada.
v O armazenamento em cache de disco está ativado no arquivo uvconfig no servidor (consulte
“Ajustando o Armazenamento em Cache Público do Link e o Armazenamento em Cache do Sistema”
na página 343).
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v O arquivo de consulta executará em mais de um fluxo, seja em vários fluxos de dados dentro da
mesma tarefa, ou em conjuntos particionados que utilizam o mecanismo paralelo do IBM InfoSphere
DataStage.
Se qualquer uma das três informações anteriores não for verdadeira, o link privado será utilizado para o
cache.
Com todas essas condições atendidas, um novo aplicativo utilizará o armazenamento em cache público
de link. As mensagens de log em tempo de execução referem-se ao link público.
Para obter o status do cache de disco, consulte “Obtendo Status” na página 335.

Utilizando Armazenamento em Cache do Sistema
Conforme um processo do IBM InfoSphere DataStage é iniciado, o conjunto de segmentos de memória
compartilhada que contém o cache de disco torna-se visível para o processo. Para o armazenamento em
cache do disco, é melhor que um administrador use menos que o máximo de memória em cache de disco
compartilhado permitido para possibilitar que os aplicativos sejam executados no espaço de trabalho
restantes.
O layout dos segmentos de cache de disco compartilhado possibilita um acesso de atualização serializado
e eficiente à lista de blocos armazenados em cache, em uma base por arquivo (inode e dispositivo).

Criando um Arquivo em Hash para Armazenamento em Cache do
Sistema
Sobre Esta Tarefa
Para utilizar o armazenamento em cache do sistema dentro do estágio Hashed File, você deve criar um
arquivo com os atributos de armazenamento em cache com gravação imediata ou gravação adiada. Esse
arquivo pode ser criado selecionando Permitir cache de gravação do estágio na página Entrada da caixa
de diálogo Estágio Hashed File. Especifique os atributos desejados através das caixas de diálogo Criar
opções de arquivo. Essa caixa de diálogo inclui a caixa de lista drop-down Atributos de armazenamento
em cache. A caixa de lista drop-down tem as seguintes entradas:
v NONE. Não designa nenhum atributo especial de armazenamento em cache. Esse é o padrão.
v WRITE DEFERRED. Ativa o armazenamento em cache do arquivo especificado utilizando atualização
tardia ou de demanda. (No arquivo uvconfig, se DCWRITEDAEMON estiver ativado, a atualização
tardia será ativada. Consulte “Ajustando o Armazenamento em Cache Público do Link e o
Armazenamento em Cache do Sistema” na página 343.)
v WRITE IMMEDIATE. Ativa o armazenamento em cache do arquivo especificado utilizando gravações
síncronas.

Comandos de Mecanismo do Servidor
O administrador do IBM InfoSphere DataStage pode administrar e monitorar o subsistema de cache do
sistema através da interface de linha de comandos de mecanismo do servidor conforme descrito abaixo.
Para utilizar qualquer um desses comandos, antes de executar uma tarefa ou depois de executar uma
tarefa, crie as definições de sub-rotina antes da tarefa ou depois da tarefa. Consulte Capítulo 6,
“Programando no IBM InfoSphere DataStage”, na página 133 para mais informações.
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Criando Novos Arquivos em Hash e Alterando Arquivos em Hash Existentes
O comando a seguir criar um novo arquivo em hash em cache:
CREATE.FILE

O comando CREATE.FILE será estendido por duas opções, WRITE.CACHE e WRITE.CACHE.DEFER, se
for necessário que o arquivo utilize cache de disco de memória compartilhada. Essas opções têm os
seguintes significados:
Opção Descrição
WRITE.CACHE
Armazena em cache arquivos para leituras e gravações com gravações imediatas.
WRITE.CACHE.DEFER
Armazena em cache arquivos para leituras e gravações com as gravações adiadas até o
fechamento.
Nota: O tamanho de bloco do arquivo deve ser 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB ou 32 KB. Esse controle
pode ser feito ao configurar a separação do arquivo para 2, 4, 8, 16, 32 ou 64, respectivamente.
O comando a seguir altera o modo de um arquivo em hash existente:
SET.MODE filename [READ.ONLY | READ.WRITE | WRITE.CACHE |
WRITE.CACHE.DEFER | INFORM]

O comando tem as seguintes opções:
Opção Descrição
READ.ONLY
Força o arquivo a ser de leitura para que seja lido pelo cache.
READ.WRITE
Restaura o arquivo para modo de leitura/gravação normal. Esse é o valor-padrão.
WRITE.CACHE
Armazena em cache arquivos para leituras e gravações com gravações imediatas.
WRITE.CACHE.DEFER
Armazena em cache arquivos para leituras e gravações com as gravações adiadas até o
fechamento.
INFORM
Exibe a configuração atual do campo "de leitura" no cabeçalho.
Nota: O tamanho de bloco do arquivo deve ser 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB ou 32 KB. Esse controle
pode ser feito ao configurar a separação do arquivo para 2, 4, 8, 16, 32 ou 64, respectivamente.

Obtendo Status
O administrador (ou usuário) pode obter o status atual do cache de disco utilizando o seguinte comando:
LIST.FILE.CACHE [DEVICE xxx INODE yyy | FILE name | [EVERY]]
[[DETAIL][MRURO][MRUWD]]

Nota: Este comando está disponível para ambos armazenamento em cache público de link e
armazenamento em cache do sistema.
O comando tem as seguintes opções:
Opção Descrição
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DEVICE xxx INODE yyy
Fornece informações para o arquivo de cache associado ao número de dispositivo exclusivo e ao
número de inode em que o arquivo em cache está localizado. xxx e yyy são decimais, a menos
que eles iniciem com 0[X|x], que indica hexadecimal.
FILE name
Fornece informações para o arquivo em cache nomeado.
EVERY
Fornece informações sobre todos os arquivos abertos.
DETAIL
Fornece informações adicionais.
MRURO
Lista todos os conjuntos de blocos na fila de conjuntos de blocos de leitura do cache de arquivo.
Esses conjuntos de blocos são exibidos no fim de todas as entradas do arquivo de cache, uma
entrada por linha.
MRUWD
Lista cada conjunto de blocos na fila com gravação adiada do arquivo.
Se o daemon do cache de disco estiver em execução, a linha a seguir será exibida primeiro.
DAEMON.FILE.CACHE daemon active with pause of x, pid of y

em que x é o intervalo de pausa em milissegundos e y é a identificação do pid. Para mais informações,
consulte “Iniciando e Parando o Daemon de Cache” na página 342.
Um processo pode possuir um ou mais dos seguintes semáforos: pedido de daemon, cadeia livre de
conjunto de blocos e cadeia de arquivo de cache. Se um ou mais existir, as linhas adequadas serão
geradas.
daemon request semaphore held by y
blockset freechain semaphore held by y
cache file chain semaphore held by y

em que y é a identificação do pid.
Quando esse comando é executado, duas linhas mostram o status geral do cache. Por exemplo,
fileentries

blocksets

freechain

flushedro

flushedwd

blockkhits

11

61

61

50

32

23292

O significado dessas informações de status é o seguinte:
Categoria
Significado
fileentries
Número de entradas do arquivo de cache.
blocksets
Número total de conjuntos de blocos no cache de disco.
freechain
Número de conjuntos de blocos atualmente disponíveis para uso.
flushedro
Número total de conjuntos de blocos de leitura esvaziados.
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flushedwd
Número total de conjuntos de blocos de gravação adiada esvaziados.
blockhits
Número total de blocos localizados no cache.
Se DETAIL for especificado, quatro linhas adicionais fornecem o status detalhado do cache de disco:
blocksize

arraysize

flushpc

maxpc

catpc

16384

256

80

40

50

nophyread

nophywrite

nobsetwhits

29

445

4473

O significado do status detalhado é o seguinte:
Categoria
Significado
blocksize
Tamanho configurado do buffer do conjunto de blocos. Consulte DCBLOCKSIZE.
arraysize
Número configurado de matrizes por entrada do arquivo de cache. Consulte DCMODULUS.
flushpc
Porcentagem de flushpc configurada. Consulte DCFLUSHPCT.
maxpc Porcentagem de maxpc configurada. Consulte DCMAXPCT.
catpc

Porcentagem de catpc configurada. Consulte DCCATALOGPCT.

nophyread
Número total de leituras feitas no sistema operacional.
nophywrite
Número total de gravações feitas no sistema operacional.
nobsetwhits
Número total de conjuntos de blocos localizados no cache.
As seguintes informações são fornecidas para cada arquivo:
Device...

Inode... open

openwd

c

t

r

d

time

fullname

8912917

1297708

1

C

D

W

1

11:46:17

tress/REL7.DY.1/DATA.30

1

blocksets

bsetswd

flushedro

flushedwd

bsethits

hblockf

12

3

0

144

5667

0x30000

O significado dessas informações é o seguinte:
Categoria
Significado
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Dispositivo
Um número que identifica a partição lógica do disco em que o sistema de arquivos está
localizado.
Inode Um número que identifica o arquivo que está sendo acessado.
O número de aberturas atuais para este arquivo.

open

openwd
O número de aberturas atuais de gravação adiada para este arquivo.
O status do catálogo do arquivo:
v C se o arquivo estiver catalogado

c

v A espaço se não estiver
Tipo de arquivo:

t

v D representa dados do tipo 30
v O representa excesso do tipo 30
v S representa um arquivo público de link do IBM InfoSphere DataStage
v A espaço representa um arquivo em hash
O status de leitura/gravação do arquivo:
v R representa de leitura
v W representa gravação adiada

r

v A espaço se for qualquer outro status
O status do daemon de cache. O valor será
v 1 se o daemon de cache estiver monitorando ativamente o status do arquivo
v ? se o daemon for terminado irregularmente

d

v A espaço se o daemon de cache não estiver monitorando ativamente o status do arquivo e o
daemon não tiver sido terminado irregularmente
O horário em que o arquivo foi aberto.

time

fullname
Os últimos 23 bytes do caminho completo.
blocksets
O número de conjuntos de blocos atualmente utilizados por este arquivo.
bsetswd
O número de conjuntos de blocos atualmente com pelo menos um bloco de gravação adiada.
flushedro
O número de conjuntos de blocos de leitura que foram esvaziados.
flushedwd
O número de conjuntos de blocos esvaziados que tinha gravações adiadas.
bsethits
O número de conjuntos de blocos localizados no cache para este arquivo.
hblockf
O número mais alto de blocos no arquivo expresso em hexadecimal.
Se um semáforo de entrada de arquivo utilizado para esta entrada de arquivo de cache estiver mantida
atualmente, uma linha será gerada com esta informação:
this cache file entry semaphore (x) held by y

em que x é o número do semáforo e y é o pid.
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Se DETAIL for especificado, as informações atuais de status do arquivo serão exibidas.
0xbaseblock

inset

mru

latch

cntovf

writedef

time

0

8

WD

0x0

0

0x80000000

11:46:17

10000

8

RO

0x0

0

0x0

11:46:17

20000

8

0x80000000

0

0x0

11:46:17

Para cada entrada do conjunto de blocos, o significado dessas informações será o seguinte:
Categoria
Significado
0xbaseblock
O número de bloco em hexadecimal (prefixo 0x).
inset

O número de blocos neste conjunto.

mru

O status de leitura ou de gravação adiada:
v WD para a lista de gravação adiada do arquivo de cache
v RO para a lista de leitura do arquivo de cache

latched
Quatro caracteres hexadecimais que mostram as configurações de trava (prefixo 0x), 1 bit para
cada bloco travado no conjunto de blocos atual, da esquerda para a direita.
cntovf O número de processos que fazem referência a um grupo de excesso neste conjunto de blocos.
writedef
Quatro caracteres hexadecimais que mostram a configuração adiada (prefixo 0x), 1 bit para cada
bloco no conjunto de blocos atual, da esquerda para a direita.
time

A hora em que o conjunto de blocos foi referenciado pela última vez.

Se um semáforo de matriz do arquivo de cache correspondente a um conjunto de blocos exibido estiver
atualmente mantido por um processo, uma linha será gerada com a seguinte informação.
Array entry z has cache file array semaphore (x) held by y

em que x é o número do semáforo, y é o pid e z é o número de entrada da matriz.
Se DETAIL for especificado e o armazenamento em cache público de link estiver em vigor, essas
informações adicionais serão fornecidas. Por exemplo:
bset 0x4001 first of 8 bsets make up this public HEAPCHUNK
next 247 public HEAPCHUNKs of 8 bsets are consecutive
bset 0x7C4001 first of 2 bsets make up this public HEAPCHUNK

As informações anteriores indicam que o arquivo público de link está utilizando 248 HEAPCHUNKs de
128 K cada e 1 HEAPCHUNK de 32 K.
Um segundo formato desse comando também está disponível.
LIST.FILE.CACHE [DEVICE xxx INODE yyy|FILE name] BLOCK zzz [OVER.30]

Quando esse comando é executado, um dump do bloco é exibido em hexadecimal e as chaves do registro
são listadas. Se um bloco de excesso de um arquivo do tipo 30 for desejado, digite a opção OVER.30.
Após duas linhas de cabeçalho, cada 64 bytes de dados são exibidos em uma linha com todas as linhas
de zeros ignoradas. É gerada uma linha para cada chave. A chave é um valor de até 511 bytes. O dump
termina quando uma chave tiver mais de 511 bytes. xxx, yyy e zzz são decimais, a menos que iniciem com
0[X|x], que indica hexadecimal.
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Alterando o Status
O administrador do IBM InfoSphere DataStage pode alterar o status do armazenamento em cache de
disco de memória compartilhada.
Nota: Este comando está disponível para ambos armazenamento em cache público de link e
armazenamento em cache do sistema.
Nota: É necessário estar conectado na conta dshome para alterar o status. Consulte “Efetuando Login na
Conta dshome” na página 342 para informações sobre como efetuar login na conta dshome.
O comando é
CLEAR.FILE.CACHE
[[FILE filename [GROUP zzz]]
[FORCEWRITE | FLUSHRO | CLOSE | CLEAR.STAT]
| ALL| DCFILE | ENTRY | ARRAY | FREECHAIN | DAEMON]
[USER x | SEMNO y]
[STOP {DAEMON}]
[ABORT] {DETAIL}

O comando tem as seguintes opções:
Opções
Descrição
FILE filename
Atribui nome ao arquivo do qual o status deve ser alterado. Se não for especificado, o status de
todos os arquivos de cache será alterado.
GROUP zzz
Identifica o número do grupo do qual o status deve ser alterado. Se não for especificado, o status
de todos os grupos será alterado.
FORCEWRITE
Faz com que todas as gravações adiadas sejam gravadas.
FLUSHRO
Libera os conjuntos de blocos de leitura do cache, configura a entrada do registro de data e hora
para 0, e insere uma entrada ao final da cadeia utilizada mais recentemente.
CLOSE
O trabalho em conjunto com FORCEWRITE insere entrada na cadeia livre do conjunto de blocos
e fecha a entrada designada do arquivo de cache.
CLEAR.STAT
Limpa as estatísticas de um arquivo específico ou do cache global.
Libera todos os semáforos. ALL é uma opção mutuamente exclusiva de DCFILE, ENTRY, ARRAY,
FREECHAIN e DAEMON.

ALL

DCFILE
Libera o semáforo de cadeia do arquivo de cache. DCFILE is mutually exclusive of ALL but can
be included in combination with ENTRY, ARRAY, FREECHAIN, or DAEMON.
ENTRY
Libera o semáforo de entrada do arquivo de cache. ENTRY is mutually exclusive of ALL but can
be included in combination with DCFILE, ARRAY, FREECHAIN, or DAEMON.
ARRAY
Libera o semáforo de matriz do arquivo de cache. ARRAY is mutually exclusive of ALL but can
be included in combination with DCFILE, ENTRY, FREECHAIN, or DAEMON.
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FREECHAIN
Libera o semáforo de cadeia livre do conjunto de blocos. FREECHAIN is mutually exclusive of
ALL but can be included in combination with DCFILE, ENTRY, ARRAY, or DAEMON.
DAEMON
Libera o semáforo do daemon do cache. DAEMON is mutually exclusive of ALL but can be
included in combination with DCFILE, ENTRY, ARRAY, or FREECHAIN.
USER x
Identifica o pid do usuário que possui o semáforo a ser liberado. Se for omitida, todos os
usuários serão assumidos. USER pode ser especificado com ALL, DCFILE, ENTRY, ARRAY,
FREECHAIN e DAEMON para limitar essas opções a um usuário específico.
SEMNO y
Especifica o número de semáforos de matriz ou de entrada a serem liberados. ENTRY ou ARRAY
também deve ser especificada. If omitted, all entry or array semaphores is assumed.
STOP {DAEMON}
Pára o daemon de gravação assíncrona do cache de disco.
ABORT [DETAIL]
Pára tudo, esvazia todos os arquivos, limpa todos os semáforos e estatísticas e pára o daemon. Se
DETAIL for especificada, as etapas serão mostradas. Se ABORT for especificada, DETAIL será o
outro e único parâmetro permitido.

Colocando Arquivos Permanentemente no Cache de Disco
O administrador pode colocar arquivos específicos permanentemente no cache de disco com o seguinte
comando de mecanismo do servidor:
CATALOG.FILE.CACHE filename {PRE.LOAD|WRITE.DEFER}

O comando tem os seguintes componentes:
Componentes
Descrição
FILE filename
Nomeia o arquivo para ser colocado permanentemente no cache de disco.
PRE.LOAD
Carrega os dados do arquivo na memória de cache.
WRITE.DEFER
Adia a gravação no arquivo.
O administrador pode pré-carregar um arquivo de modo de leitura ou com gravação em cache para a
memória de cache. Ele permanece na memória de cache entre usos normais. No mínimo, seus registros
modificados são gravados em disco quando o último usuário o fechar enquanto estiver no modo
gravação adiada.

Removendo Arquivos do Cache de Disco
O administrador pode remover um arquivo da memória de cache com o seguinte comando:
DECATALOG.FILE.CACHE filename

O comando tem o seguinte componente:
Componentes
Descrição
FILE filename
Nomeia o arquivo para ser removido do cache de disco.
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O arquivo é esvaziado e removido do cache quando o último usuário atual fechar o arquivo.

Iniciando e Parando o Daemon de Cache
O administrador pode iniciar e parar o daemon do cache (gravador) assíncrono em segundo plano.
Nota: É necessário estar conectado na conta dshome. Consulte “Efetuando Login na Conta dshome” para
informações sobre como efetuar login na conta dshome.
O comando é:
DAEMON.FILE.CACHE [[START x ] | STOP]

O comando tem os seguintes componentes:
Componentes
Descrição
START
Inicia o daemon do cache assíncrono em segundo plano.
x

Identifica o período de pause entre varreduras. x é expresso em unidades de 10 milissegundos.

STOP Pára o daemon do cache assíncrono em segundo plano.

Efetuando Login na Conta dshome
Para efetuar login na conta inicial do InfoSphere DataStage:

Sobre Esta Tarefa
Os comandos CLEAR.FILE.CACHE e DAEMON.FILE.CACHE exigem que você efetue login como
administrador ou se conecte à conta inicial (dshome) do IBM InfoSphere DataStage.
No UNIX:
Procedimento
1. Efetue login como dsadm.
2. Determine o caminho para dshome:
cat /.dshome

3. Altere o diretório para o caminho especificado. Por exemplo, se o caminho for /u1/uv, o comando será:
cd /u1/uv

4. Efetue login na conta inicial:
bin/dssh

Resultados
Agora você está na conta inicial do InfoSphere DataStage.
Em Windows:
Sobre Esta Tarefa
Para efetuar login na conta inicial do InfoSphere DataStage:
A partir de um prompt de comandos, mude para o diretório de mecanismo do servidor e emita o
seguinte comando:
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine\bin\dssh

em que C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine é o local do mecanismo de servidor instalado.
Agora você está na conta inicial.

342

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

Ajustando o Armazenamento em Cache Público do Link e o
Armazenamento em Cache do Sistema
O administrador pode utilizar os seguintes componentes de ajuste no arquivo uvconfig para ajustar o
desempenho do armazenamento em cache de disco.
Componente de Ajuste
Descrição
DISKCACHE
Especifica o estado do subsistema do cache de disco. Esse componente de ajuste deve ter um
valor positivo ao utilizar o armazenamento em cache público do link ou o armazenamento em
cache do sistema. Os seguintes valores são válidos:
v -1, significando ALLOW. O cache de disco está inativo. Os arquivos abertos em modo de
leitura ou de cache de gravação serão processados como se estivessem abertos em modo de
leitura/gravação. Esse é o valor-padrão.
v 0, significando REJECT. O subsistema do cache de disco está inativo. Os arquivos abertos em
modo de leitura ou de cache de gravação geram um erro.
v n. O subsistema do cache de disco está ativo. n representa o tamanho da memória
compartilhada do cache de disco em megabytes. Os valores 1 a 512 são permitidos. O cache
compartilhado é limitado a 512 MB em todas as plataformas, exceto Compaq Tru64, que tem
um limite de 176 MB.
DCBLOCKSIZE
Especifica o tamanho de um buffer de cache de disco de memória compartilhada em unidades de
1K (1024 bytes). Os valores válidos são 4, 8, 16 e 32. 16 é o valor padrão.
DCMODULUS
Especifica o número de cadeias de buffers de cache de disco de memória compartilhada em que
um arquivo é dividido. Os valores válidos são 128, 256, 512 e 1024. 256 é o valor padrão. Este
componente de ajuste é específico para o armazenamento em cache do sistema.
DCMAXPCT
Especifica a porcentagem do total de buffers de cache de disco de memória compartilhada que
um arquivo pode possuir. Os valores válidos são de 1 a 100. 80 é o valor padrão. Este
componente de ajuste é específico para o armazenamento em cache do sistema.
DCFLUSHPCT
Especifica a porcentagem do total de buffers de cache de disco de memória compartilhada que
um arquivo pode possuir, que podem estar em modo de gravação adiada antes de serem
esvaziados para o disco. Os valores válidos são de 1 a 100. 80 é o valor padrão. Este componente
de ajuste é específico para o armazenamento em cache do sistema.
DCCATALOGPCT
Especifica a porcentagem do total de buffers de cache de disco de memória compartilhada que os
arquivos de dados podem possuir, que são catalogados para o armazenamento em cache de
disco. Os valores válidos são de 1 a 100. 50 é o valor padrão. Este componente de ajuste é
específico para o armazenamento em cache do sistema.
DCWRITEDAEMON
Especifica o estado do daemon de gravação em segundo plano do cache de disco de memória
compartilhada. Os seguintes valores são válidos:
v 0 é o valor padrão e indica que o daemon de gravação em segundo plano está inativo.
n indica que o daemon de gravação está ativo. n é o tempo de pausa do daemon de gravação
entre as gravações expresso em unidades de 10 milissegundos. Este componente de ajuste é
específico para o armazenamento em cache do sistema.
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Utilizando o Símbolo Euro em Sistemas Não-NLS
Se desejar incluir o símbolo Euro em arquivos em hash em sistemas não-NLS, será necessário seguir
algumas etapas para suportar o símbolo. Consulte “Utilizando o Símbolo Euro em Sistemas Não-NLS” na
página 43 para informações.

Considerações para Desempenho
Considere os seguintes itens para aprimorar o desempenho da tarefa.

Tarefa Única Versus Várias Tarefas
O armazenamento em cache do sistema permite que várias tarefas ou estágios em execução
simultaneamente compartilhem os mesmos arquivos do do mecanismo do servidor, tanto como somente
de leitura quanto para gravação e atualização. O cache do sistema não foi destinado para ser utilizado se
somente um único estágio estiver criando ou lendo o arquivo.

Armazenamento em Cache de Gravação Adiada
Este tipo de cache do sistema oferece o melhor desempenho, já que gravações síncronas dispendiosas no
arquivo de disco físico são adiadas. Para atualização de demanda, nenhum daemon de cache de gravação
separado está ativo, e os blocos atualizados são somente gravados em disco quando uma cota do
conjunto de blocos do arquivo exceder, ou a última referência aberta ao arquivo for fechada. A
atualização tardia é uma atualização de demanda aumentada por um daemon de gravador assíncrono
separado. O daemon de gravação não é necessário para atualização adiada. No entanto, quando está
ativa, ela pode ajudar a minimizar os limites de cota do conjunto de blocos e reduzir a possibilidade de
distorção do arquivo ao mantê-lo em um estado mais consistente.
Com o armazenamento em cache de gravação adiada, os blocos adiados reais de um conjunto de blocos,
que são gravados em um disco, são determinados por um algoritmo de tempo de existência menos
utilizado recentemente. Embora essa opção proporcione o melhor desempenho geral, se o mecanismo do
servidor travar, o arquivo poderá ser corrompido.

Cache de Gravação Imediata
Este tipo de armazenamento em cache do sistema possui desempenho mais lento que o armazenamento
em cache de gravação adiada, pois as gravações no arquivo de disco físico ocorrem ao mesmo tempo em
que o cache é atualizado. Embora essa opção reduza o desempenho, ela evita ao máximo a distorção do
arquivo no caso de um travamento do mecanismo.

Aprimoramentos de Desempenho
Um conjunto de arquivos de mecanismo do servidor pode ser armazenado em cache em segmentos de
memória compartilhada de um tamanho determinado pelo arquivo uvconfig. Se a maioria dos grupos
relacionados estiver nesse cache dinâmico, o desempenho será aprimorado. Se todos os grupos de um
arquivo forem relacionados aleatoriamente e nem todos couberem no cache de disco, o desempenho
poderá ser pior do que se nenhum armazenamento em cache estiver sendo utilizado. Além disso, se o
sistema operacional do host tiver menos memória física do que o tamanho do cache de disco
configurado, o desempenho será afetado.
O arquivo uvconfig no diretório inicial do IBM InfoSphere DataStage tem um número de componentes de
ajuste que são utilizados pelo cache de disco (consulte “Ajustando o Armazenamento em Cache Público
do Link e o Armazenamento em Cache do Sistema” na página 343. Qualquer plataforma pode manter um
subconjunto de um arquivo ou tabela em cache com conjuntos de blocos antigos liberados quando novos
conjuntos de blocos forem necessários. Quando vários arquivos grandes estiverem em cache, somente um

344

Guia do Desenvolvedor de Tarefas do Servidor

subconjunto pequeno de blocos de um arquivo residirá no cache, mas o administrador poderá modificar
os componentes de ajuste para permitir que um subconjunto pequeno seja manipulado de forma eficiente.
DCFLUSHPCT concede ao administrador o controle sobre o algoritmo de substituição do conjunto de
blocos para evitar o processo de starvation de leitura. DCMAXPCT controla a porcentagem máxima do
cache que pode ser ocupado por um arquivo. O cache de disco sabe quando nenhum processo ativo exige
acesso ao bloco de um arquivo e o libera se necessário.
O desempenho ideal será obtido quando o tamanho da memória compartilhada do cache de disco, que é
configurado com o DISKCACHE ajustável, estiver configurado grande o suficiente para conter o arquivo
inteiro ou uma grande parte (90-95%) dos grupos relacionados. Se o tamanho de DISKCACHE for
incorretamente pequeno, ocorrerá sobreposição (thrashing) no cache de disco.
DCMODULUS tem algum efeito no tempo de execução, especialmente para arquivos grandes. À medida
que esse número diminui, o comprimento das cadeias ativas de buffers DCBLOCKSIZE aumenta,
resultando no aumento do tempo para executar uma procura sequencial de uma entrada. A configuração
DCMODULUS para 1024 geralmente é ideal para arquivos grandes (maiores que 75 MB). A desvantagem
é que estruturas do arquivo de cache de disco menores cabem em um buffer de cache, removendo, dessa
forma, um pouco do conjunto de buffers disponíveis.
A configuração padrão de DCBLOCKSIZE é 16. Torná-lo menor resulta no aumento de E/S físicas e
cadeias de matriz com aumento de comprimento, ambos contribuindo com a diminuição da velocidade
do sistema. DCBLOCKSIZE deverá ser maior que 16 somente se a plataforma puder manipular os
pedidos estendidos de E/S física em uma E/S para esse subsistema de disco. Uma forma de reconhecer
isto será se a plataforma tiver matrizes de disco.
Os blocos de cache de disco são armazenados em n conjuntos de blocos (em que n é configurado como
4k, 8k, 16k ou 32k com 16k como o padrão) para reduzir o tempo de procura sequencial e permitir a
pré-leitura dos blocos na área do bloco solicitado. Por este movido, o tamanho de separação do arquivo é
restrito a um domínio de 1024 bytes. Cada arquivo terá seus próprios m cadeias de conjunto de blocos
(em que m é configurado como 64, 128, 256, 512 ou 1024, com 256 sendo o padrão).
A seguir são exemplos de configurações de ajuste, como aquela em que um arquivo único é mantido na
memória com comprimentos aceitáveis da cadeia de conjunto de blocos relacionado na matriz, que
devem ser varridos em sequência para localizar um bloco.
Tabela 19. Configurações de Exemplo

Tamanho de Arquivo

DCBLOCKSIZE

DCMODULUS

Comprimento Médio da
Cadeia do Conjunto de
Blocos

32 MB

8k

128

32

32 MB

8k

256

16

64 MB

8k

256

32

64 MB

16k

256

16

160 MB

16k

256

40

320 MB

16k

512

40

1024 MB

16k

256

256

1024 MB

16k

512

128

1024 MB

16k

1024

64

1024 MB

32k

1024

32

2048 MB

32k

1024

64
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Os arquivos do tipo 30 são, na realidade, dois arquivos: um para grupos primários e o outro para blocos
de excesso. Portanto, os dois arquivos devem ser considerados ao configurar DCMAXPCT.
O valor de DCWRITEDAEMON determina a quantidade de tempo que o daemon de gravação pausa
entre as gravações, Em uma plataforma de vários processadores, o período de pausa do daemon de
gravação, que é especificado em DCWRITEDAEMON, pode ser configurado muito baixo; em plataforma
de processador único, o valor deve ser 10 ou maior.
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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
v
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage
FastTrack
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/ichomepage.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/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.

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.
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.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

353

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 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.
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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.
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 20. 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/sw-training/

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 21. 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

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
acessibilidade do produto
acessibilidade 347
acesso a arquivo remoto 67
AIX, requisitos do armazenamento em
cache de disco 331
armazenamento em cache, consulte
armazenamento em cache de disco 330
armazenamento em cache de disco
ajustando 343
armazenamento em cache do
sistema 330, 334, 343
armazenamento em cache privado de
link 330, 333
armazenamento em cache público de
link 330, 333, 343
arquivos em hash
alterando 335
alterando status 340
colocando em cache 341
criando 334, 335
obtendo status 335
removendo do cache 341
comandos do servidor 334
conta dshome, efetuando login 342
daemon de cache,
iniciando/parando 342
desempenho da tarefa
armazenamento em cache de
gravação adiada 344
cache de gravação imediata 344
tarefa única versus várias
tarefas 344
utilizando o cache dinâmico 344
eficiências de processamento 329
funcionalidade 327
preparando para 330, 332
requisitos do AIX 331
símbolo Euro 344
terminologia 328
tipos 330
vários fluxos de dados 329
visão geral 327
armazenamento em cache de disco do
Hashed File, consulte armazenamento
em cache de disco 327
armazenamento em cache do sistema
ajustando 343
diretrizes 330
preparando para 330, 332
utilizando 334
armazenamento em cache privado de link
diretrizes 330
preparando para 330
utilizando 333
armazenamento em cache público de link
ajustando 343
diretrizes 330
preparando para 330, 332
utilizando 333
armazenando caracteres 19
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arquivos de texto
acessando remotos 66
mesclando 86, 93
arquivos em hash, em cache
alterando 335
alterando status 340
colocando em cache de disco 341
criando 334, 335
obtendo status 335
removendo do cache de disco 341
arquivos em lote do DOS, Estágio
Command 58
arquivos estruturados hierarquicamente,
convertendo em tabelas relacionais 27,
37
ASCII de 7 bits 20
assistente Importar Definições de Funções
de Transformações 144
assistentes
importar definições de funções de
transformações 144
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B
barras de ferramentas
depurador 126
Transformer Editor 106
bulk copy program, consultar utilitário
BCP 1

C
caixa de diálogo Criar Opções de
Arquivo 41
caixa de diálogo Editar Metadados da
Coluna 33
caixa de diálogo Localizar 140
caixa de diálogo Localizar e
Substituir 110
caixa de diálogo Procurar, consulte caixa
de diálogo Selecionar do Servidor 87
caixa de diálogo Rotina
página Criador 136
Página de Códigos 137
página Dependências 137
Página Geral 136
utilizando Localizar 140
utilizando Substituir 140
caixa de diálogo Rotina do Servidor 136
caixa de diálogo Salvar Definição de
Tabela 91
caixa de diálogo Selecionar no
Servidor 87, 138
caixa de diálogo Substituição de
Expressão 114
caixas de diálogo
Criar Opções de Arquivos 41
Editar Metadados da Coluna 33
Localizar 140

caixas de diálogo (continuação)
Localizar e Substituir 110
Rotina do Servidor 136
Salvar Definição de Tabela 91
selecionar no servidor 87
Substituição de Expressão 114
campo-chave 56
canais nomeados 44
caractere fracionário 21
caracteres
armazenando 19
ASCII de 7 bits [sete
caracteres] 20
base 21
categoria Ctype
definição 22
categoria Horário
definição 21
categoria Monetário
definição 21
categoria Numérico
definição 21
categoria Ordenação
definição 22
categorias, consultar categorias de código
do idioma 21
categorias de código do idioma
Ctype 22
Monetário 21
Numeric 21
Ordenar 22
Tempo 21
códigos do idioma
visão geral 20
colunas GROUP e OCCURS 36
colunas OCCURS e GROUP 36
comando dsjob
utilizando no estágio Command 62
comandos
externos 2, 58, 63
comandos do servidor
armazenamento em cache de
disco 334
comandos externos, executando 2, 58, 63
Comandos TCL, estágio Command 62
compilando
código rotinas em BASIC 139
resolução de problemas de erros 130
tarefas 129
conjuntos de caracteres 19
mapeamento entre internos e
externos 19
pontos de código 19
conjuntos de caracteres externos 19
conjuntos de caracteres internos 19
considerações sobre data, estágios
Complex Flat File 37
consulta, várias linhas 117
consulta de várias linhas 117
conta dshome, efetuando login 342
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convenções
nacionais 20, 22
convenções nacionais

20, 22

D
daemon de cache, iniciando/
parando 342
Data Browser 30, 41, 47
definições de colunas
campos- chave 56
chave 55
comprimento 55, 56
elemento de dados 55, 56
fator de escala 55, 56
nome da coluna 55, 56
depurador
Barra de Ferramentas 126
tarefas do servidor 125
derivações, consulte derivações de
coluna 112
derivações de coluna
definindo saída 112
editando várias 114
desempenho
armazenamento em cache de
disco 344, 346
estágio Sort 102
Estágio Sort 102
estatísticas 10
tarefa 5
documentação do produto
acessando 349

E
Editor de Expressão 120
editor do transformador
Barra de Ferramentas 106
erros
compilação 130
estágio Command
terminologia 59
Estágio Command
comando dsjob 62
comandos TCL 62
funcionalidade 59
Guia Colunas
Página Entrada 61
Página saída 62
guia geral
página do Estágio 60
guia NLS 60
link de entrada 58
link de saída 58
página do Estágio 59
Página Entrada 60, 61
Página saída 60, 62
programas BASIC 62
utilizando comandos 62
visão geral 58
Estágio de Comando
guia geral
Página de Entrada 61
página de Saída 62
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estágios
complementares 1, 2
integrados 1
estágios Aggregator
classificando dados de entrada 55
Guia Colunas
página Entradas 55
página Saídas 56
guia geral
página do Estágio 54
página Entradas 55
página Saídas 56
link de entrada 54
links de saída 54
página do Estágio 54
página Entradas 55
página Saídas 56
sub-rotinas antes/depois 54
visão geral 54
estágios complementares 1, 2
estágios Complex Flat File
funcionalidade 28
guia geral
página de Saída 30, 32
Estágios complex flat file
colunas GROUP e OCCURS 36
considerações sobre data 37
guia Colunas de Origem 32
guia Critérios de Seleção 36
guia NLS 29
guia Selecionar Colunas 36
links de saída 27, 30
manipulando OCCURS paralelas 35
página do Estágio 29, 30
Página saída 30, 37
processando metadados 34
REDEFINES 36
terminologia 28
Valores do campo de descrição 35
visão geral 27
estágios Folder
Guia Colunas
página Entradas 38
página Saídas 39
guia geral 38
guia NLS 38
Guia Propriedades 38, 39
página do Estágio 38
página Entradas 38
página Saídas 39
visão geral 37
estágios FTP Plug-in
funcionalidade 67
links de entrada 67
links de saída 67
propriedades 68, 79
representação de dados 79, 80
terminologia 68
visão geral 66
estágios Hashed File
caminho do diretório 40
criar opções de arquivo 41
Guia Colunas
página Entradas 41
página Saídas 43
guia geral
página do Estágio 39
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estágios Hashed File (continuação)
guia geral (continuação)
página Entradas 40
página Saídas 42
Guia Seleção 43
links de entrada 39
links de saída 39
página do Estágio 39
página Entradas 40
página Saídas 42
símbolo Euro 43
visão geral 39
estágios InterProcess, consulte estágios
IPC 63
estágios IPC
Guia Colunas
página Entradas 66
página Saídas 66
guia geral
página do Estágio 66, 84
página Entradas 66, 85
página Saídas 66, 86
Guia Propriedades 66
link de entrada 66
link de saída 66
página do Estágio 66
página Entradas 66
página Saídas 66
visão geral 63
estágios Link Collector
Guia Colunas
página Entradas 83
página Saídas 83
guia geral
página do Estágio 81, 82
página Entradas 83
página Saídas 83
Guia Propriedades 82
links de entrada 83
links de saída 83
página do Estágio 81
página Entradas 83
página Saídas 83
para otimizar o desempenho da
tarefa 9, 81
sub-rotinas antes/depois 82
visão geral 81
estágios Link Partitioner
Guia Colunas
página Entradas 85
página Saídas 86
Guia Propriedades 85
link de entrada 83
links de saída 83
página do Estágio 84
página Entradas 85
página Saídas 86
para otimizar o desempenho da
tarefa 9, 83
sub-rotinas antes/depois 84
visão geral 83
estágios Merge
funcionalidade 86
guia geral
página do Estágio 86, 87
Página saída 88, 89
guia Mapeamento 91, 92

estágios Merge (continuação)
guia NLS 87
guia Propriedades do Arquivo de
Entrada 89, 91
guia Colunas do Primeiro
Arquivo 90, 91
guia Colunas do Segundo
Arquivo 90, 91
guia Formato do Primeiro
Arquivo 89, 90
guia Formato do Segundo
Arquivo 89, 90
links de saída 86
página de Saída 93
página do Estágio 86, 87
Página saída 88
tamanho do arquivo de entrada,
ajustando para 88
tarefas necessárias 86
visão geral 2, 86
estágios Pivot
exemplos 94
funcionalidade 94
Guia Colunas
página Entradas 94
página Saídas 95
links de saída 95
página Entradas 94
página Saídas 96
visão geral 2, 93
estágios Row Merger
funcionalidade 97
Guia Colunas
Página Entrada 98
Página saída 98
guia Formato 97, 98
guia geral
página do Estágio 97
Página Entrada 97
Guia Geral
página Saída 98
link de entrada 96
link de saída 96
página do Estágio 97
Página Entrada 97, 98
Página saída 98
visão geral 96
estágios Row Splitter
funcionalidade 99
Guia Colunas
Página Entrada 100
Página saída 101
guia Formato 100, 101
guia geral
página do Estágio 99
Página saída 100
Guia Geral
Página de Entrada 99
link de entrada 99
link de saída 99
página do Estágio 99
Página Entrada 99, 100
Página saída 100, 101
visão geral 99
estágios Sequential File
Guia Colunas
página Entradas 47

estágios Sequential File (continuação)
Guia Colunas (continuação)
página Saídas 48
guia Formato
página Entradas 46
página Saídas 48
guia geral
página do Estágio 44
página Entradas 45
página Saídas 47
guia NLS 45
links de entrada 44
links de saída 44
página do Estágio 44
página Entradas 45
página Saídas 47
terminadores de linha 44
visão geral 44
estágios Sort
aprimorando o desempenho 102
link de saída 101
Estágios Sort
aprimorando o desempenho 102
critérios de classificação 103, 104
funcionalidade 102
link de entrada 101
propriedades 104, 105
propriedades configuráveis 102
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REDEFINES 36
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representação de dados, estágios FTP
Plug-in 79, 80
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FTP Plug-in 79, 80
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Estágios complex flat file 29
estágios Folder 38
estágios Merge 87
estágios Sequential File 45
marcas registradas
lista de 353
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Editor 107
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executáveis 125
otimizando desempenho 5
terminadores de linha 44
terminadores de linha UNIX 44
terminadores de linha Windows 44
território 21
transformações
definindo customizadas 142
Transformer Editor 105
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