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Capítulo 1. Introdução à Limpeza de Dados
O IBM® InfoSphere QualityStage fornece um ambiente de metodologia e
desenvolvimento para limpeza e melhoria na qualidade dos dados para qualquer
domínio.
Os dados de sua organização contêm informações valiosas que sua empresa precisa
para conduzir seus negócios, esteja ela gerenciando clientes e produtos,
gerenciando operações, avaliando o desempenho corporativo ou melhorando a
inteligência de negócios. O InfoSphere QualityStage o ajuda a fornecer e manter a
qualidade dos dados para que sua organização possa contar com seu investimento
de dados corporativos.
Os dados têm alta qualidade quando estão atualizados, completos, precisos e são
fáceis de usar. Dependendo das metas de sua organização, dados de alta qualidade
podem significar:
v Os registros de seu cliente não incluem registros duplicados para a mesma
pessoa.
v Os registros de seu inventário não incluem duplicações para os mesmos
materiais.
v Os registros de seu fornecedor não incluem fornecedores que não são mais
usados ou que não estão mais no ramo.
v Você pode confiar que Paul Allen e Allen Paul são registros de dois clientes
diferentes, não o resultado de um erro de entrada de dados.
v Seus funcionários podem localizar os dados que precisam quando precisarem.
Confiantes de que estão trabalhando com dados de alta qualidade, eles não
precisam criar suas próprias versões individuais de um banco de dados.
Esteja sua organização migrando de um ou mais sistemas de informações para
outro, atualizando sua organização e seus processos ou integrando e alavancando
informações na empresa, sua meta é determinar os requisitos e a estrutura de
dados que o levará a atingir essa meta organizacional. Os dados que são
reestruturados para que estejam de acordo com esses novos requisitos são
chamados de dados limpos (às vezes referidos como reengenharia de dados).

Metodologia do InfoSphere QualityStage
O conhecimento de todo o fluxo de trabalho o ajuda a dinamizar a implementação
de limpeza de seus dados.
A criação de dados limpos é uma abordagem iterativa e em quatro fases, como
mostrado no seguinte diagrama:
Fase Um
Entenda as metas organizacionais e como elas determinam seus requisitos
Fase Dois
Entenda e analise a natureza e o conteúdo dos dados de origem
Fase Três
Crie e desenvolva as tarefas que limpam os dados

© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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Fase Quatro
Avalie os resultados

Dados de
Origem
Não Limpos

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Dados
Limpos

Figura 1. Quatro Fases de Limpeza de Dados

Fase Um: Entender Metas e Requisitos
A fase um dos fluxo de limpeza de dados é entender suas metas e requisitos
organizacionais.
A fase um do fluxo de trabalho o ajuda a:
v Converter diretivas de missão de alto nível em designações de limpeza de dados
específicas
v Fazer suposições sobre os requisitos e estruturas dos dados limpos
Nem toda organização tem as mesmas necessidades e objetivos de qualidade de
dados. Antes de começar a criar seu projeto de limpeza de dados, você deve
entender as metas organizacionais que estão orientando a necessidade da limpeza
de dados e como elas definem a designação de limpeza de seus dados (a meta
efetiva). Esse insight o ajuda a obter senso de complexidade dos dados que
pretendem ser limpos e fornece um contexto no qual é possível tomar decisões
durante o fluxo de trabalho.
O êxito de um projeto de limpeza de dados beneficia requisitos bem definidos para
os resultados de dados de saída. Como boa prática, forneça oportunidades em toda
a fase para especialistas e portadores de habilidades em domínios, que entendem
os requisitos organizacionais dos dados, para que revejam os resultados da saída,
ajudem a refinar requisitos iterativamente e, por fim, aprovem os resultados. Esse
processo colaborativo o ajuda a atender aos requisitos organizacionais, aumentando
suas chances de êxito nos resultados de qualidade.

Fase Dois: Analisar Dados de Origem
A fase dois do fluxo de trabalho de limpeza de dados é para aprender sobre seus
dados de origem, prepará-los e entender a qualidade deles.
A fase dois do fluxo de trabalho o ajuda a:
v Identificar se os dados de origem possuem a estrutura básica que seus dados de
destino requerem
v Entender o conteúdo dos dados de origem
v Criar os dados de entrada usados na próxima fase
A fase dois o ajuda a entender o tamanho e a complexidade do projeto para a
criação de dados limpos. Se a granularidade e a estrutura dos dados de origem
corresponderem com sua impressão inicial da estrutura e requisitos dos dados de
destino, a limpeza de dados será menos complexa. O grau de diferença contribui
para a complexidade do projeto.
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A maioria das organizações acha que sabe quais são os dados que possui. Mas, se
você analisou seus dados para determinar quão completos eles estão, quanta
informação está duplicada e quais os tipos de anomalias existentes em cada campo
de dados, poderá ser surpreendido. Com o tempo, a integridade dos dados fica
mais frágil. O conteúdo dos campos perde-se de sua intenção original. A etiqueta
pode dizer Nome, mas o campo também pode conter um título, um número de ID
de imposto ou um status, por exemplo, concluído. Essas informações são úteis,
mas somente se puderem ser localizadas.
Etapa um: Prepare-se para a limpeza dos dados
Preparando-se para trabalhar nas implicações do IBM InfoSphere
QualityStage:
v Entendendo as informações dos dados de origem
v Conhecendo o formato dos dados de origem
v Desenvolvendo regras de negócios para usá-las interativamente no
processo de limpeza de dados, que são baseadas na estrutura e no
conteúdo dos dados
Etapa Dois: Investigar os Dados de Origem
A investigação o ajuda a entender a qualidade dos dados de origem e a
esclarecer a direção de fases posteriores do fluxo de trabalho. Além disso,
ela indica o grau de processamento necessário para criar os dados limpos.
Investigando os dados, você obtém estes benefícios:
v Obtém um melhor entendimento da qualidade dos dados
v Identifica áreas problemáticas, como espaços em branco, erros ou
problemas de formatação
v Aprova ou desaprova qualquer suposição que possa ter sobre os dados
v Aprende sobre os dados, o que o ajuda a estabelecer regras de negócios
no nível de dados
O InfoSphere QualityStage fornece estágios e relatórios para ajudá-lo a executar
uma ou mais das seguintes funções em seus dados:
v Organização
v Análise
v Classificação
v Análise de padrões
Este processo produz dados de entrada para a fase três, na qual você deve criar
tarefas de limpeza.

Fase Três: Criar e Desenvolver Tarefas
A fase três destina-se à criação de tarefas ou sequências de tarefas que geram os
dados limpos que você precisa. Você executa estas tarefas nos dados produzidos na
fase anterior.
A criação de componentes que são necessários para criar tarefas de qualidade de
dados com o InfoSphere QualityStage envolve uma ou mais das etapas a seguir.
Etapa Um: Padronização de Dados
A padronização de dados envolve a preparação e o condicionamento de
dados. O InfoSphere QualityStage fornece vários recursos para ajudá-lo a
padronizar dados, como estágios e relatórios, para que você execute uma
ou mais das seguintes funções em seus dados:
Capítulo 1. Introdução à Limpeza de Dados
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v Implemente padrões de qualidade de dados do segmento de mercado e
padrões corporativos
v Melhore a endereçabilidade dos dados armazenados em um formato
livre
v Prepare dados para todos os seus usos (exibição, correspondência,
relatório)
v Analise colunas com formato livre ou fixo em elementos de dados de
um único domínio para criar uma representação consistente dos dados
de entrada
v Faça com que cada elemento tenha o mesmo conteúdo e formato
v Normalize valores de dados para formatos padrão
v Padronize formato de ortografia e abreviações
v Prepare elementos de dados para uma correspondência mais efetiva
v Execute a codificação fonética (NYSIIS e SOUNDEX), que pode ser
usada no processamento de correspondência
v Reveja resultados de dados e estatísticas (Relatórios Standardization
Quality Assessment [SQA])
Etapa Dois: Correspondência de Dados
Depois que os dados são padronizados, você está pronto para a
correspondência. Você corresponde dados para identificar duplicações ou
referências cruzadas para outros arquivos. A designação de limpeza de
dados determina sua estratégia de correspondência. depois de saber o que
você está procurando, se deseja corresponder indivíduos ou empresas,
executar agrupamentos ou reconciliar transações do inventário, pode criar
uma estratégia de correspondência para atender essas metas.
A correspondência identifica todos os registros em uma origem (a origem de
entrada) que correspondem a registros semelhantes (como uma pessoa,
grupo, endereço e evento) em outra origem (a fonte de referência). A
correspondência também identifica registros duplicados em uma origem e
cria relacionamentos entre registros em várias origens. Os relacionamentos
são definidos por regras de negócios no nível dos dados.
O InfoSphere QualityStage fornece estágios Match (e um Match Designer
que fornece um ambiente de teste para produzir especificações de
correspondência para os estágios Match) para ajudá-lo a executar uma ou
mais das seguintes funções em seus dados:
v Localizar dados semelhantes e duplicados
v Consolidar visualizações
v Fazer a referência cruzada de dados para outras origens
v Enriquecer dados existentes com novos atributos de origens externas
Etapa Três: Identificação de Dados Restantes
Depois da conclusão da correspondência de dados, identifique quais
registros (ou colunas de um conjunto de registros duplicados) dos dados
de correspondência restam e se tornam disponíveis na formatação,
carregamento ou geração de relatório.
A identificação de dados restantes facilita a permanência dos melhores dados
disponíveis e está corretamente preparada para o destino. Assim, essa
identificação consolida registros duplicados, criando uma representação
dos melhores dados correspondidos, permitindo que organizações ocupem,
de forma cruzada, todas as origens de dados com os melhores dados
disponíveis.
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Nesta etapa, quando você tem registros duplicados, deve tomar estas
decisões:
v Manter todas as duplicações
v Manter apenas um registro que contenha todas as informações que estão
nas duplicações
O InfoSphere QualityStage fornece identificação de dados para ajudá-lo a
executar uma ou mais das seguintes funções em seus dados:
v Resolver conflitos com registros que pertencem a uma entidade
v Criar opcionalmente uma tabela de referência cruzada para vincular
todos os registros restantes à origem legada
v Fornecer valores ausentes em um registro com valores de outros
registros na mesma entidade
v Resolver valores de dados conflitantes em uma entidade de acordo com
suas regras de negócios
v Aperfeiçoar dados existentes com dados de origens externas
v Customizar a saída para atender aos requisitos técnicos e organizacionais
específicos

Fase Quatro: Avaliar Resultados
A fase quatro do fluxo de trabalho de limpeza de dados é avaliar os resultados das
fases anteriores e identificar qualquer aperfeiçoamento no processo organizacional.
O êxito de um projeto de limpeza vem de revisões iterativa e refinamentos em
cada fase.
Nesta fase do fluxo de trabalho, você consulta os resultados do processo e
determina se precisa executar qualquer uma destas atividades:
v Revisitar uma fase anterior
v Refinar algumas das condições
v Repetir o processo, começando da fase de revisitação
Se as metas de qualidade dos dados forem simples, você poderá ficar satisfeito
com os resultados da iteração de limpeza. Caso contrário, você poderá ter de
repetir este fluxo de trabalho, tomando decisões diferentes e refinamentos
adicionais em cada iteração.
Embora a avaliação de seus resultados seja a etapa final do processo de limpeza de
dados, para uma tarefa bem planejada e desenvolvida ou para um sequência de
tarefas, você avalia cada etapa do processo. Os resultados de cada etapa podem
afetar a direção tomada na etapa seguinte. Como uma boa prática, você avalia os
resultados de cada fase à medida que as conclui. Os resultados de uma etapa
podem impactar a direção tomada na próxima etapa. Esse processo ajusta uma
tarefa e seus componentes de estágio para obter dados de mais alta qualidade.
No final da criação e do desenvolvimento de suas tarefas, você pode avaliar todo o
processo. O que você aprendeu sobre seus dados? O que você aprendeu sobre o
processo de limpeza ou sobre o processo de coleta de dados? Sua avaliação pode
ajudá-lo a fazer alterações no seu próximo projeto de limpeza de dados, pode
ajudá-lo a aplicar as tarefas ou ajudar sua organização a fazer alterações em suas
regras de negócios ou até mesmo em suas metas organizacionais.

Capítulo 1. Introdução à Limpeza de Dados

5

A avaliação dos resultados de seu processo de limpeza pode ajudar sua
organização a manter o gerenciamento de dados e garantir que dados corporativos
suportem as metas organizacionais.
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Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
Utilize o estágio Investigate para analisar a qualidade dos dados da origem. O
estágio Investigate o ajuda a determinar as regras de negócios que você pode usar
o criar seu projeto de limpeza de dados.
O estágio Investigate indica o grau de processamento necessário para criar os
dados limpos de destino. A investigação dos dados identifica erros e valida o
conteúdo dos campos em um arquivo de dados. Essa investigação permite
identificar e corrigir problemas com dados antes que eles afetem novos sistemas.
O estágio Investigate analisa os dados determinando o número e a frequência de
valores exclusivos e classificando ou designando um significado comercial para
cada ocorrência de um valor dentro de uma coluna. O estágio Investigate possui os
seguintes recursos:
v Avalia o conteúdo dos dados da origem. Esse estágio organiza, consulta,
classifica e analisa padrões nos dados de origem. Ele opera em colunas de dados
de domínio único e em colunas de texto de formato livre, como colunas de
endereços.
v Aceita um único link de entrada de qualquer conector de banco de dados
suportado por InfoSphere DataStage, um arquivo simples ou conjunto de dados
ou de qualquer estágio de processamento. Não é necessário restringir os dados a
colunas de comprimento fixo, mas todos os dados de entrada devem ser
alfanuméricos.
v Produz a saída para um ou dois links de saída, dependendo de você estar
preparando informações para um ou dois relatórios. As investigações de
caracteres produzem informações para um relatório de frequência de coluna e as
investigações de palavra produzem informações para relatórios de token e
padrão. O estágio Investigate executa uma única investigação.
Os relatórios de Investigação, que podem ser gerados a partir do console da Web
do IBM InfoSphere Information Server, usando os dados processados na tarefa de
investigação, podem ajudá-lo a avaliar seus dados e desenvolver melhores práticas
de negócios.

Opção Character Investigate
É possível examinar as colunas de domínio único usando as opções de
investigação de caractere em um estágio de Investigação para analisar e classificar
os dados. É possível investigar as diversas colunas individualmente (Investigação
Discreta de Caracteres) ou integradas como uma unidade de dados (Investigação
Concatenada de Caracteres).
A investigação de colunas fornece informações que você pode usar em uma fase
posterior do processo de limpeza de dados. Por exemplo, é possível usar
investigação de caracteres para verificar a confiabilidade das colunas que você
pode especificar como colunas de referência nos critérios de correspondência.
O processo de investigação gera saída que inclui informações sobre a frequência de
valores em uma coluna específica.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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Investigação Discreta de Caracteres
A opção Investigação Discreta de Caracteres analisa diversas colunas de domínio
único. É possível usar esta opção para investigar um grande número de colunas
com pouco esforço.
A opção Investigação Discreta de Caracteres produz a saída que trata cada coluna
como um token separado para contagem de frequência e análise padrão.

Investigação Concatenada de Caracteres
A opção Investigação Concatenada de Caracteres desempenha correlações de
colunas cruzadas entre diversas colunas para determinar relacionamentos. Com
essa opção, selecione duas ou mais colunas de qualquer lugar do registro (as
colunas não precisam ser contíguas) para serem investigadas como uma única
coluna de dados.
Para criar a análise padrão, os tokens são concatenados sem espaços entre os
tokens.

Opção Investigação de Palavras
A opção Investigação de Palavras analisa colunas de dados com formato livre em
tokens individuais que são analisados para criar padrões.
Para criar os padrões, a opção Investigação de Palavras usa os conjuntos de regras
que são fornecidos com InfoSphere QualityStage ou os conjuntos de regras que
você criou ou customizou. É possível especificar como deseja que os tokens sejam
avaliados pelo processo de investigação, selecionando um conjunto de regras que
atenda a seus requisitos. A opção Investigação de Palavras usa o conjunto de
regras especificado para determinar como criar os tokens, designar os tipos de
classe para esses tokens e criar padrões.
A opção Investigação de Palavras também fornece contagens de freqüência nos
tokens. A saída que a opção Investigação de Palavras gera é usada por dois
relatórios, padrão de frequência e palavra de frequência, que podem ser
visualizados no console da Web.

Investigação de Palavras e Conjuntos de Regras
Ao especificar a opção Investigação de Palavras em um estágio Investigate,
selecione o conjunto de regras pelo qual deseja que as suas colunas sejam
investigadas. Em seguida, selecione uma ou mais colunas a serem examinadas.
A opção Investigação de Palavras usa conjuntos de regras que são fornecidos com
InfoSphere QualityStage ou conjuntos de regras que você criou ou customizou em
dados de entrada como nomes e endereços postais. Exemplos de conjuntos de
regras usados no estágio Investigate são conjuntos de regras específicos do
domínio, como USNAME, USADDR e USAREA.
A opção Investigação de Palavras analisa a coluna de dados de formato livre em
elementos ou tokens individuais, que é uma palavra, um número ou uma
combinação separada por um ou mais espaços ou caracteres especiais. O processo
compara cada token com tokens classificados nas classificações desse conjunto de
regras.
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Se o token corresponder à palavra nas classificações, o processo de investigação
designará a classe para que esse token o represente no padrão. Para tokens que
não correspondem a nenhum token classificado, o processo de investigação
examina o padrão e designa as classes. As classes padrão estão descritas
detalhadamente no IBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.

Configurando para Gerar Relatórios de Investigação
Para gerar relatórios de investigação é necessário ativar e configurar a tarefa do
estágio Investigate.

Antes de Iniciar
Antes de configurar uma tarefa do estágio Investigate, prepare e especifique os
arquivos de dados de origem.

Procedimento
1. Configure a tarefa do estágio Investigate no canvas do cliente Designer.
2. Configure a tarefa do estágio Investigate determinando um dos seguintes tipos
de investigações para desempenhar:
v Investigação de caracteres, que é usada em colunas de domínio único.
v Investigação de palavra, que é usada em colunas de formato livre.
O tipo de investigação escolhido determina também o tipo de relatório gerado.
3. Especifique as colunas que deseja investigar.
4. Conclua a ação que corresponde ao tipo de investigação escolhida:
v Para uma investigação de caracteres, selecione o tipo de investigação e
prepare as máscaras para cada coluna.
v Para uma investigação de palavras, selecione o conjunto de regras a ser
usado na classificação de padrões ou palavras.
5. Configure as propriedades do estágio.
6. Escolha um estágio Sequential File ou um estágio ODBC Enterprise para a
saída do estágio Investigate. Use o estágio ODBC Enterprise se quiser fazer a
saída das colunas de relatório para uma tabela de banco de dados. Esses
estágios são requeridos como estágios de saída apenas quando você pretende
gerar relatórios do console da Web. Se você não pretende gerar relatórios, pode
usar qualquer estágio de saída.

Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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Estágio

Ação

Se você escolher o
1. Na paleta, clique em Arquivo, arraste o estágio Sequential File
estágio Sequential File
para a tela e vincule-o ao estágio Investigate.
2. Dê um clique duplo no estágio Investigate.
3. Na guia Saída > Mapeamento, mapeie as colunas do estágio
Investigate para as colunas de saída do estágio Sequential File e
clique em OK. Certifique-se de mapear todas as colunas de
saída e preservar a ordem na qual elas estão listadas.
4. Dê um clique duplo no estágio Sequential File.
5. Na guia Entrada > Propriedades, configure a seguinte
propriedade:
v No campo Arquivo, insira o caminho do arquivo para seus
dados de saída.
6. Na guia Entrada > Formato, configure as seguintes
propriedades e clique em OK:
v No campo Delimitador, selecione Vírgula.
v No campo Caractere Aspas, selecione Duplas.
7. Salve, compile e execute a tarefa.
Se você escolher o
estágio ODBC
Enterprise
Nota: Para usar o
estágio ODBC
Enterprise, primeiro
você deve configurar
uma tabela de banco
de dados e a conexão
ODBC. Consulte IBM
InfoSphere Information
Server: Guia de
Planejamento, Instalação
e Configuração para
obter detalhes sobre
como configurar o
acesso às origens de
dados do ODBC.

1. Na paleta, clique em Banco de Dados, arraste o estágio ODBC
Enterprise para a tela e vincule-o ao estágio Investigate.
2. Dê um clique duplo no estágio Investigate.
3. Na guia Saída > Mapeamento, mapeie as colunas do estágio
Investigate para as colunas de saída do estágio ODBC
Enterprise e clique em OK. Certifique-se de mapear todas as
colunas de saída e preservar a ordem na qual elas estão
listadas.
4. Dê um clique duplo no estágio ODBC Enterprise.
5. Na guia Entrada > Propriedades, configure as seguintes
propriedades e clique em OK:
v No campo Tabela, insira o nome da tabela de banco de
dados à qual você deseja enviar as colunas dos relatórios de
investigação.
v No campo Método de Gravação, selecione Gravar.
v No campo Modo de Gravação, selecione Substituir.
v No campo Origem de Dados, insira o nome do driver ODBC
que foi usado quando a conexão ODBC foi configurada.
v No campo Nomes de Colunas Truncados, selecione Falso.
6. Salve, compile e execute a tarefa.

Configurando uma Tarefa do Investigate
Organize os estágios na tela do cliente Designer com um arquivo de dados de
origem de entrada ou dois arquivos de saída e um ou mais estágios Investigate
vinculados.

Sobre Esta Tarefa
Ao configurar a tarefa do Investigate, é possível incluir vários estágios e arquivos.
A saída do estágio Investigate é para um arquivo. Com esse exemplo de
configuração de uma tarefa do Investigate, você incluirá os seguintes ícones no
canvas:
v Arquivo de dados de origem
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v Três arquivos de destino
v Dois estágios Investigate
v estágio DataStage Copy

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Crie uma nova tarefa paralela ou abra uma tarefa paralela existente.
Se a Paleta não for exibida, clique em Visualizar > Paleta para exibi-la.
Na Paleta, clique no ícone Qualidade de Dados > Estágio Investigate.
Arraste o ícone e solte-o no meio do canvas.

É possível incluir mais de um estágio Investigate se incluir um estágio Copy
(consultar a etapa 6) para duplicar os dados que estão sendo enviados para
cada estágio Investigate.
5. Para configurar os estágios de entrada e de saída, desempenhe as etapas a
seguir:
a. Na Paleta, clique no ícone Arquivo > SequentialFile.
b. Arraste o arquivo Sequencial e solte-o à esquerda do estágio Investigate no
canvas.
Esse arquivo torna-se o arquivo de origem de dados.
c. Na Paleta, clique em Arquivo > Conjunto de Dados e solte-o à direita do
estágio Investigate no canvas.
Esse arquivo torna-se o arquivo de saída.
d. Para uma Investigação de Palavras, inclua um segundo arquivo de
Conjunto de Dados à direita do estágio Investigate e abaixo do arquivo de
saída.
Esse arquivo torna-se um outro arquivo de saída para um segundo
relatório. Utilize dois estágios de saída somente se estiver fazendo uma
investigação de Palavras e criando ambos relatórios de padrão e de token.
Geralmente, os dados de origem são provenientes de um arquivo ou banco
de dados, mas também é possível utilizar outros estágios para
pré-processá-los antes de incluí-los no estágio Investigate.
6. Se desejar incluir um estágio Copy, clique em Paleta > Processamento para
localizar um estágio Copy.
7. Arraste o estágio Copy e solte-o à frente dos estágios Investigate para copiar
dados para várias saídas.
8. Para incluir links nos estágios, desempenhe as seguintes etapas:
a. Clique com o botão direito no arquivo de origem e arraste-o para o
primeiro estágio no canvas (Copy ou Investigate).
Se o link aparecer em vermelho, será necessário estender a linha até que ela
alcance cada estágio que está sendo vinculado.
b. Da mesma forma, conecte todos os estágios colocados no canvas.
9. Renomeie os estágios e os links seguindo essas etapas:
a. Clique no nome padrão do estágio. Aparecerá uma caixa ao lado do nome.
b. Digite um nome significativo na caixa. Não utilize espaços.
c. Clique fora da caixa para definir o novo nome.

O que Fazer Depois
É necessário configurar os estágios para ativar as colunas que deseja investigar.

Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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Configurando o Arquivo dos Dados de Origem
Neste exemplo, você configura o arquivo sequencial como o arquivo de dados de
origem.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no Arquivo Sequencial de entrada para abrir a página
Propriedades.
2. Clique em Origem > Arquivo para ativar o campo Arquivo.
no campo Arquivo e selecione Procurar por Arquivo no
3. Clique no
menu.
4. Localize o diretório onde os dados de origem foram instalados.
5. Clique no arquivo para selecioná-lo. O nome do arquivo aparece no campo
Arquivo.
6. Clique em Visualizar Dados.
7. Clique no arquivo para selecioná-lo. Esse botão executa o Navegador de
Dados para mostrar os dados dentro do arquivo de dados de origem. Os
nomes das colunas são exibidos no topo do Navegador de Dados.
8. Em seguida, clique em Coluna.
9. Clique em Carregar e a janela Definições de Tabela será aberta. Carregue os
dados da coluna no arquivo de origem.
10. Clique em Definições de Tabela e localize o diretório onde as definições de
tabela estão armazenadas.
11. Clique em OK para fechar a página Colunas.

Configurando o Estágio Investigate
O estágio Investigate utiliza os dados do arquivo de origem e analisa cada registro
coluna por coluna.

Antes de Iniciar
Configure uma tarefa de investigação antes de configurar o estágio.

Sobre Esta Tarefa
Ao configurar o estágio Investigate, determine se deseja utilizar Investigação de
Caractere ou Investigação de Palavra.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no estágio Investigate.
A página Character Discrete Investigate é aberta como padrão. As colunas
disponíveis do link de entrada são mostradas na área de janela Colunas de
Dados Disponíveis. Nessa janela é possível configurar uma das seguintes
páginas:
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Opção

Descrição

“Configurando Propriedade do Estágio” na
página 18

As propriedades do estágio prepara a
estrutura para limpar dados utilizando o
estágio Investigate.
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Opção

Descrição

“Configurando uma Investigação de
Caracteres”

A investigação de Caractere explora uma
coluna de domínio único (contém um
elemento de dados, como número de
identidade de pensão, número de telefone,
data ou código de endereço postal). O
resultado de investigação de Caractere
fornece uma distribuição de frequência e
uma análise padrão dos tokens.

“Configurando uma Investigação de
Palavras” na página 15

A investigação de Palavra analisa colunas de
dados de formato livre em tokens
individuais. Para criar os padrões, a
investigação de Palavra utiliza um conjunto
de regras para classificar nomes de pessoas
físicas, nomes de pessoas jurídicas e
endereços.

2. Clique em Propriedades do Estágio
Antes de executar o estágio Investigate, é necessário configurar as Propriedades
do Estágio.
3. Selecione uma opção de investigação.
4. Depois de configurar o estágio Investigate, clique em Compilar.
5. Clique em Executar para processar a tarefa.

Configurando uma Investigação de Caracteres
Uma investigação de caracteres analisa várias colunas de domínio único. Para uma
investigação de caracteres concatenada, selecione colunas de qualquer parte de um
registro para serem investigadas como uma única coluna de dados.

Sobre Esta Tarefa
O procedimento a seguir se aplica a investigações concatenadas de caracteres e
investigações discretas de caracteres.

Procedimento
1. Na janela do estágio Investigate, clique em Character Discrete Investigate ou
Character Concatenate Investigate.
2. Nas Colunas de Dados Disponíveis, selecione uma coluna para ser
investigada.
3. Clique em Incluir em Colunas Selecionadas.
A coluna aparecerá na caixa Processo Planejado e a janela Seleção de Coluna
de Máscara será aberta. Por padrão, todos os caracteres em cada posição da
coluna são configurados como T (tipo).
4. Para cada posição na coluna, ajuste a máscara de acordo com uma das
seguintes opções:
v Para configurar todos os caracteres na coluna para que exibam uma
categoria de investigação, clique no botão adequado (All T, All C ou All X).
v Para configurar a máscara para caracteres individuais na coluna, clique em
um caractere específico até que o tipo de máscara desejado apareça.
Para obter
“Máscaras
5. Clique em
configurar

informações adicionais sobre as máscaras da coluna, consulte
de Colunas” na página 14.
OK para fechar a janela Seleção de Coluna de Máscara depois de
a máscara.
Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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6. Repita as etapas de 2 a 5 para colunas adicionais que deseja investigar.
v Para uma investigação discreta de caracteres, cada coluna selecionada é
investigada separadamente.
v Para uma investigação concatenada de caracteres, todas as colunas
selecionadas são concatenadas com base nas máscaras escolhidas.
7. Para alterar o número de amostras ou o limite de freqüência, clique em
Opções Avançadas.
A janela Opções Avançadas do Investigate será aberta.
8. Na janela, selecione uma das opções a seguir:
v Especifique o número de amostras de dados de origem a ser incluído no
relatório para cada padrão.
v Para ignorar padrões que aparecem com pouca freqüência, especifique um
nível de limite de freqüência. Padrões com frequências abaixo do nível
especificado não aparecem no relatório.
9. Clique em OK.
É possível alterar essas configurações a qualquer momento.
10. Clique em OK para fechar o estágio.
Alterar a Máscara para Qualquer Coluna:
Procedimento
1. Selecione a coluna na área de janela Processo Planejado.
2. Clique em Alterar Máscara.
3. Edite a máscara conforme descrito na etapa 4 na página 13 no procedimento
anterior.
Remover uma Coluna Selecionada da Investigação:
Procedimento
1. Selecione a coluna na área de janela Processo Planejado.
2. Clique em Excluir. A coluna é retornada para a área de janela de Colunas
Disponíveis.
Máscaras de Colunas:
Para investigações de caracteres, utilize máscaras de coluna para selecionar quais
caracteres são incluídos na contagem de frequência ou na análise padrão e quais
caracteres são exibidos como parte das amostras no relatório padrão.
Para utilizar a janela Seleção de Máscara de Coluna , aplique um símbolo de
máscara para cada caractere nas colunas selecionadas. É possível utilizar os
seguintes caracteres de máscara:
v C. Exibe o caractere e o inclui na contagem de frequência e na análise padrão.
Utilize a máscara de coluna C para inspecionar os valores das colunas e para
certificar-se de que não apareçam dados falsos em uma coluna, como 99999 para
um código de endereço postal ou 111111111 para um número de ID nacional.
v T. Exibe o tipo de caractere e o inclui na contagem de frequência e na análise
padrão.
Utilize a máscara de coluna T para inspecionar o tipo de dados em uma posição
do caractere, por exemplo, números de telefone nnn-nnn-nnnn ou
(nnn)-nnn-nnnn.
v X. Ignora o caractere, não o inclui na contagem de frequência ou na análise
padrão, porém o inclui nos dados de amostra.
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Utilize a máscara de coluna X para incluir dados da coluna na amostra, mas não
como um token ou parte do token para investigação.
Por exemplo, configure uma tarefa Investigate para analisar os dois primeiros
caracteres de um código de endereço postal (código postal dos EUA) para
determinar a distribuição de frequência com base em um estado (cada estado é
definido pelos dois primeiros caracteres do código de endereço postal). Para isso,
configure a máscara de coluna do código de endereço postal para CCXXX. A
coluna padrão do relatório padrão exibe somente os dois primeiros caracteres. A
contagem de frequência teria como base o número de registros no arquivo que
iniciam com os dois primeiros caracteres do código de endereço postal. Na
coluna de valor, todos os cinco caracteres do código de endereço postal da
amostra são exibidos.
É possível também utilizar a máscara de coluna X com a opção Character
Concatenate para especificar uma ou mais colunas para que apareçam somente
como parte da amostra. A partir do exemplo anterior, é possível também
selecionar as colunas de estado configurando a máscara de coluna para X para
todos os caracteres. O relatório padrão exibe as contagens de frequência para os
primeiros dois caracteres do código de endereço postal e todos os cinco
caracteres do código de endereço postal junto com o estado na coluna de
amostras.

Configurando uma Investigação de Palavras
Uma investigação de palavras analisa colunas de dados de formato livre em tokens
individuais, que são analisados para criar padrões. A investigação de palavras
utiliza um conjunto de regras para classificar nomes de pessoas físicas, nomes
comerciais e endereços.

Procedimento
1. Na janela do Estágio Investigate, clique em Word Investigate.
A janela exibirá as colunas do Word Investigate.
2. No campo Conjunto de Regras, navegue para selecionar um conjunto de regras
para a investigação em Repositório > Regras de Padronização > País >
Conjuntos de Regras.
3. Em Colunas Disponíveis, selecione uma ou mais colunas e clique em
para movê-las para a área de janela Colunas Padrão.
Para alterar a seleção de colunas, selecione uma ou mais colunas na área de
janela de Colunas Padrão e clique em Excluir Coluna.
4. Para reordenar as colunas padrão, selecione uma coluna e clique em Mover
para Baixo ou Mover para Cima.
5. Para alterar as opções de investigação, clique em Opções Avançadas. A janela
Opções Avançadas do Investigate será aberta.
Se necessário, faça as alterações e clique em OK.
6. Na área do conjunto de dados de Saída, selecione uma ou ambas as opções:
v Relatório Padrão. Gera as colunas de um relatório padrão de frequência para
um link
v Relatório de Token. Gera as colunas de um relatório de palavras de
frequência para um link
É possível alterar o destino do link de cada relatório ao editar as
propriedades do estágio. Não é possível enviar colunas de ambos os
relatórios para o mesmo link.
7. Clique em OK ao concluir a configuração da investigação de palavras.
Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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Resultados
É necessário editar as propriedades do estágio antes de compilar e executar a
tarefa.
Especificar Opções Avançadas para Investigações de Palavras:
Ao configurar as opções avançadas para uma investigação de palavras, determine
a aparência do relatório de token de acordo com suas opções.
Antes de Iniciar
Primeiro, configure uma investigação de palavras.
Sobre Esta Tarefa
Controle quais tokens aparecem no relatório de token e o modo com que eles
aparecem. É possível também especificar delimitadores de registro. Para isso,
escolha entre as opções na janela Opções Avançadas do Investigate.
Procedimento
1. Clique em Opções Avançadas. A janela Opções Avançadas do Investigate será
aberta.
2. Selecione uma ou mais das opções a a seguir para controlar como os tokens
aparecem no relatório:
v Considerar palavras sucessivas não classificadas como uma palavra. Remove
os espaços entre palavras não classificadas (concatenando-as em uma
palavra).
Por exemplo, CHARLES DE GAULLE torna-se CHARLESDEGAULLE. Essa opção reduz
o número de padrões em ambos os relatórios padrão e de token.
v Incluir Tokens Numéricos Não Classificados. Lista todos os tokens de
número.
Por exemplo, ao investigar uma coluna de endereços, provavelmente você
não deseja visualizar números de casas e de apartamentos, mas pode desejar
visualizar números se estiver investigando números de peça.
v Incluir Alfas Não Classificados. Inclui todos os tokens de palavras que não
estão nas classificações. Se você não selecionar esta opção, o relatório incluirá
apenas tokens das classificações.
v Incluir Tipos Mistos e Palavras Pontuadas. Inclui tokens com numéricos
iniciais ou finais, como 109TH e 42ND.
3. Selecione uma das opções a seguir para exibir tokens no relatório:
v Abreviação Padrão. A representação padronizada do token das classificações.
(Essa á a opção padrão.)
v Ortografia Original. A forma como o token aparece no arquivo de dados.
v Ortografia Corrigida. Corrige qualquer erro de ortografia, já que as
classificações têm pesos designados para os tokens
4. Na área Outras Opções, edite as listas para incluir ou remover caracteres
especiais:
v Lista de Separadores. Lista todos os caracteres especiais que separam tokens.
v Lista de Remoção. Lista todos os caracteres especiais da Lista de Separadores
que não devem ser tokens. Por exemplo, o sinal hash (#), por padrão, não faz
parte dessa lista; portanto, APT#3A representa três tokens: APT, # e 3A.
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Nota: O caractere de espaço especial é incluído em ambas as listas. Clique
em Restaurar Padrões para reconfigurar todos os valores para seus valores
padrão.
5. Na área Opções Estatísticas, selecione a saída dos relatórios padrão entre uma
dessas:
v Número de Amostras. Especifique o número de amostras de dados de
origem a ser incluído no relatório para cada padrão. Por padrão, o
InfoSphere QualityStage fornece uma amostra para cada padrão exclusivo no
relatório padrão. É possível aumentar o número de amostras exibidas para
cada token exclusivo. Por exemplo, você pode desejar visualizar quatro
amostras para cada token.
v Limite de Frequência. Se não desejar fazer relatórios sobre padrões que
aparecem com pouca frequência, especifique um nível de limite de
frequência. Padrões com frequências abaixo do nível especificado não
aparecem no relatório. A configuração padrão de um padrão significa que
todos eles são exibidos. Pode ser que você não deseje visualizar os padrões
frequência baixa, aqueles que aparecem somente uma ou duas vezes.
6. Clique em OK para aprovar as alterações e fechar a janela.

Configurando o Arquivo de Destino
Os dados são gravados em um arquivo de destino ao executar uma tarefa.

Antes de Iniciar
Antes de configurar o arquivo de destino, configure a tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Se você não pretende gerar relatórios de investigação no console da Web, pode
usar qualquer estágio de saída para a saída do estágio Investigate. Se você
pretende gerar relatórios, use um estágio Sequential File ou ODBC Enterprise para
a saída. Para obter mais informações sobre como configurar a geração de relatórios
de investigação, consulte Guia do Usuário do IBM InfoSphere QualityStage.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no arquivo de destino no canvas do Designer.
2. Clique em Destino > Arquivo.
3. Especifique o arquivo onde deseja gravar os dados produzidos ao executar a
tarefa.
4. Clique em OK.

Sobre as Propriedades do Estágio
A configuração das propriedades do estágio Investigate prepara a estrutura para a
limpeza de dados.
Ao configurar as propriedades do estágio, é possível obter acesso às seguintes
informações:
v Colunas de entrada disponíveis para investigação
v Saída das colunas com cada relatório
v Link para o qual cada relatório é gravado
v Opções de processamento paralelo
Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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v Opções de armazenamento em buffer
O editor do Estágio possui as seguintes guias:
v Página do Estágio. Permite especificar informações gerais sobre o estágio.
v Página de Entrada. Permite especificar detalhes sobre os dados que estão sendo
inseridos para investigação.
v Página de Saída. Permite especificar detalhes sobre as colunas do relatório que
estão sendo geradas.
Além disso, cada Página possui guias que são adaptados para esse estágio.
A página do Estágio inclui as guias a seguir:
v Geral. Fornece uma caixa de texto na qual é possível inserir uma descrição
opcional do estágio. Essas informações são importantes para que outras pessoas
compreendam a tarefa ou os metadados.
v Propriedades. Especifica como o estágio opera.
v Avançado. Especifica como o estágio executa.
v Ordenação de Links. Altera os links de saída que recebem um determinado
relatório. Utilizada na Word Investigate quando desejar produzir relatórios
padrão e de token.
Selecione um nome de link de saída e clique na seta para cima ou para baixo.

Configurando Propriedade do Estágio
Configure as propriedades para o estágio Investigate.

Sobre Esta Tarefa
É aconselhável configurar as colunas de entrada antes de configurar investigações
de palavras ou de caracteres. Se você configurar uma investigação de caracteres ou
de palavras mas, em seguida, alterar as colunas disponíveis na página de Entrada,
poderá ser necessário configurar a investigação novamente.

Procedimento
1. Na janela do Estágio Investigate, clique em Propriedades do Estágio.
2. Para configurar a página de Propriedades do Estágio, siga essas etapas:
a. Clique em Geral para incluir uma descrição do estágio Investigate.
b. Clique em Propriedades para incluir propriedades opcional.
c. Clique em Avançado para configurar as seguintes ações:
v Modo de execução. Especifique Paralelo ou Seqüencial.
v Modo de compatibilidade. Especifique Automático, Combinabilidade ou
Não combinar.
v Preservar o particionamento. Especifique Propagar, Limpar ou
Configurar.
d. Clique em Ordem de Links para configurar qual link de saída obtêm
determinado relatório.
3. Para configurar a página de Entrada, siga essas etapas:
a. Clique em Geral para incluir uma descrição do estágio.
b. Clique em Particionamento para especificar detalhes sobre como os dados
de chegada são particionados ou coletados antes de serem utilizados.
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c. Clique em Colunas para visualizar os metadados do arquivo de dados de
origem.
d. Clique em Avançado para visualizar como o InfoSphere DataStage
armazena em buffer os dados que entram e saem desse estágio.
Por padrão, o InfoSphere DataStage armazena em buffer os dados de forma
que não haja nenhum conflito. Uma situação de conflito ocorre quando
estágios são mutuamente dependentes e estão aguardando entrada de outro
estágio e não podem gerar até que tenham recebido.
4. Para configurar o estágio Output, siga essas etapas.
a. Clique em Geral para incluir uma descrição do estágio.
b. Clique em Mapeamento para mapear colunas para a saída do estágio.
c. Clique em Colunas para carregar as colunas de dados de saída.
d. Clique em Avançado para visualizar como o InfoSphere DataStage
armazena em buffer os dados que entram e saem desse estágio.
5. Clique em OK para fechar a janela Propriedades.

Configuração da Guia Mapeamento
Especifica as colunas que compreendem um relatório de saída.

Sobre Esta Tarefa
Não é necessário carregar definições de colunas no(s) estágio(s) de saída da tarefa
Investigate previamente. Em vez disso, utilize a guia Mapeamento para especificar
quais colunas do relatório são geradas.
Ao configurar uma investigação de caracteres ou um relatório de frequência
padrão para uma investigação de palavras, a guia Mapeamento exibe
automaticamente todas as colunas para o relatório de frequência de coluna ou para
o relatório padrão de frequência.
v Se optar por criar um relatório de frequência de palavra para uma investigação
de palavras, aparecerão três colunas preparadas para o relatório de frequência de
palavra na lista de Colunas.
v Se optar por criar ambos relatório padrão de frequência e um relatório de
frequência de palavra para uma investigação de palavras, as colunas de relatório
padrão aparecerão na guia Mapeamento quando o link de saída adequado for
selecionado no campo Nome de Saída. As colunas do relatório de token
aparecerão na guia Mapeamento ao selecionar o outro link no campo Nome de
Saída.

Procedimento
1. Clique na guia Mapeamento.
2. No campo Nome de Saída, selecione um nome de link de saída.
3. Coloque as colunas na ordem em que deseja que elas apareçam no relatório da
seguinte forma.
a. Arraste cada coluna na lista Colunas à esquerda para a área de janela do
Link à direita.
b. Ou selecione várias colunas.
c. Clique com o botão direito e selecione Copiar.
d. Na área de janela do Link, clique com o botão direito e selecione Colar para
mover as colunas para a área de janela do Link.
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4. Se você quiser efetuar a saída de dois relatórios de uma investigação de
palavra, selecione o outro link no campo Nome de Saída e repita a etapa 3.
Nota: Ao arrastar colunas dessa maneira para criar definições da tabela de
saída, as definições de tabela não serão salvas automaticamente no repositório
de metadados. Para melhorar o gerenciamento de metadados, na guia Colunas
da página Saída, clique em Salvar e salve a definição de tabela recém criada.

Resultados
Depois de configurar a guia Mapeamento e configurar outras propriedades
desejadas na página de Saída, será possível salvar, compilar e executar a tarefa
Investigate.

Relatórios de Investigação
Os dados da tarefa Investigate criam relatórios de investigação.
Acesse os relatórios de investigação a partir do IBM InfoSphere Information Server:
Console da Web. O estágio Investigate produz os seguintes relatórios gráficos:
Relatório de Frequência de Colunas
Apresenta informações sobre valores de frequência utilizando análises
estatísticas. Crie os dados deste relatório executando uma tarefa do estágio
Character Discrete Investigate ou uma tarefa do estágio Character
Concatenate Investigate.
Relatório de Padrão de Frequência
Apresenta informações sobre padrões de uma coluna específica utilizando
análise estatísticas. Crie os dados deste relatório executando uma tarefa do
estágio Word Pattern Investigate.
Relatório de Frequência de Palavra
Apresenta os valores de palavras mais comuns a partir de colunas que são
analisadas para padrões. Crie os dados deste relatório executando uma
tarefa do estágio Word Token Investigate.
É possível solicitar um relatório ou vários relatórios a serem executados em um
planejamento específico. É possível customizar cada relatório incluindo o logotipo
de sua empresa, uma descrição do relatório, o nome do relatório e o nome do
originador do relatório. O relatório é gravado em um local específico do arquivo
na escolha dos seguintes formatos:
v DHTML
v HTML
v PDF
v RTF
v TXT
v XLS
v XML

Formato do Relatório do Estágio Investigate
As colunas nos dados de saída do estágio Investigate são interpretadas pelo
modelo de relatório e gravadas utilizando o formato da coluna. Os dados para
cada relatório são gerados em um outro link a partir do estágio.
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Esses tipos de relatório são produzidos pelo estágio Investigate:
v Os relatórios Padrão de Frequência e Frequência de Coluna são preparados para
ambas investigações de palavras e de caracteres. Os relatórios possuem as
seguintes colunas:
nome da coluna
O nome da coluna de entrada na qual está localizado o padrão para
investigações discretas de caracteres ou os nomes de todas as colunas de
entrada selecionadas para outras investigações.
Resumo
Gráfico que representa a contagem dos valores e o padrão.
Valor Padrão
Padrão gerado que descreve os dados.
Contagem
Contagem de freqüência indicando quantas vezes esse padrão foi
encontrado através de todo os dados de entrada.
porcentagem
A porcentagem dos dados de entrada que corresponde a esse padrão.
Porcentagem de Acumulativo
Porcentagem de uma porção dos dados de entrada que corresponde ao
padrão para focalizar os padrões mais predominantes. Por exemplo: os
primeiros 80 padrões representam 60% do total.
Amostra
Um ou mais exemplos de dados de entrada que correspondem ao
padrão.
v O relatório de Frequência de Palavra é preparado somente para investigações de
palavras. Ele analisa valores individuais de token ou de palavra localizados nas
colunas de entrada selecionadas. O relatório possui as seguintes colunas:
Resumo do Token de Palavra
Gráfico que representa a contagem dos valores e o padrão.
Token de Palavra
Um valor individual de token ou de palavra localizado dentro das
colunas de entrada selecionadas.
Contagem
Contagem de frequência que indica quantas vezes esse token foi
encontrado através de todos os dados de entrada.
Status da classificação
A classificação do token com base na tabela de classificação do conjunto
de regras selecionada. (Tokens não classificados, se selecionados, levam
ponto de interrogação? para alfa ou sinal de circunflexo ^ para
numérico.)
Por padrão, InfoSphere QualityStage fornece uma amostra para cada padrão
exclusivo na coluna Valor Padrão do relatório Frequência de Padrões. Clique em
Opções Avançadas no estágio Investigate e escolha um número maior de amostras
a serem exibidas para cada padrão exclusivo. Por exemplo, é possível visualizar
quatro amostras para cada padrão.
Nos relatórios Frequência de Padrão e Frequência de Palavras é possível limitar as
frequências exibidas. Se não desejar visualizar os padrões de frequência baixos,
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aqueles que aparecem somente uma ou duas vezes, será possível configurar uma
contagem de limites para a frequência dentro de Opções Avançadas.

Criando Relatórios de Investigação
Use os relatórios de investigação para avaliar os resultados da tarefa de Investigate
e para ajudar a desenvolver o próximo estágio do processo de limpeza de seus
dados.

Antes de Iniciar
v Crie uma tarefa do estágio Investigate para processar os dados de entrada que
serão então gravados em um arquivo de destino.
v Configure o servidor de aplicativos para executar relatórios de investigação.
Consulte IBM InfoSphere Information Server: Guia de Planejamento, Instalação e
Configuração para obter mais informações sobre como configurar os servidores de
aplicativos para executar relatórios de investigação.

Procedimento
1. Abra o console da Web e clique em Criar relatório.
2. Na Área de janela Navegação, clique em Modelos de Relatório >
QualityStage > Visualizar Modelos de Relatório.
3. Selecione qualquer um dos relatórios.
4. Na área de janela de tarefa à direita, clique em Criar Novo Relatório. O
modelo de relatório para o relatório selecionado será exibido.
5. No campo Nome, digite um nome para o relatório. O nome será exibido nos
relatórios gerados como o Nome do Relatório.
6. No campo Descrição, insira uma descrição para o relatório. A descrição será
exibida nos relatórios gerados como a Descrição do Relatório.
O campo Criador contém o nome que foi inserido no campo Nome de
Usuário do console da Web como originador do relatório.
7. Opcional: Especifique um pasta para o relatório no campo Salvar em.
8. Insira os valores nos parâmetros de Configuração de Relatório.
a. Selecione o projeto do InfoSphere QualityStage na lista.
b. Selecione a tarefa em Origem da Tarefa e clique em Recuperar Valores
para preencher o campo Nome do Estágio com estágios relacionados da
tarefa selecionada.
c. Selecione o estágio em Nome do Estágio para a tarefa selecionada na etapa
a e clique em Recuperar Valores para preencher o campo Selecionar Uma
ou Mais Colunas com colunas relacionadas a partir do estágio selecionado.
d. Selecione colunas no campo Selecionar Uma ou Mais Colunas para o
estágio selecionado na etapa b.
e. Selecione Padrão ou Contagem em Ordenar por (Padrão/Contagem). Essa
seleção ordena os dados do relatório utilizando valores padrão ou
contagem de valores.
f. Selecione Crescente ou Decrescente em Classificar por
(Decrescente/Crescente). Essa seleção define a ordem de classificação da
etapa d. O relatório é classificado de acordo com esse valor.
g. Escolha entre 1 e 25 valores padrão em Nenhum dos Padrões no Gráfico.
h. Opcional: Insira um comentário ou uma descrição no campo Descrição do
Cliente.
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9. Clique em Formato para abrir o parâmetro Formato de Saída e selecione o
formato para o relatório.
10. Clique em Configurações para especificar a data de Expiração e a política de
Histórico.
11. Clique em Concluir e, em seguida, escolha o que deseja fazer com o relatório
que criou a partir da lista de opções.

Executando e Visualizando o Relatório
Selecione Relatórios na área de janela de Navegação do Console da Web para
acessar os relatórios criados.

Antes de Iniciar
Primeiro, é necessário selecionar as configurações de parâmetro para o relatório.

Procedimento
1. Na área de janela de Navegação, clique em Relatórios > Visualização de
Relatórios e selecione o relatório que deseja executar.
Se algum parâmetro necessário estiver ausente, a área de janela Parâmetros será
aberta. O valores de parâmetro ausentes são exibidos em branco.
2. Na área de janela de tarefas, clique em Executar Agora. O relatório é
enfileirado para execução. Quando a execução do relatório for iniciada, a data e
a duração da execução aparecerão na área de janela Executando.
3. Para atualizar as estatísticas da execução, clique em Atualizar.
4. Depois do processamento do relatório, clique em Relatórios > Visualizar
Relatórios na área de janela de Navegação.
5. Na lista de relatórios, selecione um relatório.
6. Na área de janela de tarefas, clique em Visualizar Relatórios. O relatório será
exibido no formato selecionado quando foi criado.

Capítulo 2. Analisando os Dados da Origem
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Capítulo 3. Tornando os Dados Consistentes Através da
Padronização
A padronização de dados o ajuda a tornar os dados de origem internamente
consistentes; ou seja, cada tipo de dado tem o mesmo tipo de conteúdo e formato.
O estágio Standardize constrói uma interpretação dos dados durante o estágio
Investigate. O estágio Standardize formata os dados novamente e cria uma
apresentação consistente para eles, com colunas fixas e discretas, de acordo com as
necessidades de sua empresa.
O estágio Standardize utiliza o conteúdo e a localização dos dados dentro do
contexto do registro para determinar o significado de cada elemento de dados.
Exemplos comuns de elementos de dados que podem ser identificados são nome,
endereço, cidade, estado e código de endereçamento postal.
Para analisar e identificar corretamente cada elemento ou token e substitui-los na
coluna adequada do arquivo de saída, o estágio Standardize usa conjuntos de
regras que são designados para conformidade com padrões ou convenções. Por
exemplo, você pode padronizar nomes de dados (indivíduos e empresas) e
endereços para a conformidade com as convenções de um país específico. Os
conjuntos de regras do Standardize podem assimilar os dados e anexar
informações adicionais a partir de dados de entrada como, por exemplo, gênero.
Esses conjuntos de regras são os mesmos que os utilizados no estágio Investigate.
Os dados padronizados são importantes pelos seguintes motivos:
v Corresponde dados de forma eficaz
v Facilita um formato consistente para os dados de saída
O estágio Standardize analisa colunas de formato livre e colunas de formato fixo
em colunas de um único domínio para criar uma representação consistente de
dados de entrada.
v As colunas de formato livre contêm informações alfanuméricas de qualquer
comprimento, desde que sejam menores ou iguais ao comprimento máximo de
coluna definido para aquela coluna.
v As colunas de formato fixo contêm somente um tipo específico de informações,
como somente numéricas, de caractere ou alfanuméricas e, além disso, possuem
um formato específico.
O estágio Standardize obtém uma única entrada, que pode ser um link de
qualquer conector de banco de dados suportado pelo InfoSphere DataStage, um
arquivo simples ou conjunto de dados ou qualquer estágio de processamento. Não
é necessário restringir os dados para colunas de comprimento fixo.
O estágio Standardize possui somente um link de saída. Esse link pode enviar
saída padronizada e a entrada bruta a qualquer outro estágio.

Preparação de Dados de Origem
À medida que você planeja o projeto, será necessário preparar os dados de origem
para obter os melhores resultados.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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O IBM InfoSphere QualityStage aceita todos os tipos básicos de dados (não-vetores,
não-agregados) além do binário. Os tipos de dados não básicos não podem ser
manipulados em InfoSphere QualityStage exceto os vetores nos estágios de
correspondência. No entanto, tipos de dados não básicos podem ser transmitidos
através dos estágios InfoSphere DataStage e QualityStage .
É possível usar diversos estágios de processamento para construir algumas colunas
antes de usar as colunas em um estágio que você usa para purificação de dados.
Em específico, crie definições de coluna de sobreposição, colunas de vetores e
colunas concatenadas como colunas explícitas nos dados antes de usá-las.
Por exemplo, você não precisa declarar os três primeiros caracteres de uma coluna
de código postal de cinco caracteres como uma coluna adicional separada. Em vez
disso, é possível usar o estágio Transformer para incluir a coluna nos dados de
origem explicitamente antes de usar a coluna em um estágio que você use para a
purificação de dados.
Nota: Certifique-se de mapear os valores ausentes como nulos.
Verifique se os dados reais têm correspondência com as seguintes práticas:
v Torne os códigos usados nas colunas iguais para a origem de dados e a fonte de
referência.
Por exemplo, se a coluna Gênero na origem de dados utiliza M e F como
códigos de gênero, a coluna correspondente na origem de referência também
deve utilizar M e F como códigos de gênero (não, por exemplo, 1 ou 0 como
códigos de gênero).
v Quaisquer condições de valores ausentes que você utilizar (por exemplo, espaços
ou 99999) devem ser convertidas previamente ao caractere nulo. A conversão
pode ser feita usando o estágio Transformer do InfoSphere DataStage. Caso
esteja extraindo dados de um banco de dados, certifique-se de que os nulos não
sejam convertidos em espaços.
Use o estágio Standardize para padronizar dados como nomes individuais ou
endereços postais. Condições complexas podem ser manipuladas criando novas
colunas antes de iniciar a correspondência.

Criando a Tarefa do Estágio Standardize
O estágio Standardize cria várias colunas que você pode enviar, com as colunas de
entrada, para o link de saída.

Sobre Esta Tarefa
Quaisquer colunas da entrada original podem ser gravadas na saída juntamente
com os dados adicionais criados pelo estágio Standardize com base nos dados de
entrada (tais como fonética SOUNDEX ou códigos NYSIIS). O estágio Match e
outros estágios podem utilizar a saída do estágio Standardize. É possível utilizar
quaisquer dados adicionais para colunas de formação de blocos e de
correspondência em estágios Match.

Procedimento
1. Especifique os dados de entrada.
2. Decida quais conjuntos de regras devem ser utilizados em relação a quais
colunas:
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v Selecione um conjunto de regras COUNTRY.
v Selecione um conjunto de regras existente do InfoSphere QualityStage ou um
conjunto de regras recentemente criado.
3. Designe cada conjunto de regras selecionado a um processo de padronização e
especifique a ordem desses processos como for adequado.
4. Configure as colunas de saída no estágio Standardize para determinar onde a
saída será enviada.
5. Salve e compile a tarefa do Standardize.
6. Clique em Executar para processar a tarefa.

conjuntos de regras do Standardize
Você pode aplicar conjuntos de regras no estágio Standardize para criar colunas de
saída que sejam consistentes, que atendam aos padrões de mercado e que você
possa usar de várias formas para a correspondência de dados.
Os conjuntos de regras não executam padronização, mas analisam as colunas em
cada registro e em cada token em um dos conjuntos de colunas específicos de
domínio adequados, que são Nome, Área ou Endereço. Os resultados da aplicação
do conjunto de regras são colunas para informações de nome, endereço e área. Os
conjuntos de colunas se tornam então os campos de entrada para os respectivos
conjuntos de regras específicos de domínio.
Os conjuntos de regras fornecidos com o InfoSphere QualityStage são projetados
para proporcionar ótimos resultados. No entanto, se os resultados não forem
satisfatórios, é possível modificar o comportamento do conjunto de regras
utilizando tabelas de anulação de regras.

Fluxo de Processamento do Standardize para Registros para os
Estados Unidos
O seguinte diagrama ilustra o fluxo de processamento do estágio Standardize
usando conjuntos de regras do pré-processador de domínio e conjuntos de regras
específicos de domínio para padronizar os registros comumente encontrados nos
Estados Unidos.
Como os arquivos de entrada raramente são específicos do domínio, os conjuntos
de regras do pré-processador de domínio (PREP) serão críticos ao preparar um
arquivo para padronização.

Capítulo 3. Padronizando Dados
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O mesmo fluxo de trabalho é representante de outros países utilizados com o

Origem de Entrada
Registros do Estados Unidos (U.S)

Estágio Standardize
Conjunto de Regras do Pré-processador
(PREP) dos Estados Unidos

Conjuntos de Regras Específicos do
Domínio do Estágio Standardize:
USNAME
USADDR
USAREA

Registros de Saída
Inclua as colunas de dados
Nome, Endereço e Área
estágio Standardize.

Utilizando Literais para Valores Necessários
Literais são símbolos ou abreviações inseridas quando o valor estiver ausente no
registro. Literais podem ser um prefixo ou sufixo de uma coluna.
Se os registros de entrada não incluírem entradas críticas, é possível inserir os
valores necessários como um literal, que aparece na saída. Insira o literal utilizando
a janela Processo de Regra do Standardize.
Por exemplo, os registros de entrada não possuem uma entrada de estado porque
todos os registros são para o estado de Vermont. Para incluir o estado nos registros
padronizados, insira o literal VT entre o nome da cidade e o código de endereço
postal.
Se os registros de entrada possuírem uma coluna de números de apartamento que
contém somente um número de apartamento, insira o # (sinal hash) literal entre o
tipo de unidade e o valor de unidade.
Os literais não podem conter espaços e devem ser inseridos entre colunas. Não é
possível incluir dois literais contíguos para um conjunto de regras.
Os únicos caracteres especiais que podem ser utilizados em um literal são:
#
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%

porcentagem

^

circunflexo

&

e comercial (símbolo &)

<>

sinais de maior e menor

/

barra

Para conjuntos de regras do pré-processador de domínio, insira delimitadores de
colunas usando literais.

Configurando a Tarefa Standardize
Organize os estágios na tela do cliente Designer com um arquivo de dados de
origem de entrada, uma origem de saída e um estágio Standardize vinculados.

Sobre Esta Tarefa
A saída do estágio Standardize é um conjunto de colunas que inclui ambas colunas
padronizadas e de entrada. Você pode optar por mapear alguma ou todas as
colunas para o link de saída na tarefa do InfoSphere QualityStage.

Procedimento
1. Crie uma nova tarefa paralela ou abra uma tarefa paralela existente.
2. Se a Paleta não for exibida, clique em Visualizar > Paleta para exibi-la.
3. Na Paleta, clique em Qualidade de Dados e localize o ícone do estágio
Standardize.
4. Segure o ícone e arraste-o perto do meio da tela do cliente Designer.
5. Para configurar os estágios de entrada e de saída, conclua as etapas a seguir:
a. Selecione o ícone adequado que representa a entrada e ignore o ícone à
esquerda do estágio Standardize na tela do Designer. A entrada pode ser
qualquer objeto que suporte links de saída.
O objeto torna-se o arquivo de dados de origem. Os dados de origem são
provenientes de um arquivo ou banco de dados, mas também é possível
utilizar outros estágios para pré-processá-los antes de incluí-los no estágio
Standardize.
b. Repita a etapa e arraste outro ícone, como um arquivo sequencial, para a
direita do estágio Standardize da tela do cliente Designer.
Esse arquivo torna-se o arquivo de saída ou de destino.
6. Para incluir links nos estágios, conclua as seguintes etapas:
a. Clique com o botão direito no arquivo de origem e arraste-o para o estágio
Standardize no canvas.
Se o link aparecer em vermelho, será necessário estender a linha até que ela
alcance cada estágio que está sendo vinculado.
b. Da mesma forma, conecte todos os estágios colocados no canvas.
7. Renomeie os estágios e os links seguindo essas etapas:
a. Clique com o botão direito do mouse no estágio e selecione Renomear.
Uma caixa realçada aparecerá ao redor do nome padrão.
b. Digite um nome significativo na caixa. Não utilize espaços.
c. Clique fora da caixa para definir o novo nome.
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O que Fazer Depois
É necessário configurar o estágio Standardize para ativar as colunas e regras para
processar os dados.

Configurando o Estágio Standardize
Ao configurar o estágio Standardize, aplique um conjunto de regras a uma ou mais
colunas.

Antes de Iniciar
Antes de poder configurar o estágio Standardize, primeiro configure a tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Um estágio Standardize implementa um ou mais processos de padronização. Um
processo de padronização é implementado aplicando um conjunto de regras para
uma ou mais colunas. O processo pode incluir a utilização de literais e
manipulação de nomes. Um conjunto de regras é utilizado somente uma vez em
um estágio Standardize.
Você pode incluir e modificar processos de padronização no estágio Standardize.

Procedimento
1. Configure o arquivo de dados de origem.
2. Dê um clique duplo no ícone do Estágio Standardize para abrir a janela do
Estágio Standardize.
3. Clique em Novo Processo para abrir a janela do Processo de Regra do
Standardize.
.
4. No campo Conjunto de Regras, clique no
5. Na janela Abrir, acesse Regras de Padronização > Conjunto de Regras.
6. Localize o conjunto de regras que deseja e selecione-o.
A regra selecionada aparecerá no campo Conjunto de Regras.
7. Siga a ação para o conjunto de regras que você selecionou:
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Conjunto de Regras

Ação

NAME

1. Selecione qualquer nome de coluna no
campo Colunas Disponíveis. A lista
Manipulação Opcional de NAMES
torna-se disponível.
2. Selecione uma das seguintes opções:
v Processar Tudo como Individual.
Todas as colunas são padronizadas
como nomes individuais.
v Processar Tudo como Organização.
Todas as colunas são padronizadas
como nomes de organizações.
v Processar Não Definida como
Individual. Todas as colunas não
definidas (não manipuladas) são
padronizadas como nomes individuais.
v Processar Não Definida como
Organização. Todas as colunas não
definidas (não manipuladas) são
padronizadas como nomes de
organização.
As opções de manipulação de NAMES
aperfeiçoam o desempenho eliminando
as etapas de processamento para
determinar o tipo de nome.
Essa opção é útil quando você sabe o
tipo de informação de nome que seu
arquivo de entrada contém. Por
exemplo, se você sabe que seu arquivo
contém apenas nomes de organizações,
especifique Processar Tudo como
Organização. Cada entrada de nome
no arquivo será tratada como um
nome de organização. Mesmo que
você tenha uma entrada que seja óbvia
como o nome de um indivíduo, ela
será analisada como uma organização.

3. Clique no
para mover a seleção
para a lista de Colunas Selecionadas. A
manipulação de NAMES aparece
primeiro na lista Colunas Selecionadas.
4. Acesse a Etapa 8.
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Conjunto de Regras

Ação

COUNTRY

1. No campo Literal, insira ZQXXZQ, em que
XX é o código de país com dois
caracteres.
Se o conjunto de regras COUNTRY não
puder determinar a qual país ou região
as informações de entrada pertencem, os
dados serão designados aos padrões de
país ou região especificados no campo
Literal, como um delimitador padrão.

2. Clique no
para mover a seleção
para a lista de Colunas Selecionadas. O
literal aparece primeiro na lista Colunas
Selecionadas.
3. Acesse a Etapa 8.
PREP

1. Use delimitadores para descrever os
dados nas colunas. No campo Literal,
insira um valor de delimitador sem
espaços que corresponda à coluna que
você pretende mover da lista Colunas
Disponíveis para a lista Colunas
Selecionadas. Por exemplo, você pode
usar o literal ZQADDRZQ para uma coluna
de endereço.

2. Clique em
para mover o literal
para a lista Colunas Selecionadas. O
literal precede a coluna à qual ele
corresponde.
3. Acesse a Etapa 8 e repita a etapa
anterior, até que cada coluna selecionada
seja precedida por um literal.
ADDR, AREA, VDATE, VEMAIL, VTAXID

Acesse a Etapa 8.

8. Na lista Colunas Disponíveis, selecione uma ou mais colunas para as quais a
para mover a seleção para
regra será aplicada e, em seguida, clique no
a lista de Colunas Selecionadas.
9. Opcional: Ajuste a ordem ou a seleção das colunas:
a. Selecione uma coluna na lista de Colunas Selecionadas.
b. Clique em Mover para Cima ou Mover para Baixo.
Nota: A ordem do literal é importante. O literal deve aparecer antes ao
mover a ordem das colunas selecionadas. Por exemplo, ao processar as
informações de endereço, o endereço deverá aparecer na mesma ordem
esperada pelo serviço de correio desse país ou região.
10. Para remover uma coluna da lista de Colunas Selecionadas, selecione-a e
clique em Remover Coluna.
11. Quando todas as colunas desejadas para o conjunto de regras forem listadas,
clique em OK.
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A janela será fechada e, em seguida, o conjunto de regras e as colunas a serem
padronizadas serão exibidos janela do Estágio Standardize.
12. Para continuar configurando os processos para o estágio, você pode:
v Clicar em Novo Processo para incluir outra regra.
v Selecionar um processo e clicar em Modificar Processo para alterar suas
opções.
v Selecionar um processo e clicar em Excluir Processo para excluí-lo.
v Selecionar um processo e clicar em Mover para Cima ou Mover para Baixo
para alterar a ordem em que os processos são executados.
13. Selecione um formato na lista Formato de Saída Padronizado Padrão.
14. Para fechar a janela do Estágio Standardize a qualquer momento, clique em
OK.

Resultados
Continue com Configurando as Propriedades do Estágio para mapear o link de
saída.

Tarefas de Normatização Predefinidas
É possível usar as tarefas de normatização fornecidas com IBM InfoSphere
QualityStage para gerar os dados padronizados e as informações de frequência
para esses dados. Esses dados podem ser usados como entrada para as tarefas
correspondentes predefinidas ou para teste que você executa no Match Designer.
As tarefas de normatização predefinidas estão no seguinte arquivo:
installation_directory\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
em que installation_directory é o diretório de instalação raiz da camada de cliente
InfoSphere Information Server.
É possível importar as tarefas e, em seguida, visualizá-las na árvore do repositório
Cliente do Designer, escolhendo Qualidade de Dados > Modelos de
Correspondência > Tarefas.
A tabela a seguir lista as tarefas de normatização predefinidas e o propósito para
cada tarefa.
Tabela 1. Tarefas de Normatização Predefinidas
Nome da Tarefa

Finalidade

MT10_StandardizeMatchDataInput

Crie a entrada para uma correspondência de
uma origem e entrada para a tarefa
MT20_CreateSQAReportInput_USNAME.

MT20_CreateSQAReportInput_USNAME

Gere os dados para um relatório
Standardization Quality Assessment (SQA)
que resume os resultados de uma tarefa de
normatização que usa o conjunto de regras
USNAME.

MR10_StandardizeMatchDataInput

Crie a entrada de dados para uma
correspondência de duas origens.
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Tabela 1. Tarefas de Normatização Predefinidas (continuação)
Nome da Tarefa

Finalidade

MR20_StandardizeMatchReferenceInput

Crie a entrada de referência para uma
correspondência de duas origens.

Observações de Uso
É possível executar as tarefas de normatização predefinidas conforme são
configuradas inicialmente ou é possível usar as tarefas como modelos para criar
tarefas que atendem seus requisitos de normatização específicos.
Se você executar as tarefas conforme são configuradas inicialmente, será possível
usar os dados de entrada de amostra que são fornecidos.
As mudanças que você faz nas tarefas predefinidas sobrescrevem as configurações
iniciais para essas tarefas.
Se você criar uma tarefa que seja baseada em uma das tarefas predefinidas,
certifique-se de copiar a tarefa predefinida e fornecer a ela um nome exclusivo. Se
você usar os dados de entrada com colunas que sejam diferentes da configuração
inicial, deve vincular cada conjunto de regras no estágio Standardize com as
colunas nos dados de entrada.
As tarefas de normatização predefinidas usam apenas os conjuntos de regras
específicos de domínio dos EUA.
Antes de editar ou executar uma tarefa de normatização predefinida, leia a
anotação para essa tarefa.

Dados de Endereços Internacionais Corretos e Padronizados
O estágio Multinational Standardize (MNS) padroniza os dados de endereço
internacional.
É possível configurar o estágio MNS para padronizar os dados do endereço do
nível de cidade e nível de rua para qualquer número de países. O estágio MNS usa
os conjuntos de regras MNS.

Sobre o Estágio MNS
O estágio MNS utiliza nomes de países, abreviações ou códigos do país ISO no
arquivo de entrada para aplicar regras de padronização adequadas ao país. Assim,
é possível padronizar todos os registros sem ter que consolidar registros de cada
país em arquivos separados e padronizar os registros utilizando conjuntos de
regras específicos do país.
Para a maioria dos países, o estágio MNS executa as seguintes tarefas:
v Separa informações de endereço em nível de rua a partir de informações em
nível de cidade
v Atribui cidade, localidade, província/estado, código de endereço postal e
complemento de código de endereço postal a campos separados
v Atribui códigos do país ISO (versões de 2 e 3 bytes)
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v Atribui fonéticas de nomes de cidades com NYSIIS (New York State Information
and Intelligence Systems) melhorados e Soundex reverso para corresponder
nomes de cidades com ortografia incorreta

Países e Regiões Suportados pelos Conjuntos de Regras MNS
Os conjuntos de regras MNS são usados no estágio MNS. Os conjuntos de regras
suportam um determinado conjunto de países.
Países e regiões suportados pelos conjuntos de regras MNS são os seguintes:
País ou Região

Abreviação

AUSTRÁLIA

AU

ÁUSTRIA

AT

BÉLGICA

BE

BRASIL

BR

CANADÁ

CA

DINAMARCA

DK

FINLÂNDIA

FI

FRANÇA

FR

ALEMANHA

DE

GRÃ-BRETANHA

GB

ITÁLIA

TI

LUXEMBURGO

LU

MÉXICO

MX

HOLANDA

NL

NORUEGA

NO

PORTUGAL

PT

ESPANHA

ES

SUÉCIA

SE

SUÍÇA

CH

ESTADOS UNIDOS

US

Configurando o Estágio MNS
Com o estágio MNS, é possível definir a configuração do arquivo de entrada à
medida que a tarefa é construída. Utilize a configuração que corresponde com mais
precisão a origem de dados.

Antes de Iniciar
O estágio MNS processa apenas as informações de código de endereçamento postal
e endereço. Portanto, é necessário remover os dados estranhos do arquivo antes de
executar a tarefa.
Antes de configurar o estágio MNS, inclua um estágio de pré-processador, por
exemplo o estágio Standardize na tela do cliente Designer para remover dados que
não estejam relacionados a especificações de endereço das colunas de endereço. Por
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exemplo, as informações "aos cuidados de", "contato" ou "atenção" são aceitas como
parte do endereço, mas notas como 'não pode ser entregue" "requer assinatura"
"entrada segura" não são aceitáveis.
Além disso, o estágio MNS funciona melhor quando os dados de entrada contêm
um código do país. Você pode usar o conjunto de regras COUNTRY em um estágio
Standardize para designar códigos de país.

Sobre Esta Tarefa
Ao configurar os dados de entrada para o estágio MNS, organize as colunas de
entrada de uma das seguintes maneiras:
v Uma coluna combinada de rua, cidade, estado e código de endereçamento postal
e uma coluna de país
v Uma coluna combinada de cidade, estado e código de endereçamento postal,
com uma ou mais colunas de rua e uma coluna de país
v De uma a cinco colunas de endereço que incluem informações de cidade, estado,
rua, código de endereçamento postal e país
Cada registro deve ter um indicador de país ou território e pode estar em qualquer
um dos seguintes formatos:
v Nome completo do país ou território
v Uma abreviação (como FR para França)
v Código do país ou território ISO
Se o código de território não corresponder aos formatos em nível de país, nível de
território ou nível de rua esperados para o território indicado, os dados não serão
padronizados e serão gravados no arquivo de saída inalterado. Por exemplo, se o
identificador de registros for GB e o formato de endereço for o da França, o
registro não será padronizado.
Um registro pode conter informações de contato como aos cuidados de, atenção,
departamento, e assim por diante. Estas informações são padronizadas e colocadas
na coluna de informações de contato da saída.
Para configurar um estágio MNS:

Procedimento
1. Configure o arquivo de origem com o endereço, cidade, estado ou província,
país ou território e código de endereçamento postal. Um exemplo de como
você pode definir dados de entrada usando um arquivo sequencial é:
a. Dê um clique duplo no ícone Sequential File para abrir a página de
Propriedades.
b. Selecione o Arquivo > de Origem para ativar o campo Arquivo .
c. Selecione Procurar arquivo no menu e localize o arquivo onde os dados de
origem foram instalados.
d. Selecione o arquivo. O nome do arquivo é mostrado no campo Arquivo .
e. Clique em Coluna.
f. Clique em Carregar para abrir a janela Definições de Tabela.
g. Localize os metadados do arquivo de origem que você importou para o
diretório Repositório > Definições de Tabela.
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2.
3.

4.
5.
6.

h. Selecione o arquivo para carregar os metadados das colunas no arquivo de
origem.
i. Clique em OK para fechar a janela Definições de Tabela .
j. Clique em OK para fechar o estágio do arquivo de origem.
Clique duas vezes no ícone Estágio MNS para abrir a janela MNS.
Selecione uma das Opções de Entrada com base na configuração do arquivo
de entrada.
Os campos que são ativados no lado inferior direito da janela de estágio
dependem da opção que você seleciona.
Selecione uma coluna e mova-a para o campo apropriado.
Clique em Propriedades do Estágio > Saída > Mapeamento.
Na área de janela Colunas, siga essas etapas:

a. Clique com o botão direito na área de janela e selecione Selecionar Tudo
no menu de contexto.
b. Clique com o botão direito na área de janela e selecione Copiar no menu
de contexto.
c. Clique com o botão direito na área de janela Saída e selecione Colar
Colunas no menu de contexto.
As colunas da área de janela à esquerda são coladas na área de janela de
link de saída com linhas de link.
7. Um exemplo de como configurar a saída para um arquivo do conjunto de
dados de destino é:
a. Dê um clique duplo no ícone destino do Conjunto de Dados para abrir a
janela Propriedades do Estágio e clique em Entrada > Propriedades.
b. Selecione a pasta Destino > Arquivo e selecione Procurar arquivo.
c. Especifique o arquivo onde deseja gravar os dados de saída.
d. Clique em OK para fechar a janela Propriedades do Estágio.
8. Clique em Compilar.
Se a tarefa for compilada com êxito, continue com a próxima etapa. Caso
contrário, o log de Compilação especificará onde a compilação falhou.
9. Clique em Ferramentas > Executar Director para abrir o DataStage Director.
10. Clique em Executar para executar a tarefa.

Relatórios de Standardization Quality Assessment (SQA)
Para avaliar os resultados do processo de padronização e verificar se os resultados
atendem aos objetivos de qualidade de dados, você pode usar um estágio de
Avaliação da Qualidade de Padronização (SQA).
Os registros de processos do estágio SQA que foram processados através do
estágio Standardize. O estágio SQA coleta dados sobre o processo de padronização
que você usará para criar relatórios SQA. Você cria relatórios SQA no IBM
InfoSphere Information Server: Console da Web.
Os relatórios SQA fornecem um resumo executivo dos resultados de padronização.
Você pode enviar os relatórios a membros da equipe e às partes interessadas que
não têm acesso direto aos resultados da tarefa de padronização ou acesso ao IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer (onde você gera dados para os
relatórios).
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Use os registros como parte de um controle de qualidade dos processos de
produção em andamento ou como parte do desenvolvimento ou modificação do
conjunto de regras de padronização. Por exemplo, um membro técnico da equipe
de qualidade dos dados configura uma tarefa de padronização, produz saída e
depois precisa compartilhar os resultados com um especialista no assunto. O
especialista no assunto tem o conhecimento no domínio necessário para determinar
o êxito dos resultados da padronização. A pessoa técnica pode enviar relatórios
SQA para o especialista no assunto para obter feedback e desconectar.
Os relatórios SQA devem ser visualizados em pares. O relatório de alto nível e o
relatório de baixo nível complementam uns aos outros, embora cada tipo de
relatório seja gerado separadamente:
Relatório Standardization Quality Assessment (SQA)
Fornece estatísticas sobre o processo de padronização, por exemplo,
quantos dados permanecem sem padronização. Você pode produzir esse
relatório como um arquivo HTML, PDF ou RTF. Para a renderização mais
precisa de gráficos no relatório, visualize o arquivo RTF com o Microsoft
Word ou o Microsoft Word Viewer.
Relatório Exemplos de Registros Standardization Quality Assessment (SQA)
Fornece exemplos dos registros processados. Você pode produzir esse
relatório apenas como um arquivo Microsoft Excel (.xls).

Incluindo o Estágio SQA
Para gerar dados para relatórios Standardization Quality Assessment (SQA), inclua
o estágio SQA em uma tarefa que processe saída do estágio Standardize.
Opcionalmente, você pode incluir o estágio SQA diretamente em uma tarefa do
estágio Standardize.

Antes de Iniciar
Antes de incluir o estágio SQA, conclua as seguintes tarefas:
v Crie uma tarefa do estágio Standardize
v Configure a tarefa de Standardize
v Configure a tarefa do estágio Standardize

Procedimento
1. Abra a tarefa que você deseja incluir no estágio SQA. Você pode incluir o
estágio SQA em qualquer tarefa na qual possua um estágio que contenha os
dados de saída de sua tarefa de padronização. Você pode vincular o estágio
Standardize diretamente ao estágio SQA, mas lembre-se de que o estágio
Standardize pode suportar apenas um link de saída.
2. Se a paleta não for exibida, clique em Visualizar > Paleta para exibi-la.
3. Na paleta, clique em Qualidade dos Dados.
4. Arraste o estágio SQA até a tela.
5. Vincule o estágio que contém dados de saída da tarefa de padronização ao
estágio SQA.

Configurando o Estágio Standardize para Gerar Colunas do
Relatório SQA
Depois de incluir o estágio SQA em uma tarefa, você deve configurar o estágio
Standardize para gerar colunas adicionais que são usadas para criar relatórios
SQA.
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Antes de Iniciar
Antes de configurar o estágio Standardize para gerar colunas do relatório SQA,
conclua a seguinte tarefa:
v Inclua o estágio SQA em uma tarefa que processe a saída da tarefa de
padronização. Opcionalmente, você pode incluir o estágio SQA diretamente em
uma tarefa do estágio Standardize.

Sobre Esta Tarefa
O estágio SQA requer colunas de saída adicionais do estágio Standardize para
gerar dados para os relatórios SQA. Ao alterar o estágio Standardize para produzir
colunas de saída adicionais, considere as implicações que colunas de saída
adicionais têm sobre sua tarefa. Quando o estágio Standardize gera dados
adicionais para o estágio SQA, uma coluna denominada qsSqaStI_rule set name é
incluída para cada processo de normatização que é configurado no estágio
Standardize. Esta coluna contém o campo de dados de entrada do subconjunto que
é processado por esse determinado conjunto de regras desse registro de entrada.
Por exemplo, bancos de dados de destino que o estágio Standardize grava devem
ser alterados para as colunas adicionais que são geradas.

Procedimento
1. Abra a tarefa de padronização na qual deseja criar um relatório SQA.
2. Dê um clique duplo no estágio Standardize e clique em Propriedades do
Estágio.
3. Na guia Estágio > Propriedades, inclua a propriedade Saída do Relatório SQA
e verifique se o valor da propriedade está configurado como True.
4. Mapeie as colunas de saída do estágio Standardize para as colunas de entrada
do estágio cujos dados serão usados pelo estágio SQA. Lembre-se de que o
estágio SQA pode receber diretamente saída do estágio Standardize. Além
disso, o estágio SQA pode receber saída de outro estágio (como um estágio
Sequential File) que lê dados de um arquivo que contém a saída da tarefa de
padronização.
Nota: Você deve preservar a ordem das colunas de saída ao mapeá-las.
5. Se o estágio SQA não estiver diretamente vinculado ao estágio Standardize,
certifique-se de configurar o estágio necessário, ou estágios, para acomodar as
colunas de saída adicionais do estágio Standardize.
6. Execute a tarefa de padronização depois de configurá-la para gerar as colunas
adicionais para o estágio SQA.

Configurando o Estágio SQA
Ao configurar o estágio Standardization Quality Assessment (SQA), você seleciona
uma coluna a partir da saída do estágio que contém a saída da tarefa de
padronização. O estágio SQA gera dados dessa coluna, que o console da Web usa
para gerar relatórios.

Antes de Iniciar
Antes de configurar o estágio SQA, conclua a seguinte tarefa:
v Inclua o estágio SQA em uma tarefa
v Configure o estágio Standardize
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Procedimento
1. Abra a tarefa que contém o estágio SQA.
2. Dê um clique duplo no ícone do Estágio SQA para abrir o editor de estágios.
3. Na guia Estágio > Propriedades, selecione a opção Coluna de Dados Não
Manipulados e selecione a coluna no estágio Standardize que contém dados
que não foram totalmente analisados. O formato da coluna de dados não
manipulados é a seguinte: UnhandledData_rule set. Um estágio Standardize
pode processar dados usando mais de um conjunto de regras. Cada conjunto
de regras possui uma coluna de dados não manipulados. Se selecionar
qualquer coluna diferente de uma coluna de dados não manipulados, você
receberá um erro de tempo de execução porque selecionou uma coluna
inconforme.
4. Escolha um estágio Sequential File ou um estágio ODBC Enterprise para a
saída do estágio SQA. Use o estágio ODBC Enterprise se quiser fazer a saída
das colunas de relatório para uma tabela de banco de dados.
Estágio

Ação

Se você escolher o
estágio Sequential
File

1. Na paleta, clique em Arquivo, arraste o estágio Sequential File
para a tela e vincule-o ao estágio SQA.
2. Dê um clique duplo no estágio SQA.
3. Na guia Saída > Mapeamento, mapeie as colunas do estágio
SQA para as colunas de saída do estágio Sequential File e
clique em OK. Certifique-se de mapear todas as colunas de
saída e preservar a ordem na qual elas estão listadas.
4. Dê um clique duplo no estágio Sequential File.
5. Na guia Entrada > Propriedades, configure a seguinte
propriedade:
v No campo Arquivo, insira o caminho do arquivo para seus
dados de saída.
6. Na guia Entrada > Formato, configure as seguintes
propriedades e clique em OK:
v No campo Delimitador, selecione Vírgula.
v No campo Caractere Aspas, selecione Duplas.
7. Salve, compile e execute a tarefa.
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Estágio

Ação

Se você escolher o
estágio ODBC
Enterprise
Nota: Para usar o
estágio ODBC
Enterprise, primeiro
você deve configurar
uma tabela de banco
de dados e a conexão
ODBC. Consulte IBM
InfoSphere Information
Server: Guia de
Planejamento, Instalação
e Configuração para
obter detalhes sobre
como configurar o
acesso às origens de
dados do ODBC.

1. Na paleta, clique em Banco de Dados, arraste o estágio ODBC
Enterprise para a tela e vincule-o ao estágio SQA.
2. Dê um clique duplo no estágio SQA.
3. Na guia Saída > Mapeamento, mapeie as colunas do estágio
SQA para as colunas de saída do estágio ODBC Enterprise e
clique em OK. Certifique-se de mapear todas as colunas de
saída e preservar a ordem na qual elas estão listadas.
4. Dê um clique duplo no estágio ODBC Enterprise.
5. Na guia Entrada > Propriedades, configure as seguintes
propriedades e clique em OK:
v No campo Tabela, insira o nome da tabela de banco de
dados à qual você deseja enviar as colunas dos relatórios
SQA.
v No campo Método de Gravação, selecione Gravar.
v No campo Modo de Gravação, selecione Substituir.
v No campo Origem de Dados, insira o nome do driver ODBC
que foi usado quando a conexão ODBC foi configurada.
v No campo Nomes de Colunas Truncados, selecione Falso.
6. Salve, compile e execute a tarefa.

Criando Relatórios SQA
Depois que uma tarefa de padronização é criada, você pode criar um relatório
Standardization Quality Assessment (SQA) para revisar os exemplos de resultados
do estágio Standardize.

Antes de Iniciar
Antes de criar os relatórios de padronização, conclua a seguinte tarefa:
v Configure o estágio SQA
v Configure o servidor de aplicativos. Consulte as informações sobre os servidores
de aplicativo para SQA ou relatórios de investigação no IBM InfoSphere
Information Server: Guia de Planejamento, Instalação e Configuração.

Procedimento
1. N console da Web, clique na guia Relatório.
2. Na área de janela de navegação, clique em Modelos de Relatórios >
QualityStage > Visualizar Modelos de Relatórios.
3. Selecione Standardization Quality Assessment (SQA) ou Exemplos de
Registros de Standardization Quality Assessment (SQA).
4. Clique em Novo Relatório.
5. Opcional: No campo Nome, substitua o nome padrão por um nome que seja
mais significativo a você. Por exemplo, você pode escolher um nome que inclua
o nome da tarefa de padronização.
6. Opcional: No campo Descrição, substitua a descrição padrão por uma descrição
que seja mais significativa a você. Por exemplo, você pode inserir um resumo
da tarefa de padronização.
O campo Salvar na Pasta contém o nome da pasta padrão na qual o novo
relatório é armazenado no servidor. Você pode salvar o relatório na pasta
Relatórios padrão ou clicar em Procurar para especificar uma pasta existente.
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7. Selecione itens para os parâmetros Configurações de Relatórios:
a. No campo Projeto, selecione o projeto que contém a tarefa do estágio SQA
que gerou os dados para o relatório que você deseja criar.
b. No campo Origem da Tarefa, clique em Recuperar Valores e selecione a
tarefa do estágio SQA.
c. No campo Nome do Estágio SQA, clique em Recuperar Valores e selecione
o estágio SQA.
d. Nos campos Intervalo dos Conjuntos de Composição - Início e Término,
digite os números dos conjuntos de composição que deseja visualizar no
relatório.
Um conjunto de composição é um grupo de registros aos quais as mesmas
colunas de dicionário são preenchidas. Por exemplo, suponha que, para um
conjunto de registros, cada registro tenha nove campos. Dois desses
registros contêm valores para as mesmas cinco colunas de dicionário e
quatro colunas de dicionário restantes são nulas. Esses dois registros fazem
parte do mesmo conjunto de composição.
Os registros exibem os conjuntos de composição do maior percentual de
registros ao menor percentual de registros que contêm valores para as
mesmas colunas. Por exemplo, se você deseja ver apenas os conjuntos com
o segundo, terceiro, quarto e quinto percentuais mais altos de registros que
contêm valores para a mesma coluna, insira 2 no campo Intervalo dos
Conjuntos de Composição - Início e 5 no campo Término. Se você inserir
esses valores, o relatório conterá quatro conjuntos de composição.
Os valores padrão são 1 e 20, que mostram os conjuntos com os 20
percentuais mais altos. O número máximo de conjuntos que você pode ver é
50.
e. Opcional: Selecionar ou Exibir Todos os Conjuntos de Composição
Disponíveis. Se você selecionar esta caixa de opção, cada conjunto de
composição será exibido nos relatórios. Dependendo de seus dados, os
conjuntos de composição com número maior podem conter porcentagens
baixas de registros que contêm valores para as mesmas colunas.
f. Opcional: Para o relatório de exemplos de registro, substitua o valor-padrão
em Número de Exemplos de Registros por Conjunto de Composição (1-50).
O valor-padrão é 10. Esta opção está disponível apenas no modelo Exemplos
de Relatórios SQA.
g. Selecione um formato de arquivo para o relatório.
h. Opcional: Selecione as configurações para Expiração e Política de Histórico.
8. Clique em Concluir para selecionar uma das seguintes opções: Salvar, Executar
Agora, Salvar e Executar Agora, Salvar e Fechar.

Executando Relatórios SQA
Depois que um relatório é criado, você o executa. Você não pode visualizar
resultados de exemplos a partir do estágio Standardize até que execute o relatório.

Antes de Iniciar
Antes de executar os relatórios SQA, conclua a seguinte tarefa:
v Crie relatórios SQA

Procedimento
1. No console da Web, selecione a guia Relatório.
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2. Na área de janela de navegação, clique em Relatórios > Visualizar Relatórios e
selecione o relatório que você deseja executar ou visualizar.
3. Se o relatório nunca tiver sido executado antes ou se você tiver alterado suas
configurações, clique em Executar Agora. O relatório é enfileirado para
execução. Quando a execução do relatório for iniciada, a data e a duração da
execução aparecerão na área de janela Executando.
4. Opcional: Para atualizar as estatísticas da execução, clique em Atualizar.

Visualizando Relatórios SQA
Após a execução de um relatório, você visualiza o relatório. Você pode visualizar
um relatório imediatamente após executá-lo. Além disso, pode visualizar qualquer
relatório executado anteriormente.

Antes de Iniciar
Antes de visualizar os relatórios SQA, conclua a seguinte tarefa:
v Executar um Relatório SQA

Procedimento
1. No console da Web, selecione a guia Relatório.
2. Na área de janela de Navegação, clique em Relatórios.
3. Se o relatório que você deseja visualizar tiver sido salvo em uma pasta
customizada, selecione a pasta na qual o relatório foi salvo.
4. Selecione Visualizar Relatórios e selecione o relatório que deseja visualizar.
5. Clique em Visualizar Resultado do Relatório. O relatório é aberto no formato
selecionado quando ele foi criado.

Como Interpretar os Relatórios SQA
Ao revisar os relatórios Standardization Quality Assessment (SQA), consulte os
dados da perspectiva sobre o que é ou não processado pela sua tarefa com o
estágio Standardize.
Ao padronizar seus dados, o seguinte fluxo de ações ocorre:
1. Sua tarefa para o estágio Standardize processa os dados.
2. Durante o processamento, o estágio e os conjuntos de regras dessa tarefa
determinam como os dados serão manipulados. Os dados que sua tarefa não
pode colocar em uma coluna adequada são chamados de não manipulados.
3. Depois que sua tarefa for concluída, use os relatórios para verificar se os
conjuntos de regras da tarefa padronizaram os dados corretamente. O resultado
de sua tarefa são dados padronizados, como definido por seus requisitos de
negócios.
O relatório SQA e o relatório Exemplos de Registros SQA o ajudam a fazer estas
análises:
v Identificar dados que não são processados por sua tarefa (os dados não
manipulados).
v Identificar dados que são processados por sua tarefa, mas que não são
processados corretamente.
Dados não manipulados
Os dados que não são processados pela tarefa (não manipulados). Os
relatórios mostram a porcentagem de registros que contêm dados que não
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são padronizados. Você também pode visualizar registros de exemplos que
contêm valores na coluna UnhandledData e também em todas as outras
colunas.
Revise os valores na coluna UnhandledData para decidir o que fazer em
seguida:
v Se os valores forem irrelevantes para as colunas que você deseja
padronizar, você pode concluir que o conjunto de regras não requer
alteração.
v Se você tiver uma alta porcentagem de registros que não são
padronizados pela tarefa, deverá decidir se seu conjunto de regras do
estágio deve ser mantido no estado em que se encontra, ser modificado
ou ser substituído.
A partir do relatório SQA, por exemplo, no Conjunto 2 em Figura 2, você
pode ver a porcentagem de registros que contêm um valor que a tarefa não
padroniza. O Conjunto 2 é o único conjunto que contém registros aos quais
a coluna UnhandledData é preenchida com valores que a tarefa não
padroniza.

Exemplos de Registros de Standardization Quality Assessment (SQA)
Os conjuntos exibidos englobam 100,00% dos registros processados
Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Conjunto 6 Conjunto 7 Conjunto 8 Conj. 9

72.03% 11.69% 2.43%

2.15%

1.68%

1.22%

1.12%

0.94%

0.56%

Conj. 10

0.56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue

Figura 2. Exemplo de um relatório SQA: conjunto de composição

Talvez você ache, consultando o relatório Exemplos de Registros SQA, que
os dados de origem não estavam corretamente preparados para
padronização. Você acha que, diferente dos outros conjuntos de registro, as
colunas de registro no Conjunto 2 não estão definidas de forma
transparente ou consistente. Sabendo do estado dos registros no Conjunto
2, você pode estar confiante de que o conjunto de regras usado para
padronização não é problemático; a estrutura dos dados de origem pode
ser o problema.
Dados processados
Dados que são padronizados pela tarefa. O conjunto de regras para o
estágio pode analisar os dados, mas você deve determinar se os valores
nas colunas de dicionário fazem sentido. Revise os exemplos de registro
nos relatórios. Veja se a tarefa colocou valores nas colunas nas quais você
não esperava que eles estivessem.
Por exemplo, você sabe que seus registros contêm os nomes de muitos
profissionais que incluem uma designação, como Ph.D, M.D., CEng. ou
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LL.B. Você espera localizar conjuntos de registros com valores na coluna
NameSuffix. Os dados do Conjunto 5 na Figura 2 na página 44 não
atendem às suas expectativas.
Gerando um relatório Exemplos de Registros SQA, você pode ver as
colunas que são resultado da padronização, no nível do conjunto de
registro. Você pode ver em Figura 3 que os sufixos de nome não estão
padronizados da forma esperada. A tarefa afixou os sufixos de nome LL.B.
e CEng. ao nome principal e não os colocou em uma coluna NameSuffix.
Conjunto 5 de 6 (8,33%, 3 de 36 registros totais) - 3 exemplos de registros mostrados
Registro de Entrada

NameType

GenderCode

FirstName

MiddleName

PrimaryName

Bob X Gabage LLB

I

M

BOB

X

GABAGE LLB

Ricardo E Campbell LLB

I

M

RICARDO

E

CAMPBELL LLB

MICHELLE H MEAD CEng

I

F

MICHELLE

H

MEAD CENG

Figura 3. Conjunto 5 de um relatório Exemplos de Registros

Através de análises, os relatório permitem avaliar e verificar os resultados
esperados em seus dados padronizados. Os analistas do relatório SQA podem
solicitar que você reveja registros específicos no relatório Exemplos de Registros
SQA. Recursos nos relatórios SQA podem ajudá-lo a interpretar os dados.
Resumo de Standardization
No relatório SQA, o primeiro gráfico é um gráfico de setores circulares que
fornece um resumo gráfico dos resultados do processamento. Os resultados
são divididos entre registros que a tarefa padroniza completamente,
parcialmente ou que não padroniza de forma alguma. Você pode comparar
as estatísticas com uma meta configurada para a porcentagem de dados
que o processo de padronização manipula. No entanto, para garantir que a
qualidade dos resultados do processamento seja alta e atenda aos seus
requisitos de negócios, você ainda deve revisar os registros reais fornecidos
no relatório Exemplos de Registros SQA.
Frequência de Registros por Coluna de Dicionário Preenchida
O segundo gráfico no relatório SQA é um gráfico de barras que mostra a
porcentagem de registros totais que contêm um valor nas colunas de
dicionário específicas. Verifique se o gráfico atende às suas expectativas.
Você pode esperar que colunas de dicionário específicas sejam preenchidas
para cada registro ou que se aproximem de 100% porque sabe que os
dados estão em seus registros. Como alternativa, você pode esperar uma
porcentagem muito menor em outras colunas de dicionário. Por exemplo,
se você estiver padronizando dados de nome, pode esperar que todos os
registros tenham um nome principal, mas que poucos contenham um
nome intermediário.
O gráfico de barras também fornece o número de valores exclusivos para
uma determinada coluna de dicionário. Se for provável que um domínio
de nome contenha muitos nomes exclusivos, você pode esperar que a
coluna de dicionário, FirstName, tenha um número maior de valores
exclusivos. Para outras colunas, como Name Suffix (Ph.D, M.D., J.D. ou
LL.B.), você pode esperar um número menor de valores exclusivos, pois
existe apenas um número limitado de valores de sufixos de nomes.
Conjuntos de Composição
A terceira parte do relatório SQA é uma grade de dados que mostra como
a tarefa padronizou os dados de vários conjuntos de registros em um
conjunto de colunas de dicionário. Consulte Figura 2 na página 44. A
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visualização de registros nas colunas de dicionário resume resultados de
saída, mas também fornece insight adicional sobre a qualidade e a
padronização dos dados.
Por exemplo, se 72% de seus registros de dados ocuparem as mesmas
colunas de dicionário, você poderá então revisar o relatório Exemplos de
Registros SQA correspondentes para determinar se os resultados estão
precisos. Se estiverem, você saberá que 72% de seus dados estão sendo
padronizados corretamente.
Você também pode usar o gráfico para localizar diferenças em seus dados.
Se uma porcentagem moderada de seus registros ocupar uma coluna que
reflita dados que são importantes para seus negócios, você poderá querer
saber porque a porcentagem não é tão alta quanto você espera e deseja que
ela seja. A tarefa pode não estar padronizando os registros corretamente.
Ou talvez os registros exijam aperfeiçoamento dos dados.
Exemplos de Registros
O relatório Exemplos de Registros SQA mostra os resultados da
padronização no contexto dos registros de dados. Usando esta visualização,
você pode interpretar as estatísticas de resumo do relatório SQA no
contexto.

Dados Não Manipulados nos Relatórios - Exemplos
Quando você analisa os relatórios SQA, foca nos registros que a tarefa de
padronização não processou (os dados não manipulados), para determinar o êxito do
processo de padronização. Uma revisão dos valores dos dados que o processo de
padronização não manipula pode desvendar possíveis problemas.

Relatório Standardization Quality Assessment (SQA)
As várias seções do relatório Standardization Quality Assessment (SQA) mostram
diferentes perspectivas de seus dados. Você pode ver as porcentagens de registros
e conjuntos de registros que contêm dados que estão total ou parcialmente não
manipulados pela tarefa com o estágio Standardize. Os relatórios SQA incluem um
resumo, um gráfico de frequência e uma visualização composta.
Resumo de Padronização

Registros totalmente padronizados
Registros parcialmente ou não
padronizados
O gráfico de setores circulares mostra a porcentagem de registros que
foram totalmente padronizados pela tarefa e a porcentagem de registros
que foram parcialmente padronizados ou que não foram absolutamente
padronizados pela tarefa. Registros não padronizados contêm pelo menos
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alguns dados que a tarefa não pôde processar (dados não manipulados). Em
alguns casos, os dados não manipulados são aceitos com base nos objetivos
de qualidade de seus dados. Em outros casos, os dados não manipulados
podem ser dados fundamentais aos seus requisitos de negócios.
No relatório Exemplos de Registros SQA, consulte os valores na coluna
UnhandledData e determine se você precisa alterar o conjunto de regras
para o estágio, para que a tarefa padronize os dados que estão atualmente
não manipulados. Se a porcentagem dos dados não manipulados for
menor e os valores no relatório Exemplos de Registros forem anomalias,
você poderá decidir se seu conjunto de regras atual é suficientemente bom
e se nenhum ajuste será necessário. No entanto, a porcentagem de dados
não manipulados pode ser maior do que você pensa que deveria ser. Se
você acha que os valores no relatório Exemplos de Registros podem ser
padronizados por uma tarefa, considere modificar o conjunto de regras ou
usar outro conjunto de regras.
Frequência de Registros por Coluna de Dicionário Preenchida
UnhandledData (25)

O gráfico de barras mostra o número de valores exclusivos (mostrados
entre parênteses) para uma determinada coluna de dicionário. Também
mostra a porcentagem dos registros totais que contêm um valor naquela
coluna de dicionário. Por exemplo, uma coluna e um número, como
UnhandledData (25), que mostram 3,27% são interpretados como a seguir:
v A coluna UnhandledData contém 25 valores exclusivos
v 3,27% dos registros de dados que o estágio processou contêm um valor
naquela coluna.
Conjuntos de Composição
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Conjuntos de Composições

Os conjuntos exibidos englobam 98,13% dos registros processados
Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Conjunto 6 Conjunto 7 Conjunto 8 Conj. 9

72.03% 11.69% 2.43%

2.15%

1.68%

1.22%

1.12%

0.94%

0.56%

Conj. 10

0.56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

A grade de dados mostra colunas de conjuntos que contêm registros aos
quais as mesmas colunas de dicionário são preenchidas pela tarefa. A
porcentagem abaixo do título do conjunto é o percentual dos registros
totais que falham nesse conjunto.
Localize a linha no relatório que representa a coluna UnhandledData e o
primeiro conjunto que contenha um valor na coluna UnhandledData. Se
seu conjunto de regras trabalhar bem, o primeiro conjunto que contém um
valor na coluna UnhandledData será apenas uma pequena porcentagem
de seus registros totais.
Por exemplo, Conjunto 8 representa 0,94% dos registros totais que contêm
valores na coluna UnhandledData. Consulte a Planilha 8 no relatório
Exemplos de Registros SQA, que corresponde ao Conjunto 8. Na Planilha
8, localize exemplos de valores nos quais a tarefa preencheu a coluna
UnhandledData. Os exemplos podem ajudá-lo a determinar se o conjunto
de regras está manipulando esses valores corretamente.

Relatório Exemplos de Registros Standardization Quality Assessment
(SQA)
O relatório Exemplos de Registros SQA contém planilhas que correspondem aos
conjuntos de composição, como resumido no relatório de resumo SQA. O relatório
mostra os resultados da padronização no contexto dos registros de dados.
Conjunto 8 de um relatório Exemplos de Registros

48

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

3 Conjunto 8 de 20 (0,94%, 10 de 1069 registros totais) - 10 exemplos de registros mostrados
4 Registro de Entrada

HouseNumber

StreetName

StreetSuffixType

AddressType

5

644

ENSLEY

DR

S

644

ENSLEY DR RT 29

6 8805

RT 29 8805 SIMPSON RD

8805

SIMPSON

RD

S

7 3079

ALLEN RD RT 29

3079

ALLEN

RD

S

120

HENRY HAYNES

RD

S

8125

JONESBORO

DR

S

8

120

9

8125

HENRY HAYNES RD RT 16
JONESBORO DR RT 16

10 830

GONDOLA DR RT 28

830

GONDALO

DR

S

11 619

KIMBERLIN HGTS RD RT 9

619

KIMBERLIN

HTS

S

12 443

KARLA DR RT 28

443

KARLA

DR

S

13 606

HENDRONS CHPL RD RT 9

606

HENDRONS CHPL

RD

S

14 1311

HOPEWELL RD RT 9

1311

HOPEWELL

RD

S

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

UnhandledData

InputPattern

UserOverrideFlag

ENSLY

Y425

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

HANRAN

S565

RT 16

^++TR^

NO

JANASBAR

O612

RT 16

^+TR^

NO

GANDAL

O435

RT 28

^+TR^

NO

CANBARLA

N461

RT 9

^+TR^

NO

CARL

A462

RT 28

^+TR^

NO

HANDRANS

L125

RT 9

^++TR^

NO

HAPAL

L100

RT 9

^+TR^

NO

O relatório mostra os exemplos de registros que estão contidos no
Conjunto 8 dos registros processados. Os números dos conjuntos
correspondem aos números das planilhas no relatório Exemplos de
Registros. Compare Conjunto 8 no relatório Exemplos de Registros à
primeira página dos conjuntos de composição no relatório de resumo SQA.
Observe que 0,94% dos registros totais estão contidos nesse conjunto, que é
a mesma porcentagem mostrada pelo relatório de resumo para o conjunto.
Na coluna do Conjunto 8 do relatório de resumo, observe o visto na coluna
UnhandledData. Esse visto é uma dica para revisar os valores dos dados
no relatório Exemplos de Registros.
Na coluna UnhandledData do relatório Exemplos de Registros, tente localizar um
padrão nos valores dos dados não manipulados que possa ajudá-lo a modificar seu
conjunto de regras para padronizar esses dados. Se fizer sentido que a tarefa não
possa padronizar os valores dos dados e você achar que seu conjunto de regras
está manipulando os dados da melhor forma possível, sua avaliação pode ser que
nenhuma modificação para o conjunto de regras seja necessária porque a tarefa de
padronização está funcionando conforme o esperado.

Dados Processados nos Relatórios - Exemplos
Ao revisar os relatórios SQA, decida se os valores nas colunas de dicionário dos
registros fazem sentido. Se os valores não fizerem sentido, revise os padrões desses
valores para decidir como modificar os conjuntos de regras para obter os
resultados necessários.

Relatório Standardization Quality Assessment (SQA)
As seguintes seções do relatório de resumo SQA identificam dados em seus
registros processados pelo estágio Standardize:
Resumo de Padronização
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Registros totalmente padronizados
Registros parcialmente ou não
padronizados
O gráfico de setores circulares mostra a porcentagem de registros que
foram totalmente padronizados pela tarefa e a porcentagem de registros
que foram parcialmente padronizados ou que não foram absolutamente
padronizados pela tarefa. Totalmente padronizado significa que a tarefa pôde
colocar todos os valores de registros nas colunas de dicionário e não na
coluna UnhandledData.
No relatório Exemplos de Registros Standardization Quality Assessment,
consulte os valores nas colunas de dados totalmente padronizados para
decidir o que fazer em seguida:
v Se os valores nas colunas fizerem sentido, você poderá decidir que seu
conjunto de regras atual é suficientemente bom e que nenhum ajuste
será necessário.
v Se os valores nas colunas não forem consistentes com seu entendimento
dos dados, ajuste o conjunto de regras para melhor padronizar os dados.
Frequência de Registros por Coluna de Dicionário Preenchida
HouseNumber (528)

O gráfico de barras mostra o número de valores exclusivos (mostrados
entre parênteses) para uma determinada coluna de dicionário. Também
mostra a porcentagem dos registros totais que contêm um valor naquela
coluna de dicionário. Por exemplo, uma coluna e número, como
HouseNumber (528), que mostra 78,39% significa que a coluna
HouseNumber contém 528 valores exclusivos e que 78,39% dos dados
processados contêm um valor nessa coluna.
Conjuntos de Composição
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Conjuntos de Composições

Os conjuntos exibidos englobam 98,13% dos registros processados
Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Conjunto 6 Conjunto 7 Conjunto 8 Conj. 9

72.03% 11.69% 2.43%

2.15%

1.68%

1.22%

1.12%

0.94%

Conj. 10

0.56%

0.56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

A grade de dados mostra colunas de conjuntos que contêm registros aos
quais as mesmas colunas de dicionário são preenchidas pela tarefa.
Adicionalmente, a porcentagem mostrada abaixo do título do conjunto é o
percentual de registros totais que falham nesse conjunto.
Por exemplo, Conjunto 1 representa 72,03% dos registros totais cujos
valores preenchem as mesmas oito colunas de dicionário. Esse percentual
não significa que os valores em cada coluna são iguais, apenas que as
mesmas colunas nesse conjunto específico são preenchidas pela tarefa. Os
conjuntos restantes continuam em porcentagens decrescentes dos dados
totais.
O título da página Conjuntos de Composição mostra a porcentagem dos
registros processados que são representados pelos conjuntos de composição
no relatório. Quanto maior o número de conjuntos, menor a porcentagem
de registros totais em um conjunto que o estágio processou. Por exemplo,
no Conjunto 20, a porcentagem geralmente é menor que 1%. O conjunto 20
pode conter apenas dois registros aos quais as mesmas colunas são
preenchidas pela tarefa.

Relatório Exemplos de Registros Standardization Quality Assessment
(SQA)
O relatório Exemplos de Registros SQA contém planilhas que correspondem aos
conjuntos de composição, como resumido no relatório de resumo SQA.
Conjunto 2 de um relatório Exemplos de Registros
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3 Conjunto 2 de 20 (11,69%, 125 de 1069 registros totais) - 10 exemplos de registros mostrados
StreetSuffixType

RuralRouteType

RuralRouteValue

0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

4 Registro de Entrada
5

StreetName

6 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

7 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

8 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

9 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

10 0

RT 16 ALVIN LN

ALVIN

LN

RTE

16

11 0

RT 16 ROGERS LANE

ROGERS

LN

RTE

16

12 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

13 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

14 0

RT 16 ALVIN LN

LN

RTE

16

ALVIN

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

InputPattern

UserOverrideFlag

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

0

S

RAGAR

S626

^R^+T

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

AdditionAddress AdditionType

O relatório mostra os exemplos de registros que estão contidos no
Conjunto 2 dos registros processados pelo estágio. Os números dos
conjuntos correspondem aos números das planilhas no relatório Exemplos
de Registros.
Compare Conjunto 2 no relatório Exemplos de Registros à primeira página
dos conjuntos de composição no relatório de resumo SQA. Observe que
11,69% dos registros totais estão contidos nesse conjunto, que é a mesma
porcentagem mostrada pelo relatório de resumo para o conjunto.
Neste exemplo, a quinta coluna de dicionário no relatório de resumo,
StreetName, contém um visto. No relatório Exemplos de Registros, a
primeira coluna da tabela de relatório contém os registros de entrada. As
outras colunas do relatório estão na coluna de dicionário. StreetName é a
primeira coluna de dicionário dos registros de entrada no Conjunto 2 do
relatório Exemplos de Registros. Cada registro de entrada contém um valor
na coluna StreetName. Os vistos restantes na coluna do Conjunto 2 do
relatório de resumo seguem o mesmo padrão da coluna StreetName. O
segundo visto representa a segunda coluna de dicionário no relatório
Exemplos de Registros, etc, até que o relatório Exemplos de Registros
mostre os valores dos dados da coluna UserOverrideFlag. As planilhas
subsequentes correspondem aos conjuntos restantes no relatório de resumo.
Use o relatório Exemplos de Registros para verificar se os valores dos dados fazem
sentido para uma determinada coluna. Se os valores não forem o que você espera,
modifique o conjunto de regras para melhor identificar os dados.
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Capítulo 4. Dados de Correspondência
A correspondência no IBM InfoSphere QualityStage é um sistema de ligação de
registros probabilista que automatiza o processo de identificação de registros que
provavelmente representarão a mesma entidade. O processo de correspondência
melhora a integridade de seus dados.
Com a correspondência, você pode identificar duplicações em seus dados, agrupar
registros em qualquer conjunto de critérios e criar relacionamentos entre registros
em vários arquivos independentemente das variações na representação dos dados e
nas informações ausentes ou imprecisas.

Metas de Correspondência
A designação de limpeza determina sua estratégia de correspondência. Quando
você sabe o que está procurando, pode criar uma estratégia de correspondência
para atingir suas metas.
Algumas metas típicas para correspondência incluem:
v Identificação de registros duplicados para entidades como indivíduos, empresas,
fornecedores, produtos ou eventos
v
v
v
v

Agrupamento de registros com valores iguais ou semelhantes, como grupo
Aperfeiçoamento de dados existentes com novos atributos de origens externas
Localização de entidades em um armazém de dados
Reconciliação de inventário ou transações

Próximas Etapas
Depois de identificar suas metas, defina os requisitos do que constitui uma
correspondência. Você escolhe quais colunas comparar e como compará-las.
Depois você cria e testa especificações de correspondência customizadas usando o
Match Designer. Essas especificações de correspondência são usadas pelos estágios
Reference e Unduplicate Match nas tarefas do InfoSphere QualityStage.

Correspondência: Conceitos Principais
A correspondência automatiza o processo de ligação de registros. O propósito da
correspondência é identificar registros que têm uma alta probabilidade em
representar a mesma entidade real.
A ligação de registro probabilista usa propriedades estatísticas de valores para
calcular a semelhanças de registros correspondentes na mesma entidade. O
conteúdo, a integridade, a confiabilidade, a frequência contextual das informações
e a representação dos dados são considerados para a criação de uma avaliação
acumulativa de confiança.
O entendimento das informações conceituais é necessário para definir
especificações de correspondência. Você precisa saber como avaliar os resultados,
estimar as probabilidades, configurar limites e executar tarefas relacionadas. É
necessário ter algum entendimento da teoria de ligação de registros.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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Ligação de Registro e Processo de Correspondência
A ligação de registro é a metodologia de identificação de registros que
correspondem à mesma entidade, como uma pessoa, família ou produto.
Na prática, você compara pares de registros e os classifica em um destes conjuntos:
pares com e sem correspondência.
Métodos estatísticos de ligação de registros são requeridos, devido aos seguintes
motivos:
v Colunas que contêm erros ou valores ausentes.
v Dados podem não ser confiáveis.
v Você deseja localizar as correspondências com uma garantia estatística razoável.

Cenário para uma Ligação de Registro
Um cenário ilustra como a ligação de registro funciona.
Considere duas origens de dados. Cada origem consiste de diversos registros e os
registros contêm algumas colunas. Geralmente, cada registro corresponde a uma
entidade e as colunas são atributos que identificam a entidade, como nome,
endereço, idade e sexo. O objetivo da ligação de registro ou do processo de
correspondência é identificar e vincular os registros em cada origem que
corresponde à mesma entidade. Os registros não contêm identificadores exclusivos
totalmente confiáveis que tornam a operação de correspondência trivial. Além
disso, as colunas individuais estão todas sujeitas a erros.
As colunas em comum entre duas origens são úteis para correspondência. Nem
todas as colunas, no entanto, contêm uma quantidade igual de informações e as
taxas de erros variam. Por exemplo, uma coluna como Gender tem apenas dois
estados de valores e, consequentemente, não pode conter informações suficientes
para identificar uma correspondência exclusivamente. Ao contrário, uma coluna
como FamilyName contém muito mais informações, mas pode, com frequência, ser
relatada ou transcrita (digitada) incorretamente.
Use pesos para medir a contribuição de cada coluna quanto à probabilidade de
fazer uma classificação precisa. A ligação de registros tem os seguintes estados; um
par de registros é classificado como a seguir:
Correspondência
O peso composto está acima de um valor de limite (corte).
Sem Correspondência
O peso composto está abaixo de um segundo valor de limite.
Situação Indefinida
O peso composto está entre o primeiro e o segundo limite.

Considerar o Nível do Conteúdo de Informações
A correspondência é mais que apenas uma comparação de dados disponíveis. O
conteúdo das informações e a representação dos dados que estão sendo
comparados são considerados.
Uma ou mais colunas em um registro devem ter colunas equivalentes no outro
registro para compará-las. Por exemplo, para corresponder o sobrenome e a idade,
os dois registros devem ter colunas com informações de sobrenome e idade.
Apesar da correspondência das duas origens, os metadados das colunas
comparáveis não precisam ser idênticos.
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Para que um projeto de ligação de registros seja possível, um humano deve ser
capaz de examinar os pares de registros e declarar, com alguma certeza, quais
pares são correspondentes ou não correspondentes. Por exemplo, se apenas uma
coluna em comum entre duas origens for sexo, você não concluirá que, devido a
correspondência de sexo, o par represente o mesmo indivíduo.
O conteúdo das informações mede a significância de uma coluna sobre outra (valor
diferente). Por exemplo, um código de sexo contribui com menos informações que
um número de identificação de impostos.
O conteúdo das informações também mede a significância de um valor em uma
coluna sobre outra. Na coluna United States, John contribui com menos
informações que Dwezel em uma coluna GivenName. O nome fornecido, John, na
coluna United States é muito mais comum que o nome Dwezel. A significância é
determinada pela confiabilidade do valor e pela capacidade dele em discriminar
uma correspondência de uma não correspondência. E qualquer comparação de
registros precisa de informações suficientes para uma conclusão confiável. Por
exemplo, dois registros de clientes idênticos que contêm apenas o nome da família,
Smith, e que não possuem valores nas outras colunas de nome e endereço, não
possuem informações suficientes para determinar quais registros representam a
mesma pessoa.

Como o InfoSphere QualityStage Corresponde os Registros
A correspondência é uma implementação de ligação de registro probabilista. Ela é
um sistema aberto que é possível ajustar para criar a melhor correspondência para
suas necessidades.

Pesos, Pontuações e Limites
A correspondência designa pontuações numéricas chamadas de pesos para a
comparação de elementos de dados individuais. As pontuações medem a
contribuição de cada elemento de dados para o peso composto ou geral. O peso
composto, por sua vez, é o peso total de todas as comparações definidas. Alguns
elementos de dados contribuem com mais peso porque são mais críticos quanto à
correspondência ou mais confiáveis que outros. Propriedades estatísticas de
elementos de dados e ajustes de parâmetros determinam o peso das contribuições.
O peso de um elemento de dados é gerado usando uma das funções de comparação
disponíveis na correspondência. Entre as funções de comparação estão funções
exatas e funções que fornecem um espectro total da tolerância a erros ou funções
de correspondências difusas. Você pode ajustar o peso resultante de uma
determinada função de comparação para refletir a importância do elemento de
dados para seu domínio e para a comparação geral.
O peso composto é comparado em relação a um conjunto de limites (também
chamado de cortes) para determinar como converter o peso em uma medida de
confiança. A confiança indica a probabilidade na qual um par de registros
correspondente foi identificado.

Carregamentos Computacionais de Grandes Volumes de Dados
Um processo de correspondência consiste de um ou mais passes. Cada passe
emprega uma técnica chamada de criação de blocos para reduzir o carregamento
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computacional, focando-se em pares de registros que possuem correspondências
mais prováveis. O passe também especifica as colunas e as funções de comparação
que são usadas para comparar registros.
Para origens de dados de um tamanho razoável, não é possível comparar todos os
pares de registros, pois o número de pares possíveis é produto do número de
registros em cada origem. Por exemplo, quando você tem duas origens com até
1000 registros cada, há 1.000.000 de combinações de registros, uma de cada origem.
Mas existe, no máximo, apenas 1.000 correspondências possíveis (se não houver
duplicações nas origens). Portanto, o conjunto de pares com correspondência
contém, no máximo, 1.000 pares e o conjunto de pares sem correspondência
contém os pares restantes, 999.000.
Existem muitos mais pares sem correspondência do que pares com
correspondência. Somente quando você consulta os pares de registros que possuem
alta probabilidade de haver correspondência e ignora todos os pares com pouca
probabilidade, é possível, no sentido computacional, vincular grandes volumes de
dados.

Tipos de Correspondências
A correspondência fornece várias formas de processar uma única origem ou duas
origens de dados. Você pode aplicar os tipos correspondentes em arquivos
sequenciais, conjuntos de dados, registros de bancos de dados relacionais ou como
um serviço em tempo real.

Correspondência de Duas Origens
A correspondência de duas origens envolve uma origem de dados e uma fonte de
referência.
Os seguintes tipos estão disponíveis para a correspondência de duas origens:
v
v
v
v

Referência
Referência
Referência
Referência

muitas-para-uma
muitas-para-uma, múltipla
muitas-para-uma, duplicada
uma-para-uma

Para correspondência de duas origens, uma ou mais colunas na origem de dados
devem ter colunas equivalentes na fonte de referência. Por exemplo, para
corresponder em sobrenome e idade, ambas origens necessitam de colunas que
contenham essas informações. O local, nome e comprimento de uma coluna na
origem de dados podem ser diferentes de suas colunas equivalentes em uma fonte
de referência.
Correspondência Uma-para-Uma e Exemplos:
Na correspondência uma-para-uma, um registro da origem de dados pode ser
designado apenas para um registro da fonte de referência e vice-versa. Cada
registro pertence a um único indivíduo ou evento.
Quando um registro de referência é correspondido, ele não pode corresponder a
nenhum outro registro e é removido dos passes subsequentes. Depois que os pares
de registros são pontuados e as correspondências possíveis são determinadas, um
algoritmo de designação de soma linear é usado para otimizar a designação de
pares com correspondência.
A seguir, exemplos da correspondência uma-para-uma:
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v Uma amostra de indivíduos contabilizados no censo dos Estados Unidos
corresponde com uma pesquisa de opinião de pós-contagem. O objetivo do teste
é determinar quais indivíduos e famílias estão presentes no censo e na pesquisa
de opinião.
v A Administração de Segurança Nacional de Tráfego em Rodovias faz a
correspondência dos relatórios de acidentes de trânsito em rodovias, que são
complementados pelos oficiais de justiça, com os registros de lesões, que são
complementados pelo serviço médico de emergência e pelo pessoal dos
hospitais. A correspondência fornece uma forma de medir como as
contramedidas de segurança nas rodovias afetam os resultados médicos.
v Os campos de correspondência que contêm dados administrativos são úteis em
diversas áreas. Por exemplo, se o júri for escolhido dos registros de carteiras de
habilitação e das listas de registros de eleitores, os dois arquivos poderão ser
correspondidos para identificar indivíduos listados nos dois arquivos. Etapas
podem ser efetuadas para garantir que indivíduos que estejam listados nos dois
arquivos não sejam selecionados duas vezes, como provavelmente seriam, para
um júri como indivíduos listados em apenas um arquivo.
v A correspondência de arquivos administrativos também pode fornecer dados
que estão ausentes em um conjunto de arquivos. Por exemplo, um arquivo de
carteiras de habilitação pode fornecer informações sobre idade, gênero ou raça,
enquanto que um arquivo de títulos de eleitor pode fornecer um número de
identidade nacional.
Correspondência Uma-para-Muitas e Exemplos:
Use a correspondência muitas-para-uma para corresponder uma única origem de
dados a uma fonte de referência. Um registro de referência pode corresponder a
muitos registros na origem de dados.
Os relatórios do tipo muitos-para-um, vários em todos os registros de referência
ligados à melhor pontuação de correspondência de um registro de dados. Um
registro de referência é escolhido como uma correspondência e os outros registros
que possuem um peso idêntico ao par com correspondência são sinalizados como
duplicados. O tipo muitos-para-um, duplicado identifica o melhor registro como uma
correspondência e sinaliza todos os outros registros de referência, que possuem um
peso acima do limite de corte duplicado, como duplicações.
Os exemplos da correspondência muitas-para-uma são:
v Correspondência de uma lista de correio adquirida em relação a uma lista de
clientes. A lista de correio pode ter duplicações ou muitas listas devem ser
integradas. Consequentemente, mais de um registro na lista de correio pode
corresponder à lista de clientes.
v Correspondência de um arquivo de atividades de venda ou de contas a receber
ao arquivo de clientes. Pode haver mais de uma venda para um cliente
específico.
v Correspondência de endereço para aperfeiçoar registros de dados. Você pode
corresponder uma origem de dados que contenha endereços postais a uma fonte
de referência para obter coordenadas geográficas, números de regiões do censo,
códigos de área especiais e outras informações.
Por exemplo, 103 Main St. pode corresponder a um registro como 101-199 Main
St. Pode haver mais de um registro de usuário nesse bloco; portanto, vários
registros na origem de dados podem corresponder a um único registro na fonte
de referência.

Capítulo 4. Dados de Correspondência

57

v Correspondência de um arquivo que contenha dados sobre visitantes de um
parque para fazer o censo das fontes de referência para obter as regiões do censo
nas quais os visitantes residem. Você pode usar as informações para preparar
um perfil demográfico dos visitantes.
v Correspondência de um arquivo do cliente para um arquivo de coordenadas
geográficas para produzir um mapa automatizado que mostre a localização dos
clientes.
v Correspondência de um arquivo de chamadas de ambulância ou bombeiros para
um arquivo que contém códigos do corpo de bombeiros para produzir um mapa
que mostre as localizações desses eventos.

Correspondência de Uma Origem
Os registros dos grupos de correspondência de uma origem que possuem atributos
semelhantes nos conjuntos.
Os seguintes tipos estão disponíveis para uma correspondência de uma origem:
v Dependente não duplicado
v Independente não duplicado
v Transitivo não duplicado
Quando você remove a duplicação de uma origem de dados, identifica grupos de
registros que compartilham atributos comuns. A identificação permite que você
corrija, mescle ou elimine entradas duplicadas. Mas a correspondência de uma
origem não é apenas para deduplicação. A correspondência de uma origem
também fornece a capacidade de agrupar registros, mesmo nas seguintes situações:
v Os registros não têm identificadores exclusivos, como números de identificação
de impostos.
v O conteúdo está sujeito a erros.
A correspondência de uma origem determina o relacionamento entre os passes de
correspondência, os registros que são processados por cada um dos passes e como
os grupos são formados. Na maioria dos casos, você escolhe o tipo de
correspondência dependente, pois deseja que as duplicações sejam removidas da
consideração, para que elas não correspondam a outros registros nos passes
subsequentes. No entanto, o tipo de correspondência independente será útil
quando você quiser vincular pessoas ou organizações, independentemente do
endereço. Por exemplo, você pode vincular cada médico a todos os locais nos quais
ele trabalha. O tipo de correspondência transitivo será útil se você quiser
contabilizar a entrada de dados inconsistentes nas colunas que ajudam na
identificação de duplicação, por exemplo, a data de nascimento e o número da
carteira de habilitação.
Os passes processam e agrupam registros com base no tipo que você seleciona:
Dependente
Os passes processam os dados em sequência. Em cada passe, os grupos são
criados com base em registros principais. Os grupos que são formados em
todos os passes do mesmo registro principal são combinados para criar o
grupo final para o principal. Cada registro duplicado em um grupo
corresponde ao registro principal do grupo em um dos passes de
correspondência. Os registros principais e não correspondidos de um passe
são disponibilizados para o passe subsequente. As duplicações são
removidas da consideração, para que não sejam designadas a mais de um
grupo. Prioriedades são fornecidas aos registros principais existentes na
construção do grupo em passes subsequentes.
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Independente
Cada passe processa todos os registros de entrada. Como o dependente
não duplicado, em cada passe, grupos são criados com base em registros
principais. Mas como cada passe processa todos os registros, um registro
pode ser membro de um grupo de mais de um dos passes. (De modo
semelhante, um registro pode ser um principal em um grupo que é criado
em um passe enquanto é duplicado em um grupo que é criado em outro
passe.) Os grupos de todos os passes são mesclados, para que grupos com
um registro em comum formem um único grupo.
Se o registro A estiver em um grupo com o registro B e o registro B estiver
em um grupo diferente com o registro C, os dois grupos serão mesclados
para que os registros A, B e C estejam todos no mesmo grupo. (Um
registro termina em, no máximo, um grupo.) Os grupos são mesclados até
que todos os grupos com registros em comum sejam mesclados. No nível
de passe, o relacionamento que determina a associação do grupo é o dos
registros que correspondem a um registro principal. No entanto, para o
processo de mesclagem, o relacionamento é um da associação de grupos.
Assim, os membros em um grupo podem ser conectados por uma cadeia
de relacionamentos e não necessariamente precisam corresponder em um
registro comum.
Transitivo
Como a correspondência independente não duplicado, a correspondência
transitivo não duplicado processa todos os registros de entrada, em cada
um dos passes. Mas, diferente do independente não duplicado, o transitivo
não duplicado usa todos os pares que possuem uma pontuação acima do
corte de correspondência em um passe, não apenas pares que são
agrupados em um passe. O uso de apenas pares agrupados descartará
pares de registros com pontuação alta se os registros terminarem em
grupos diferentes.
O transitivo não duplicado não descarta as informações sobre pares de
registros com alta pontuação que estão em grupos diferentes. O transitivo
não duplicado cria grupos para que todos os registros com pontuação
acima do corte de correspondência em qualquer um dos passes estejam no
mesmo grupo. Por exemplo, se os registros A e B tiverem pontuação acima
do corte de correspondência em um passe, e os registros B e C tiverem
pontuação acima do corte de correspondência em um passe (possivelmente
o mesmo passe), os registros A, B e C serão incluídos no mesmo grupo.
(Um registro termina em, no máximo, um grupo.)
Como o independente não duplicado, os membros em um grupo podem
ser conectados por uma cadeia de relacionamentos e não necessariamente
precisam corresponder em um registro comum. Mas a cadeia de transitivo
não duplicado pode ser estendida porque ela usa todos os pares com
pontuação acima do corte de correspondência.
Seleção de Registro Principal e Construção de Grupo:
A correspondência de uma origem cria grupos de registros localizando registros
que são boas correspondências para um registro principal.
A correspondência processa um bloco de registros por vez. Cada registro em um
bloco de registros é comparado a outros registros no bloco. Um registro principal é
designado. Cada registro principal é usado para criar um grupo. Quando o bloco é
totalmente lido, outro bloco é lido, até que o final dos dados de entrada seja
alcançado.
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A seguinte lista descreve o processo:
1. Todos os pares de registros dentro de um bloco são pontuados.
2. A partir dos registros que não foram incluídos em um grupo, o par de registros
com o maior peso composto sobre os limites de corte é selecionado.
3. O registro do par com a maior pontuação quando comparado a si mesmo é
designado como o registro principal.
4. Outros registros sem correspondência são então incluídos para criar o grupo.
Um registro sem correspondência, cujo peso composto está acima do corte de
correspondência quando comparado com o registro principal, é designado ao
grupo como uma correspondência duplicada. Um registro, cujo peso está entre os
cortes clericais e de correspondência, é designado ao grupo como um clerical
duplicado.
5. O processo é repetido dentro do bloco até que não haja nenhum par restante de
registros não agrupados, cujo peso está acima dos cortes.
Exemplos de Correspondência de uma Origem:
A correspondência de uma origem geralmente é usada para deduplicar listas e
grupos de identificação de registros relacionados.
Os exemplos de correspondência de uma origem são:
v Agrupamento de todos os encargos hospitalares de um paciente.
v Localização de todos os membros de uma família. Todas as pessoas em um
endereço ou prédio específico são agrupadas.
v Deduplicação de um arquivo de faturas de clientes para identificar clientes
individuais.
v Deduplicação de uma lista de correio criada mesclando vários arquivos.
v Remoção de registros duplicados que pertencem ao mesmo indivíduo, família,
evento, produto ou parte, de uma origem de dados antes de atualizar ou criar
um armazém de dados.

Seleção da Coluna de Correspondência
Para qualquer passe fornecido, você pode ou não desejar usar algumas colunas de
correspondência para colunas de bloco. No geral, se uma coluna for uma coluna de
bloco, você não a tornará uma coluna de correspondência.
Se todos os passes usarem as mesmas comparações, os pesos gerados serão
idênticos para cada passe. Você pode desejar tornar algumas colunas de bloco
colunas de correspondência para manter todas as comparações de passe iguais.
Tornar as comparações iguais pode facilitar a configuração dos pesos de corte, mas
pode não ser uma boa ideia em termos de precisão estatística.
A especificação de apenas colunas de bloco e de nenhuma coluna de
correspondência cria uma correspondência exata. Todos os pares de registros iguais
nas colunas de bloco são considerados correspondências e duplicações.
É uma boa ideia comparar todas as colunas em comum em uma correspondência
de dois arquivos. Geralmente as pessoas desejam omitir as colunas que não são
confiáveis. No entanto, geralmente é útil incluir colunas não confiáveis e designar
uma probabilidade m baixa para as colunas, para que não haja muitas penalidades
quanto a incompatibilidades.
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Diminuir o número de comparações de correspondência pode resultar em mais
correspondências, mas também pode reduzir a qualidade de algumas das
correspondências. Um número menor de comparações pode diminuir a capacidade
do processo de correspondência diferenciar as correspondências corretas das
correspondências incorretas.
Ao usar uma coluna de bloco que contém um valor fabricado ou codificado, como
um código Soundex ou parte de um valor (por exemplo, os primeiros três
caracteres de um sobrenome), os valores subjacentes não serão necessariamente
iguais. Se a correspondência dos valores subjacentes tiver de fazer parte da
consideração, certifique-se de incluir os valores subjacentes como uma comparação
de correspondência.

transmissões de correspondência
Em um passe de correspondência, você define as colunas que serão comparadas e
como compará-las. Você também define o critério para a criação de blocos.
Use vários passes para implementar regras de negócios complementares ou
independentes, para ajudá-lo a superar as complexidades do processamento de
grandes volumes e para compensar erros de dados ou valores ausentes nas colunas
de bloco.
Estratégias para vários passes incluem as seguintes ações:
v Tornar os passes mais recentes os mais restritos e usar as colunas mais confiáveis
para blocos. Diminuir as restrições de criação de bloco em passes sucessivos à
medida que o número de registros sem correspondência diminui.
v Usar restrições de criação de blocos diferentes com perspectivas ou visualizações
diferentes. Além disso, usar comparação de correspondência semelhantes para
que pares que não atendam a uma das condições de criação de blocos do passe
sejam encontrados por outra condição de criação de bloco do passe.
v Usar conjuntos diferentes de comparações de correspondência para implementar
regras de correspondência complementares.
v Selecionar uma estratégia que produza pequenos blocos de registros nos passes
de correspondência. Blocos menores são muito mais eficientes do que blocos
maiores. Usar vários passar para definir blocos diferentes.
A estratégia escolhida para os dados de correspondência depende de suas metas de
limpeza de dados. Depois de decidir o critério, você pode criar uma estratégia de
correspondência para atingir suas metas. Por exemplo, se sua meta é corresponder
famílias, poderá usar dados de nome, endereço e data de nascimento para
determinar uma correspondência.

Exemplos de Passes de Correspondência
Usando nomes de colunas comuns, os exemplos neste tópico sugerem as colunas
de bloco que você possa desejar usar no primeiro, segundo e terceiro passe de
correspondência.
Nos exemplos, observe que, às vezes, as colunas são usadas como um todo (data
de nascimento) ou divididas em partes (ano de nascimento). Onde necessário, essa
estratégia de usar partes de colunas é realizada criando-se colunas adicionais.
Os exemplos a seguir assumem que você possua duas origens que contêm uma
data, um nome fornecido, um sobrenome e o sexo.
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Colunas de Data, Nome Fornecido, Sobrenome e Sexo
passe de correspondência 1: data e sexo
passe de correspondência 2: Soundex do sobrenome e os primeiros dois
caracteres do nome fornecido
passe de correspondência 3: Soundex do nome fornecido, ano e mês (a partir da
coluna de data)

Colunas de Data, Sobrenome, Cidade e Código de Endereçamento
Postal
passe de correspondência 1: data e sexo
passe de correspondência 2: código de endereçamento postal
passe de correspondência 3: Soundex do sobrenome e os primeiros dois
caracteres da cidade

Colunas de Número de Identidade, Sobrenome, Nome Fornecido e
Data de Nascimento
passe de correspondência 1: número de identidade
passe de correspondência 2: data de nascimento
passe de correspondência 3: Soundex do sobrenome, ano de nascimento

Colunas de Sobrenome, Inicial do Nome Intermediário, Nome
Fornecido, Sexo e Data de Nascimento (Ano, Mês, Dia)
passe de correspondência 1: sobrenome, sexo e data de nascimento
passe de correspondência 2: mês de nascimento, dia do nascimento, o primeiro
caractere do nome fornecido e a inicial do nome intermediário

Criação de Blocos
A criação de blocos é um fator importante no desempenho de correspondência e
eficiência.
A criação de blocos fornece um método para focar no escopo de pares de registros
que serão examinados. Para origens de um tamanho razoável, não é possível
comparar todos os pares de registros, pois o número de pares possíveis é o
produto do número de registros em cada origem. A criação de blocos fornece um
método para limitar o número de pares que estão sendo examinados.
A criação de blocos particiona as origens em vários subconjuntos mutuamente
exclusivos e apurados e o processo de correspondência procura pelas
correspondências apenas dentro de um subconjunto. Se os subconjuntos forem
criados para agrupar pares com uma semelhança maior de correspondência e
ignorar aqueles com menor semelhanças, a correspondência bem-sucedida se
tornará computacionalmente possível para grandes volumes de dados.
Registros em um bloco já correspondem exatamente em uma ou várias colunas de
bloco. A criação de blocos é uma etapa essencial para a correspondência efetiva em
seu projeto de limpeza de dados.

Considerações da Criação de Blocos
A criação de blocos é um método para aumentar o desempenho e a eficiência, mas
é importante equilibrar a necessidade de eficiência com a necessidade de atender
aos seus objetivos de qualidade.
Você tem um possível conflito entre estas duas questões:
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v O custo computacional (examinando muitos registros) que a criação de blocos
ajuda a resolver
v O potencial para aumentar a taxa de falsas negativas (quando um par de
registro que não representa a mesma entidade não é uma correspondência)
porque os registros não são membros do mesmo bloco
No entanto, a criação de blocos bem planejada e implementada e as estratégias de
transmissão podem ajudá-lo a mitigar a maioria dessas preocupações.
Quando você selecionar colunas para a criação de blocos, leve o seguinte em
consideração:
v Escolha colunas com dados confiáveis.
– Escolha colunas que atendam aos seus objetivos em relação aos negócios. Se
você quiser identificar clientes exclusivos, bloquear pelo número da residência
não é a melhor escolha.
– Os relatórios de investigação discreta de caracteres o ajudam a selecionar as
colunas de bloco. Esses relatório informa a frequência na qual uma coluna é
preenchida. Se você escolher colunas com dados confiáveis, estará
verdadeiramente agrupando-as como registros, pois os valores dos dados são
confiáveis.
v Escolha colunas com uma boa distribuição de valores.
– Algumas colunas não possuem muitos valores possíveis. Por exemplo, sexo,
como um valor de coluna, geralmente não cria blocos suficientemente
pequenos.
– Às vezes, as colunas não têm uma boa distribuição de valores. Por exemplo,
se seus dados originarem-se apenas de poucos estados ou províncias, os
estados e as províncias poderão não ser as melhores colunas para usar.
v Uma combinação de colunas pode ser preferível.
– Use colunas suficientes para manter o tamanho do bloco gerenciável.

Analogia da Criação de Blocos
Você tem a tarefa de encontrar os pares de meias recentemente lavadas e que estão
em uma caixa. Você pode selecionar uma meia e procurar o outro par na caixa
toda, meia por meia. Mas é mais provável você optar por procurar usando um
método mais eficiente. Você pode classificar ou “colocar as meias em blocos” por
características. Você pode classificar primeiro por cor. Depois, precisará comparar
apenas as meias brancas e não perderá tempo comparando uma meia branca com
uma azul.
O que fazer se você encontrar uma meia rosa que, possivelmente, era branca e que
agora perdeu sua cor? Devido a incompatibilidade de cor, você não pode colocar a
meia rosa com a branca na primeira tentativa de correspondência de pares de
meias. Usando os termos correspondentes, a meia rosa não bloqueia as meias
brancas. Nos passes de correspondência subsequentes, depois de classificar por cor,
você classifica as meias restantes, que estão sem par, por tamanho e forma. Em um
desses passes subsequentes, você pode encontrar a correspondência mais provável
para a meia rosa. De modo semelhante, vários passes ajudam a resolver o
problema de registros que não formam os grupos de blocos corretos.

Diretrizes de Criação de Bloco
As diretrizes gerais neste tópico podem ajudá-lo a selecionar colunas de bloco
úteis.
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Siga estas diretrizes da forma planejada e implemente a criação de blocos:
Use colunas de bloco como chaves de classificação
Todos os registros com o mesmo valor nas colunas de bloco são elegíveis
para comparação durante a fase de correspondência.
Faça blocos menores possíveis
Cem ou duzentos registros por origem é um bom tamanho. A eficiência
diminui à medida que o tamanho do bloco aumenta. A criação de blocos
particiona as origens em subconjuntos que tornam o cálculo viável. Ao
processar registros, o uso de pequenos blocos resulta no melhor
desempenho do sistema. Para criar uma estratégia de blocos eficaz, utilize
várias colunas para criação de blocos em cada passe.
Implemente uma estratégia de criação de blocos que seja consistente com suas
metas de correspondência
Embora pequenos blocos de várias colunas sejam preferíveis, um esquema
de criação de blocos altamente restritivo pode criar muitos blocos. O
problema com muito blocos é que os registros que são possíveis destinos
para comparação são distribuídos em vários blocos. Se os registros forem
distribuídos em vários blocos, eles não serão comparados dentro do passe
e seus resultados de correspondência poderão ser comprometidos.
Evite Estouro de Bloco
O estouro de bloco ocorrerá se, durante um passe, mais registros forem
agrupados em um determinado bloco do que o número especificado para o
limite de estouro de bloco. Quando ocorre o estouro de bloco, todos os
registros no bloco são ignorados pelo passe.
Você pode configurar a definição de estouro de bloco. A configuração
padrão para o estouro de bloco é de 10.000 registros. Para um processo de
correspondência de duas origens, a correspondência muitas-para-uma, o
tamanho do bloco de referência é o único bloco que é restrito pela
configuração de estouro de bloco. Se ocorrer um estouro de bloco, examine
o critério de criação de blocos. Em vez de aumentar o limite de estouro de
bloco imediatamente, entenda porque ocorre o estouro. Determine se uma
das colunas de bloco tem muitos valores diferentes (alta cardinalidade).
Se você aumentar o limite do estouro de bloco sem entender que existe um
problema com seus dados, poderá ocultar inadvertidamente seus dados ou
sua estratégia de criação de blocos. Aumente o estouro de bloco se souber
porque esse estouro ocorreu e se você tiver uma razão lógica para fazê-lo.
Defina valores ausentes para colunas de bloco
Defina valores ausentes para colunas de bloco. Os blocos que possuem
colunas com valores ausentes são ignorados no processo de
correspondência. Converta todas as substituições genéricas de valores
ausentes (como UNKNOWN ou 99999) para nulo. A falha ao fazer isso
resultará no processamento dos valores como não sendo ausentes pela
correspondência e poderá resultar em estouros de bloco dispendiosos. Por
exemplo, se um número de identidade estiver presente apenas em metade
dos registros, mas os valores ausentes forem reportados como espaços em
vez de nulos, os números em branco formarão um grande bloco. O grande
bloco resultaria em computação excessiva e potencialmente causaria
estouro de bloco.
Para origens com informações limitadas, use um código Soundex reverso
O Soundex reverso é formado ao considerar o nome de trás para frente e
calcular um Soundex. Por exemplo, o reverso de JONES é SENOJ. Como o
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algoritmo Soundex preserva a primeira letra, a execução de um Soundex
reverso permite erros no início dos nomes.

Exemplos de Criação de Blocos
As melhores colunas de blocos são colunas com o maior número de valores
possíveis e a mais alta confiabilidade. Essas diretrizes gerais podem ajudá-lo a
selecionar colunas de bloco úteis.

Números de Identificação Individual
Os números de identificação geralmente são confiáveis. Em um primeiro passe, use
os números de identificação individuais, como os números de identidade, números
de registros médicos, números de reclamações, etc., mesmo se os números
estiverem ausentes ou com erro em um percentual dimensionável de registros.
Por exemplo, as origens contêm um número de identidade em 50% dos registros.
O passe 1 é bloqueado pelo número de identidade. A correspondência ignora todos
os registros sem número de identidade. Os registros ignorados são aplicados ao
segundo passe. No entanto, um percentual muito grande de registros é
correspondido facilmente.
Se houverem vários números de identificação, utilize-os nos primeiros dois passes.
Depois disso, tente outras colunas. Os números de identificação são ideais para
colunas de bloco, pois eles particionam os registros em muitos conjuntos.

Datas de Nascimento
As datas de nascimento são excelentes colunas de bloco.
Por exemplo, usando o estágio InfoSphere DataStage Transformer, você pode
separar datas de nascimento nessas colunas: BirthYear, BirthMonth e BirthDay. Para
origens maiores (com mais de 100.000 registros), use as três colunas como uma
primeira coluna de bloco de passe. Para origens menores, use BirthYear,
BirthMonth e uma coluna adicional, como Gender. Os passes posteriores podem
utilizar blocos que contenham BirthDay.

Datas de Eventos
Datas de eventos, como uma data de um acidente, data de uma reclamação, data
de entrada no hospital, etc., são úteis como colunas de bloco.

Nomes
Uma codificação fonética (como os códigos Soundex ou NYSIIS) do sobrenome é
uma coluna de bloco útil. Para origens grandes, combine esse código com a
primeira letra do nome ou ano de nascimento fornecido. Lembre-se de que culturas
diferentes usam convenções diferentes para sobrenomes, portanto, não conte
exclusivamente com elas.

Endereços
Endereços de código postal apresentam grande quantidade de informações para
criação de blocos. Por exemplo, códigos de endereçamento postal e uma
codificação fonética (Soundex ou NYSIIS) de nome de rua ou cidade são escolhas
excelentes.
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Comparações de Pesos e Registros
O conteúdo das informações dos dados determina quais pares de registros são
correspondentes e quais não o são, tanto para um processo automatizado como a
correspondência em IBM InfoSphere QualityStage quanto para a correspondência
manual.
Cada coluna dentro de um registro fornece algumas informações. O peso é uma
medida de conteúdo das informações dos dados e a probabilidade na qual um par
de registros corresponde. Juntas, todas as colunas e comparações determinam o
status do par que está sendo examinado pelo processo de correspondência.
Algumas colunas fornecem informações mais confiáveis que outras. Por exemplo,
não faz sentido comparar apenas a coluna de sexo e afirmar que, se houver acordo,
o par de registros representará o mesmo indivíduo. No entanto, é mais razoável
comparar registros usando um número de identificação individual e afirmar que,
se o número corresponder, o par de registros representará o mesmo indivíduo.
Você pode usar a capacidade de discriminação de cada coluna para medir e prever
correspondências.

Pesos Compostos
Para cada par de registro que você deseja comparar, um peso composto é
calculado.
O peso composto é a soma dos pesos individuais para todas as comparações
correspondentes. Ele é a medida confiável de que dois registros são uma
correspondência.

Cálculo de Pesos
Os pesos de correspondência medem a extensão na qual dois registros
correspondem, com base no critério de correspondência designado. Pares de
registros com pesos mais altos são correspondências mais fortes que pares de
registros com pesos mais baixos.
A proporção fracionária é a proporção de fracionários nos quais um evento ocorre em
um grupo para os fracionários nos quais um evento ocorre em outro grupo. Uma
proporção fracionária de um (1) significa que o evento é igualmente provável nos
dois grupos. Uma proporção fracionária maior que um (>1) significa que o evento
é mais provável no primeiro grupo. Uma proporção fracionária menor que um (<1)
significa que o evento é menos provável no primeiro grupo.
O cálculo de peso de uma coluna usa a proporção fracionária de semelhança, na
qual os valores são iguais e o par de registros é uma correspondência, versus a
semelhança dos fracionários na qual os valores que são iguais e o par de registros
não tem correspondência. O uso desse tipo de proporção minimiza o número de
pares clericais para os valores de corte escolhidos.

Pesos de Acordo e Desacordo
Para cada comparação de correspondência, o processo de correspondência calcula
um peso de acordo e um de desacordo.
O peso de correspondência é derivado usando-se os pesos de acordo e desacordo
estabelecidos para essa coluna.
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Se uma comparação de correspondência concordar com o par de registros que está
sendo comparado, o peso de acordo será incluído no peso composto. O peso de
acordo é um valor positivo. Se uma comparação de correspondência descordar do
par de registros que está sendo comparado, o peso de desacordo será incluído. O
peso de desacordo é um número negativo. No entanto, os pesos de acordo incluem
no peso composto e os pesos de desacordo excluem do peso composto. Quanto
maior a pontuação, maior o acordo.
Peso parcial é designado para correspondências não exatas ou difusas.
Valores ausentes têm um peso padrão zero.

Confiabilidade e Possibilidade de Acordo
Cada coluna tem probabilidades associadas. Essas probabilidades são chamadas de
m e u e às vezes são referidas como m-prob e u-prob.

Confiabilidade: uma Discussão de m-prob
A probabilidade m é a probabilidade na qual um valor de coluna concorda com seu
valor par fornecido com o qual o par de registros que está sendo examinado tem
correspondência. Efetivamente, a probabilidade m é um é a taxa de erros da
coluna. Por exemplo, em uma amostra de registros com correspondência, se sexo
descordar 10% do tempo devido a erros de transcrição ou incompatibilidade de
relatório, a probabilidade m dessa variável será 0.9 (1 - 0.1).
Uma alta probabilidade m (0.9) indica que os dados em uma determinada coluna
são considerados altamente confiáveis. Quanto maior a probabilidade m; maior o
peso de desacordo. Um desacordo entre dois valores em uma coluna confiável tem
mais penalização do que para uma coluna não confiável para a qual você configura
uma probabilidade m mais baixa (0.1).
Se uma coluna for importante, forneça os valores mais altos para a probabilidade
m. Se a probabilidade m for alta, será equivalente a dizer que um desacordo de
valores naquela coluna é um evento raro em um par com correspondência. Como
consequência, a penalidade para uma não correspondência é alta.

Possibilidade de Acordo: Uma Discussão de u-prob
A probabilidade u é a probabilidade na qual um valor de coluna concorda com seu
valor par fornecido com o qual o par de registros que está sendo examinado não
tem correspondência. Como existem muito mais pares sem correspondência do que
com correspondência, a probabilidade u é efetivamente a probabilidade com a qual
os valores concordam aleatoriamente.
A correspondência usa uma análise de frequência para determinar a probabilidade
de um acordo para todos os valores.
Valores raros trazem mais peso a uma correspondência.
Por exemplo, a probabilidade de dois valores de sexo concordarem aleatoriamente
é de 0.5. Fornecida uma distribuição uniforme, existem quatro combinações
possíveis de dois valores:
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Tabela 2. Combinações Possíveis de Valores de Sexo para um Par de Registros
Arquivo A

Arquivo B

S

S

S

S

S

S

S

S

O sexo concorda em duas das quatro combinações. Portanto, o par tem uma
probabilidade u de 0.5.

Cálculos de Pesos
Os pesos das colunas refletem a confiabilidade dos dados e a possibilidade de
acordos.
O peso do acordo de uma coluna é calculado como o logaritmo para a base dois
da proporção das probabilidades m e u, como mostrado na seguinte equação:
log2(probabilidade m/(probabilidade u)

O peso do desacordo de uma coluna é calculado como mostrado na seguinte
equação:
log2((1 - probabilidade m)/(1 - probabilidade u))

Exemplo de Peso de Acordo
Números de identidade e sexo demonstram como as diferenças na frequência ou
confiabilidade alteram o peso de acordo das colunas.
Para ver como o cálculo de peso é convertido em valores reais, considere os
valores para as colunas, sexo e número de identidade. Neste exemplo, o sexo tem
10% de taxa de erro e o número de identidade tem 40% de taxa de erro.
A probabilidade-m para gênero é 0.9. A probabilidade para u é 0.5. Portanto, o
peso para gênero é mostrado no exemplo a seguir:
log2 (m/u) = ln(m/u)/ln(2) = ln(0.9/0.5)/ln(2) = 0.85.

De modo conservador, assuma que a probabilidade de um possível acordo do
número de identidade é um em 10 milhões. Dado m como 0.6 (40% de taxa de erro
em pares correspondidos), o peso para o número da identidade nacional é
ln(0.6/0.0000001) = 22.51.
Portanto, o peso para uma correspondência na coluna de sexo é de 0.85 e para
uma correspondência no número de identidade é de 22,51. Os pesos capturam o
que você pode saber intuitivamente sobre as colunas.

Valores de Corte
Cortes de correspondência e clerical são limites que determinam como categorizar
pares de registros pontuados.
A meta da configuração de cortes é minimizar incertezas nos resultados de
correspondências enquanto limita o número de falsas categorizações.
Pares de registros com pesos compostos iguais ou maiores que o corte de
correspondência são considerados correspondências. Pares de registros com pesos
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compostos iguais ou maiores que o corte clerical, mas inferiores ao corte de
correspondência, são chamados de pares clericais. O processo de correspondência
será incerto se os pares clericais forem correspondências ou não correspondências.
Pares com pesos compostos abaixo do corte clerical são considerados não
correspondências. Você pode configurar cortes no mesmo valor, para que elimine
registros clericais.
Você pode configurar um limite de corte maior para limitar os resultados para
melhores correspondências de qualidade, embora possivelmente com
correspondências menores. Um limite menor pode produzir mais correspondências,
mas algumas dessas correspondências podem ser de menor qualidade. Requisitos
de negócios ajudam a tomar decisões. Os resultados podem variar dependendo da
decisão tomada, se uma abordagem mais conservadora ou mais agressiva for
escolhida para definir valores de corte.
Por exemplo, a correspondência para fins de acoplamento de pagamento de uma
pessoa pode exigir uma abordagem mais conservadora que a deduplicação de uma
lista de correio para catálogos de compra. Como boa prática, tenha em mente o
objetivo dos negócios ao ajustar as configurações de correspondência.
Os pesos compostos designados para cada par de registros criam uma distribuição
de contagens que variam de um valor positivo muito alto para um valor negativo
muito baixo. O gráfico no Figura 4 na página 70 tem foco na área de um
histograma na qual o número de pares de pontuação baixa diminui e os pares de
pontuação alta começam a aumentar. Nessa área do gráfico, não existe uma alta
semelhança de pares com correspondência ou não correspondência.
Você configura os valores de corte para informar ao processo de correspondência
como manipular pares neste intervalo. As diferenças na distribuição de pares
ajudam a determinar as configurações. O detalhe do gráfico de registros com
correspondência versus registros sem correspondência está relacionado aos pontos
de corte. Geralmente você configura cortes na diminuição de não correspondências
e no aumento de correspondências. O local onde você configura o corte é
influenciado pelo objetivo de negócios e pela tolerância a erros.
Os pesos entre as linhas verticais formam uma área cinza, na qual não é possível
dizer se o par tem ou não correspondência. Você deseja ter variáveis suficientes
para distribuir os grupos com correspondência versus os grupos sem
correspondência de forma independente (minimizar os pares incertos). Você sabe
que desenvolveu uma boa estratégia de correspondência quando o que está na área
clerical são registros com a maioria dos valores em branco, ausentes e padrão.
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Corte Alto

Número de Pares

Corte Baixo

Sem
Correspondência

Administrativo

Correspondência

Peso de Comparação
Figura 4. Histograma de Pesos

Quanto menos registros na área clerical, menores os casos para revisão, mas
maiores as probabilidades de erros.
Falsos positivos são casos nos quais registros são classificados como registros com
correspondência mas realmente são registros sem correspondência. Falsos negativos
são casos nos quais registros são classificados como registros sem correspondência
mas realmente são registros com correspondência.
A meta da configuração de cortes é minimizar o número de pares clericais e limitar
o número de falsos positivos e negativos. Você ajusta os resultados dependendo
das metas de sua organização.

Diretrizes ao Determinar Probabilidade
Você pode usar essas diretrizes à medida que designa probabilidades.
Quanto maior a probabilidade m, maior o peso de desacordo. Portanto, se uma
coluna for importante, forneça os valores mais altos de probabilidade m. Se a
probabilidade m for alta, será equivalente a dizer que um desacordo naquela
coluna é um evento raro em um par com correspondência e, consequentemente, a
penalidade para uma não correspondência será alta. Os pesos calculados a partir
das probabilidades são visíveis no visualizador de dados do Match Designer, para
que você possa inspecionar os resultados.
Use as seguintes diretrizes ao determinar as probabilidades m.
v Atribua altas probabilidades m para as colunas que são mais importantes e
confiáveis.
v Atribua probabilidades m menores às colunas que frequentemente apresentam
erros ou estão incompletas.
v A probabilidade-m deve sempre ser maior do que a probabilidade-u nunca
deverá ser zero ou 1.
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O acordo ou desacordo entre valores de dados é mais significativo para dados
confiáveis e menos significativo para dados não confiáveis.
Como ponto de início, você pode supor a probabilidade u, pois o processo de
correspondência substitui qualquer suposição com valores reais. Uma boa
estimativa é deixar a probabilidade u com 1/n valores, em que n é o número de
valores exclusivos para a coluna. Por padrão, a probabilidade u para cada
comparação é calculada automaticamente pelo processo de correspondência que
usa as informações de frequência a partir do estágio Frequency. Essa probabilidade
u calculada é importante para colunas com distribuições não uniformes.
As informações de frequência permite que a correspondência varie os pesos de
acordo com valores específicos de uma coluna. Valores raros trazem mais peso a
uma correspondência. Por exemplo, usando uma coluna como FamilyName, os
valores Smith e Jones são comuns nos Estados Unidos. No entanto, um valor como
Alcott é relativamente raro. Uma correspondência com o sobrenome raro, Alcott,
tem mais peso que uma correspondência com sobrenomes mais comuns, pois a
probabilidade de acordo no valor Alcott é relativamente baixa quando comparada
com a chance de acordos dos outros valores, como Smith ou Jones.
Para colunas com uma distribuição uniforme de valores e um número alto de
valores diferentes (como números de identificação), é melhor não gerar
informações de frequência. Especifique o vartype NOFREQ na janela Manipulação
Especial de Variável do Match Designer.
Mesmo a correspondência exata está sujeita às mesmas leis estatísticas das
correspondências probabilistas. É possível ter dois registros contendo valores
idênticos, ainda que não representem a mesma entidade. Você não pode fazer uma
determinação definitiva quando não há informações suficientes.

Preparando-se para Usar o Match Designer
Antes de usar o Match Designer para definir e testar a especificação de
correspondência, verifique se o banco de dados do Match Designer está
configurado e se seus dados de amostra estão preparados.

Antes de Começar
Consulte IBM InfoSphere Information Server: Guia de Planejamento, Instalação e
Configuração para obter mais informações sobre como preparar o banco de dados
do Match Designer.

Configurando o Banco de Dados do Match Designer
v Para ativar o ambiente de teste do Match Designer e executar passes de
correspondência de teste, você precisa de um banco de dados para receber saída
dessas atividades.
– Você pode usar um banco de dados existente ou criar um novo.
– Esse banco de dados pode estar localizado em qualquer computador
acessível. Ele pode ser colocado junto com o IBM InfoSphere Information
Server no cliente ou na camada de mecanismo. Além disso, ele pode ser
configurado em um sistema separado.
– Você precisa criar este banco de dados apenas uma vez, quando instala o IBM
InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage pela primeira vez. A
menos que queira alterá-lo, o mesmo banco de dados pode ser reutilizado
durante o desenvolvimento de especificações de correspondência sucessivas.
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– Este banco de dados não será necessário durante o tempo de execução de
uma tarefa de correspondência. Ele será requerido pelo Match Designer
somente durante o desenvolvimento de uma especificação de
correspondência. Você pode exportar uma especificação de correspondência
completa e executá-la em um computador que não participa do
desenvolvimento dessa especificação de correspondência. Esse computador de
tempo de execução não requer uma conexão com o banco de dados do Match
Designer.
v Para conectar-se ao banco de dados do Match Designer, você precisa de um
nome de origem de dados (DSN) do ODBC em cada cliente que hospeda o
cliente InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer. Consulte IBM InfoSphere
Information Server: Guia de Planejamento, Instalação e Configuração para obter mais
informações sobre como configurar o Match Designer e definir um DSN.
– Esse mesmo DSN que está disponível no cliente também deve estar
disponível na camada de mecanismo.
– Se o cliente e as camadas de mecanismo do InfoSphere Information Server
forem instalados no mesmo computador, você precisará de apenas um DSN.
Nota: Durante a instalação, o InfoSphere Information Server instala os diversos
drivers ODBC que você pode usar ao definir o DSN necessário ao Match Designer.

Preparando os Dados
v Geralmente, você deseja padronizar e formatar sua origem de dados e fonte de
referência antes de preparar os dados de amostra e os dados de frequência
necessários à entrada do Match Designer. Inclua todas as colunas que planeja
utilizar para formação de blocos e correspondência. Você pode querer substituir
valores não nulos, como espaços, zeros ou noves, por valores nulos nas colunas
de bloco.
v Prepare os dados de entrada de amostra do Match Designer da origem de dados
no formato do conjunto de dados usando o estágio Data Set do InfoSphere
DataStage. Se você estiver preparando uma especificação para um estágio
Reference Match, prepare também os dados de entrada de amostra da fonte de
referência no formato do conjunto de dados usando o estágio Data Set.
v Usando o estágio Match Frequency, prepare os dados de entrada de frequência
gerados dos dados padronizados, formatados. Estas informações de frequência
devem estar no formato do conjunto de dados criado usando o estágio Data Set.
Se você estiver preparando uma especificação de correspondência para um
estágio Reference Match, prepare também as informações de frequência de
dados de referência no formato do conjunto de dados usando o estágio Data Set.
v Usando o cliente InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer, importe ou crie
definições de tabelas que definam as colunas nos dados de entrada do Match
Designer.

Definindo o Ambiente de Teste
Para testar passes de correspondência no Match Designer, configure o ambiente de
teste de especificação de correspondência.

Sobre Esta Tarefa
Esta tarefa deve ser feita uma vez para cada especificação de correspondência que
você cria. Além disso, o ambiente de teste deverá ser atualizado se você alterar
qualquer informação, como nome, caminho ou conteúdo, dos arquivos do conjunto
de dados de frequência e amostra.
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O ambiente de teste consiste dos itens a seguir.
Informações de Amostra
Você precisa de dados para usar todos os recursos do Match Designer. O
Match Designer é processado mais eficientemente se você usar volumes
moderados de dados. Use amostras aleatórias de suas origens de produção
no Match Designer para garantir que os dados de amostra sejam uma boa
representação dos dados de origem. Os dados de amostra devem estar no
formato de arquivos do conjunto de dados da IBM. Para criar um arquivo
do conjunto de dados, use os dados de amostra como entrada para um
estágio Data Set. O estágio Data Set produz um arquivo do conjunto de
dados como saída.
Informações de freqüência
É necessário definir o conjunto de dados de frequência de dados e, para
uma correspondência de referência, o conjunto de dados de frequência de
referência para servidor como entrada para a sua especificação de
correspondência. Os conjuntos de dados de frequência são criados usando
um estágio Match Frequency e contêm distribuições de frequência para as
colunas de dados que participam da correspondência. Além disso,
especifique um valor máximo de frequência. Esse valor é o número
máximo de frequência usadas ao executar um passe de teste. O
valor-padrão de 100 geralmente é suficiente.
Banco de dados de resultados de teste
Você precisa definir um banco de dados para manter os resultados dos
testes do Match Designer (banco de dados do Match Designer).
Ambiente de execução
Essas configurações opcionais para usuários com experiência no Match
Designer são meios de controlar ou ajustar com precisão a forma na qual
os passes de correspondência são executados na camada de mecanismo.
Variáveis de ambiente podem ser especialmente úteis como auxílio para a
depuração quando informações detalhadas adicionais são necessárias para
diagnosticar um problema. Consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor Avançado de Tarefas Paralelas para obter
detalhes de referência sobre as variáveis de ambiente que afetam a
configuração e a operação de tarefas paralelas.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência para a qual você deseja definir o
ambiente de teste.
3. No Match Designer, clique em Configurar Especificação > Ambiente de Teste
para abrir a janela Ambiente de Teste.
4. Na área Informações de Amostra, especifique os dados de entrada de amostra
a partir dos dados de origem.
Lembre-se: Os dados de amostra devem estar no formato do Data Set do IBM
InfoSphere DataStage.
a. No campo Conjunto de Dados de Amostra de Dados, insira um nome de
arquivo ou clique em ... para selecionar um arquivo do conjunto de dados.
b. Apenas para especificações de Reference Match, no campo Conjunto de
Dados de Amostra de Referência, insira um nome de arquivo ou clique
em ... para selecionar um arquivo do conjunto de dados dos dados de
referência.
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5. Na área Informações de Frequência, especifique os dados de entrada de
frequência a partir dos dados de origem.
Lembre-se: Os dados de frequência devem estar no formato do Data Set
InfoSphere DataStage.
a. No campo Conjunto de Dados de Frequência de Dados, insira um nome
de arquivo ou clique em ... para selecionar um arquivo do conjunto de
dados.
b. Apenas para especificações de Reference Match, no campo Conjunto de
Dados de Frequência de Referência, insira um nome de arquivo ou clique
em ... para selecionar um arquivo do conjunto de dados dos dados de
referência.
6. No campo Valor Máximo de Frequência, insira o número máximo de
frequências usadas ao executar um passe de teste.
Nota: Independentemente desse valor, o número de frequências usadas nunca
excede o número máximo de frequências que têm a saída efetuada pelo
estágio Match Frequency que gerou o arquivo de frequência.
7. Na área Banco de Dados de Resultados de Teste, especifique as informações
de conexão para o banco de dados que armazena os resultados de passagem
de teste usando uma das seguintes opções.
Conexão

Ação

Conexões de dados existentes

1. Clique em Carregar para selecionar um
objeto de conexão de dados a partir do
repositório de metadados.
2. Teste a sua conexão para a origem de
dados.

Novas conexões

1. Se uma conexão atual existir, selecione
Limpar para especificar uma nova
conexão.
2. Na lista Nome da Origem de Dados
ODBC, selecione um DSN.
3. Insira seu nome de usuário e senha para
o banco de dados para DSN.
4.

Teste a sua conexão para a origem de
dados.

5. Salve a conexão para o repositório de
metadados como um objeto de conexão
de dados. O Match Designer pode criar
apenas novas conexões de dados. Para
modificar uma conexão de dados que
você criou, é necessário usar o
InfoSphere DataStage e QualityStage:
Designer.

8. Opcional: No campo Local do Arquivo de Configuração, insira um nome de
arquivo ou clique em ... para selecionar um arquivo de configuração diferente
do arquivo de configuração padrão (APT_CONFIG_FILE) do mecanismo
paralelo. Os arquivos de configuração permitem que você configure
dinamicamente no tempo de execução o grau de paralelismo e os recursos que
são utilizados por tarefas paralelas como transmissões de correspondência de
teste.
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9. Opcional: No campo Variáveis de Ambiente, insira uma variável de ambiente
e um valor no formato de ENVIRONMENT VARIABLE=VALUE. Consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor Avançado de Tarefas
Paralelas para obter detalhes de referência sobre as variáveis de ambiente que
estão disponíveis e que afetam a configuração e a operação de tarefas
paralelas. Certifique-se de que a variável de ambiente e o valor estejam
sintaticamente corretos porque o Match Designer não os validará. Se estiverem
incorretos, você receberá um erro ao executar um passe de teste ou atualizar o
ambiente de teste.
10. Clique em Atualizar. Se a atualização for bem-sucedida, as configurações mais
recentes do ambiente de teste serão salvas e a janela Ambiente de Teste será
fechada. Se a atualização não for bem-sucedida, a janela Ambiente de Teste
permanecerá aberta e você poderá salvar, modificar ou descartar as
configurações atuais.

Atualizando Informações de Configuração
Se você fizer qualquer alteração no ambiente de teste ou nos arquivos que ele
utiliza, deverá atualizar a configuração do ambiente de teste.

Sobre Esta Tarefa
Quando você altera qualquer informação na janela Ambiente de Teste ou quando o
conteúdo do conjunto de dados de entrada ou do conjunto de dados de frequência
é alterado, o Match Designer deve gerar novamente o ambiente de teste para a
especificação de correspondência.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência para a qual você deseja atualizar as
informações de configuração
3. Clique em Configurar Especificação > Ambiente de Teste.
4. Selecione as definições de configuração que você deseja atualizar.
5. Clique em Atualizar para aplicar as alterações do ambiente de teste. Na
próxima vez que você executar um passe de teste, verá essas alterações.

Utilizando o Match Designer
Use o Match Designer para definir e testar os critérios para os dados de
correspondência.
O Match Designer é um ambiente de design centrado em dados para o processo
repetitivo de definição de uma correspondência, execução dela em dados de
amostra, visualização de resultados e estatísticas de dados e ajuste de
correspondência, até que você alcance seus objetivos de correspondência.
No Match Designer, os resultados de uma tarefa de correspondência são exibidos
como estatísticas, grades de dados e gráficos. Você pode usar os recursos
integrados do Match Designer para procurar, classificar e pesquisar
detalhadamente nos resultados.
Usando o Match Designer, crie especificações de correspondência e passes de
correspondência associados para correspondências não duplicadas ou de referência
que você então implementa nos estágios Unduplicate Match ou Reference Match.
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Opcionalmente, se você quiser restringir as colunas às quais as informações de
frequência são geradas, implemente uma especificação de correspondência no
estágio Match Frequency.
Uma execução de correspondência é essencialmente um processo em duas etapas:
1. Você isola subconjuntos de registros para processar, usando uma estratégia de
criação de blocos.
2. Você então examina as pontuações desses registros.
A criação de blocos cria subconjuntos sem intersecção de dados nos quais os
registros no conjunto têm uma maior probabilidade de correspondência uns com os
outros do que com outros registros. A criação de um bloco permite que o processo
de correspondência procure correspondências apenas nos registros que têm os
mesmos valores nas colunas de bloco.
Com o Match Designer, é possível determinar quais colunas devem ser examinadas
para o processo de correspondência.
Use a especificação de correspondência concluída nos seguintes estágios:
v Estágio Unduplicate Match
v Estágio Reference Match
v estágio Match Frequency. A utilização de uma especificação de correspondência
é opcional para esse estágio. Uma especificação de correspondência restringe as
colunas nas quais os dados de frequência são gerados. Use uma especificação de
correspondência se quiser dados de frequência em algumas colunas e não em
outras.
Aplique os resultados desses estágios de correspondência na próxima fase de seu
projeto de limpeza de dados, como um estágio Survive ou uma atividade de
carregamento de banco de dados.

Criando Especificações de Correspondência
Crie uma especificação de correspondência para definir os critérios que você deseja
usar para implementar uma estratégia de correspondência específica.

Criando uma Especificação de Unduplicate Match
Uma especificação de Unduplicate Match fornece os critérios usados para agrupar
registros com atributos semelhantes.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Clique em Arquivo > Novo.
3. Selecione Qualidade dos Dados > Especificação de Correspondência e clique
em OK.
4. Crie uma especificação de correspondência usando uma das seguintes opções.
Opção

Descrição

Crie uma especificação de correspondência 1. Clique em Ajudar-me na Introdução.
básica usando o Assistente de Configuração
2. Conclua as páginas do assistente.
de Especificação de Correspondência.
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Opção

Descrição

Crie uma especificação de correspondência
no Match Designer.

1. Clique em Levar-me até o Match
Designer. O Match Designer é aberto
com uma especificação sem título e um
passe padrão com o nome temporário,
MyPass.
Nota: O tipo de correspondência é
configurado como Várias Referências
Muitas-para-Uma e um botão com dois
arquivos de dados é mostrado.
2. Clique em Várias Referências
Muitas-para-Uma e selecione um dos
tipos de correspondências não
duplicadas.

3. Clique no
(Definir entrada para esta especificação).
4. Na janela Colunas de Entrada, clique em
Carregar.
5. Na janela Definições da Tabela, selecione
a definição de tabela que deseja usar e
clique em OK. As colunas da definição
de tabela são exibidas na janela Colunas
de Entrada.
6. Clique em OK. O nome de definição de
tabela é mostrado no botão de dados.
7. Clique em Salvar > Especificação.
8. Selecione ou crie uma pasta na qual
salvar a especificação de
correspondência. Uma pasta
Especificações de Correspondência
padrão é fornecida, mas você pode criar
uma estrutura de arquivo alternativa que
se adeque às necessidades de seu projeto.
9. Insira um nome para a especificação de
correspondência e clique em Salvar. A
especificação é salva na pasta e o nome
da especificação é exibido no título da
janela do Match Designer.

O que Fazer Depois
Depois de definir um ou mais passes de correspondência e testar uma
especificação de correspondência, você deve fornecer a especificação antes que
possa usá-lo em um estágio Unduplicate Match ou Reference Match. Para fornecer
a especificação, clique com o botão direito na especificação na árvore InfoSphere
DataStage e QualityStage: Designer Repositório e clique em Provisionar Tudo.
Diversas especificações de correspondência podem ser fornecidas ao mesmo tempo.
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Criando uma Especificação de Reference Match
Uma especificação de Reference Match fornece os critérios para a identificação de
registros relacionados em duas origens de dados.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Clique em Arquivo > Novo.
3. Selecione Qualidade dos Dados > Especificação de Correspondência e clique
em OK.
4. Crie uma especificação de correspondência usando uma das seguintes opções.
Opção

Descrição

Crie uma especificação de correspondência 1. Clique em Ajudar-me na Introdução.
básica usando o Assistente de Configuração
2. Conclua as páginas do assistente.
de Especificação de Correspondência.
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Opção
Crie uma especificação de correspondência
no Match Designer.

Descrição
1. Clique em Levar-me até o Match
Designer. O Match Designer é aberto
com uma especificação sem título e um
passe padrão com o nome temporário,
MyPass.
Nota: O tipo de correspondência é
configurado como Várias Referências
Muitas-para-Uma e um botão com dois
arquivos de dados é mostrado.
2. Clique em Várias Referências
Muitas-para-Uma e selecione um dos
tipos de correspondências de referência.

3. Clique no

.

4. Na área de janela Definição da Tabela
de Dados da janela Colunas de Entrada,
clique em Carregar.
5. Na janela Definições da Tabela,
selecione a definição de tabela de dados
que deseja usar e clique em OK. A
janela fecha e as colunas da definição
de tabela são exibidas na janela Colunas
de Entrada.
6. Na área de janela Definição da Tabela
de Referência, clique em Carregar.
7. Na janela Definições de Tabela,
selecione a definição da tabela de
referência que você deseja usar e clique
em OK. A definição da tabela de
referência deve ser diferente da
definição da tabela de dados.
8. Clique em OK. Os nomes de definição
de tabela são mostrados no botão de
dados.
9. Clique em Salvar > Especificação.
10. Selecione ou crie uma pasta na qual
salvar a especificação de
correspondência. Uma pasta
Especificações de Correspondência
padrão é fornecida, mas você pode criar
uma estrutura de arquivo alternativa
que se adeque às necessidades de seu
projeto.
11. Insira um nome para a especificação de
correspondência e clique em Salvar. A
especificação é salva na pasta e o nome
da especificação é exibido no título da
janela do Match Designer.
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O que Fazer Depois
Depois de definir um ou mais passes de correspondência e testar uma
especificação de correspondência, você deve fornecer a especificação antes que
possa usá-lo em um estágio Unduplicate Match ou Reference Match. Para fornecer
a especificação, clique com o botão direito na especificação na árvore InfoSphere
DataStage e QualityStage: Designer Repositório e clique em Provisionar Tudo.
Diversas especificações de correspondência podem ser fornecidas ao mesmo tempo.

Definindo Passes de Correspondência
Uma especificação de correspondência consiste de um ou mais passes de
correspondência.
Ao definir um passe de correspondência, você especifica quais colunas nos dados
de origem serão usadas para a criação de blocos ou correspondência. As colunas
de bloco determinam quais registros serão comparados. Esses registros são
chamados de bloco. As colunas de correspondência estabelecem como os registros
no bloco serão comparados. Além das colunas de correspondência, a comparação
de correspondência selecionada afeta a forma na qual os registros no bloco são
comparados.
Incluindo Passes de Correspondência:
Inclua passes de correspondência como parte do processo maior de criação de uma
especificação de correspondência.
Sobre Esta Tarefa
Novas especificações de correspondência contêm um passe de correspondência
padrão com o nome temporário, MyPass.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência na qual você deseja incluir um passe
de correspondência.
3. Inclua um passe de correspondência usando um dos métodos a seguir.
Método
Para incluir um novo passe de
correspondência

Ação
1. Clique em Incluir Passe > Novo Passe.
2. Selecione ou crie uma pasta na qual
salvar o passe de correspondência.
3. No campo Nome do Item, insira um
nome para o novo passe de
correspondência e clique em Salvar.
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Método

Ação

Para copiar um passe de correspondência
existente

1. Clique em Incluir Passe > Copiar Passe.
2. Selecione o passe de correspondência que
deseja copiar e clique em OK.
3. Na janela Salvar Definição do Passe de
Correspondência Como, selecione ou crie
uma pasta na qual salvar o passe de
correspondência.
4. No campo Nome do Item, insira um
nome para o novo passe de
correspondência e clique em Salvar.

Se você já tiver um passe na especificação de correspondência, o novo passe
será exibido à direita. Quando a especificação é executada, os passes são
executados na ordem que são exibidos, da esquerda para a direita.
4. Opcional: Para alterar a ordem na qual os passes são executados quando uma
tarefa de correspondência usa essa especificação, pressione Ctrl e clique no
passe para movê-lo para a esquerda ou para a direita.
Especificando Colunas de Criação de Blocos:
As colunas de criação de blocos são usadas para criar subconjuntos ou blocos de
registros de dados de entrada que provavelmente serão associados. Os registros
que possuem os mesmos valores nas colunas de criação de blocos são comparados
apenas uns com os outros. Os blocos tornam o processo de correspondência mais
rápido e eficiente.
Sobre Esta Tarefa
Se você quiser correspondência exata, especifique apenas as colunas de criação de
blocos. Se você especificar apenas as colunas de criação de blocos, todos os pares
de registros que contêm os mesmos valores nas colunas de criação de blocos serão
considerados correspondências.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
para o qual deseja especificar colunas de criação de blocos. Na área de janela
Colunas de Criação de Blocos, você pode incluir, modificar ou excluir colunas
de criação de blocos.
3. Para incluir uma coluna de bloco no passe de correspondência, clique em
Incluir.
4. Na janela Especificação de Criação de Blocos de Correspondência, conclua as
etapas a seguir.
a. No campo Nome, insira uma cadeia para identificar essa seleção de criação
de blocos. Se você deixar esse campo em branco, o nome da especificação
de criação de blocos será padrão para o nome da coluna de bloco
selecionada.
b. Selecione uma coluna na tabela Colunas de Dados Disponíveis.
c. Opcional: Clique com o botão direito do mouse na coluna selecionada e
clique em Propriedades para visualizar as informações de frequência na
janela Detalhes da Coluna.
d. Selecione uma das comparações de criação de blocos a seguir.
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v Comparação de Caracteres. Use quando a coluna for alfanumérica.
v Comparação Numérica. Use quando a coluna for numérica.
e. Se você quiser incluir mais colunas de bloco, clique em Aplicar.
f. Quando terminar de incluir colunas de bloco, clique em OK.
5. Para modificar uma coluna de bloco, conclua as etapas a seguir.
a. Selecione uma coluna e clique em Modificar > Especificação de Criação de
Blocos.
b. Na janela Especificação de Criação de Blocos de Correspondência, altere o
nome da coluna de bloco, selecione uma coluna de dados diferente que
esteja disponível ou altere a comparação da criação de blocos.
c. Clique em OK.
6. Opcional: Para inserir o tamanho máximo permitido para um bloco, clique em
Modificar > Configurar Valores de Estouro. O estouro de bloco ocorre quando
o número de registros contidos em um único bloco excede o limite do estouro
daquele passe de correspondência. O limite padrão é de 10.000 registros,
embora esse limite possa ser configurado como até 40.000. Registros nos blocos
com estouro não são correspondidos e são categorizados como residuais para o
passe de correspondência. Para determinar se um estouro de bloco ocorreu
durante uma execução de teste do passe de correspondência, reveja a estatística
de blocos com ESTOURO na guia Estatísticas de Passe. Se tiver ocorrido um
estouro de bloco, investigue para entender a causa do problema. Depois de
entender o problema, você poderá melhorar o critério de criação de blocos para
evitar o estouro de bloco. Se o critério de criação de blocos for adequado,
aumente o limite do estouro.
7. Opcional: Para alterar a ordem na qual as colunas de bloco executam, selecione
uma coluna e clique em Mover para Cima ou Mover para Baixo. A
reordenação das colunas de bloco não afeta os resultados do passe de
correspondência. No entanto, você pode querer reordenar as colunas de bloco
para enfatizar a significância relativa de determinadas colunas de dados e
aumentar a capacidade de leitura da definição de seu passe de
correspondência.
Incluindo Comandos de Correspondência:
Dentro dos comandos de correspondência, você especifica colunas e comparações
de correspondência para especificações de Reference Match e de Unduplicate
Match.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de
correspondência no qual você deseja incluir comandos de correspondência.
3. Para incluir um comando de correspondência no passe de correspondência,
clique em Incluir.
4. No campo Nome, insira um nome para o comando de correspondência. Se
você deixar esse campo em branco, o nome do comando de correspondência
será padronizado para os nomes das colunas selecionadas.
5. Na lista Tipos de Comparações Disponíveis, selecione uma comparação de
correspondência. Qualquer parâmetro e modo adicional necessário à
comparação de correspondência que você seleciona é mostrado na área de
janela Opções de Comando.
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6. Na tabela Colunas de Dados Disponíveis, selecione uma coluna de
. Se necessário, repita para fornecer o
correspondência e clique em
número de colunas de dados requeridas pela comparação selecionada.
Nota: Embora você possa selecionar as mesmas colunas para a criação de
blocos e correspondência no mesmo passe de correspondência, isso não é
aconselhável, a menos que você tenha metas específicas para essas seleções.
7. Para uma especificação de Reference Match, na tabela Colunas de Referência
. Se
Disponíveis, selecione uma coluna de referência e clique em
necessário, repita para fornecer o número de colunas de referência requeridas
pela comparação selecionada.
8. No campo m-prob da área Opções de Comando, insira um valor para a
probabilidade m. O valor-padrão é 0.9.
Para colunas muito importantes, use 0.999. Para colunas que não são
importantes, use 0.8. Quanto maior a probabilidade m, maior a penalidade
para valores que não correspondem. Você pode pensar na probabilidade m de
duas formas:
v Reflete a taxa de erros de uma coluna. Por exemplo, se valores em uma
coluna não correspondem a 10% do tempo, configure m-prob para 0.9.
v Força uma coluna a ser mais importante. Por exemplo, se você quiser que
uma coluna tenha uma alta penalidade se os valores não corresponderem,
configure m-prob com um valor superior, como 0.95. Nesse caso, o valor
mais alto indica que você acha improvável que os valores naquela coluna
sejam diferentes. Se os valores forem diferentes, você deseja aplicar uma
alta penalidade, que será refletida em um alto peso de desacordo.
9. No campo u-prob da área Opções de Comando, insira um valor para a
probabilidade u. O valor-padrão é 0.01.
Se você quiser alterar o valor-padrão, a seguinte lista será um guia impreciso
para decidir qual valor de probabilidade u usar:
v Para a maioria dos dados, use o valor-padrão 0.01. O processo de
correspondência calcula uma probabilidade u precisa usando os dados de
frequência que contêm informações de todos os valores em uma coluna.
v Para idade, use 0.02.
v Para sexo, use 0.5. A probabilidade na qual a variável de sexo concorda
aleatoriamente é de cerca de 0.5
10. Insira qualquer parâmetro obrigatório e opcional seguindo estas etapas.
a. Opcional: Se a opção de comparação permitir correspondência reversa,
selecione Reversa para atribuir o peso de acordo quando as colunas
discordarem ou o peso em desacordo quando as colunas concordarem.
b. Opcional: Clique em Vetores para exibir e comparar vetores de coluna.
Colunas é selecionada por padrão.
c. Opcional: Clique em Substituições de Pesos para especificar substituições
de pesos.
d. Na área de janela Opções de Comandos, insira ou selecione os parâmetros
obrigatórios.
11. Se você quiser incluir mais comandos de correspondência, clique em Aplicar.
12. Se você já inclui comandos de correspondência, clique em OK.
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13. Opcional: Para alterar a ordem na qual os comandos de correspondência são
executados, selecione um comando e clique em Mover para Cima ou Mover
para Baixo. A reordenação dos comandos de correspondência não afeta os
resultados do passe de correspondência. No entanto, você pode querer
reordenar os comandos de correspondência para enfatizar a significância
relativa de determinadas colunas de dados e melhorar a capacidade de leitura
da definição de seu passe de correspondência.
Vetores na Janela Comando de Correspondência:
É possível selecionar Vetores na janela Comando de Correspondência para
comparar os vetores na origem de dados aos vetores na origem de referência para
Reference Match, ou comparar vetores na origem de dados para Unduplicate
Match.
Para criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage:
Guia do Job Developer Server para obter detalhes sobre o uso do estágio Make
Vector.
A correspondência de vetor está disponível com algumas comparações de
correspondência. Comparações que também podem ser utilizadas para vetores de
correspondência são marcadas com um asterisco (*) na lista de comparações de
correspondência. Se você selecionar uma comparação de correspondência que
suporte a correspondência de vetor, selecione Vetores.
O peso de uma comparação de vetor não excede o peso que resulta de uma única
comparação de coluna. Esse limite mantém dominante o peso de uma comparação
de vetor em relação aos pesos de uma única comparação de coluna no peso
composto.
Comparações de Correspondência:
As comparações de correspondência analisam os valores nas colunas para calcular
a contribuição para o peso composto. Dentre mais de 24 comparações disponíveis,
escolha uma comparação exata ou com tolerância a erros que seja adequada aos
seus objetivos de correspondência e aos seu dados.
Comparações marcadas com um sinal de igual (=) podem ser usadas para
correspondências não duplicadas (um arquivo) e correspondências de referência
(dois arquivos). Todas as outras comparações aplicam-se apenas a correspondências
de referência.
Comparações que também podem ser utilizadas para vetores de correspondência
são marcadas com um asterisco (*). Se quiser criar vetores para utilizar no Match
Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de
Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o uso do estágio Make Vector.
Tabela 3. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Caracteres
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Comparação

Descrição

CHAR * =

Compara valores dos dados caractere por
caractere. Essa comparação é utilizada com
frequência para capturar erros de ortografia
ou letras invertidas.
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Tabela 3. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Caracteres (continuação)
Comparação

Descrição

LR_CHAR

Compara informações de local de uma
origem de dados com arquivos de referência
de geocodificação utilizando uma
comparação de cadeia de caracteres da
esquerda para a direita.

LR_UNCERT

Compara informações de local de uma
origem de dados com arquivos de referência
de geocodificação utilizando um algoritmo
de comparação de cadeia da esquerda para a
direita baseado em princípios de teoria de
informações.

UNCERT * =

Avalia a similaridade de duas cadeias de
caracteres utilizando um algoritmo que é
baseado em princípios de teoria de
informações.

Tabela 4. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Números
Comparação

Descrição

ABS_DIFF * =

Compara a diferença absoluta entre dois
números com um valor especificado por
você.

CNT_DIFF * =

Compara duas cadeias de números e
designa pesos de acordo ou desacordo com
base no número de diferenças entre os
números nas cadeias. Pesos são rateados de
acordo com a magnitude do desacordo.

DATE8 * =

Compara datas no formato YYYYMMDD
medindo a diferença de número de dias
entre duas datas. Pesos são rateados de
acordo com a magnitude do desacordo.

DELTA_PERCENT * =

Compara colunas nas quais a diferença é
medida como uma porcentagem do valor
que é comparado. Um uso de
DELTA_PERCENTAGE é a comparação de
idade.

DISTANCE =

Computa a distância entre dois pontos e
rateia o peso com base na distância entre
eles. Você pode utilizar essa comparação
para fazer a correspondência de coordenadas
geográficas, na qual quanto mais distantes
os pontos estiverem uns dos outros, menos
peso será aplicado.

NUMERIC * =

Converte duas cadeias em números inteiros
e faz uma comparação numérica desses
números. Durante a conversão das cadeias
em números inteiros, os espaços iniciais e
finais são ignorados.

PRORATED * =

Compara colunas numéricas e permite que
elas discordem em um valor absoluto
especificado. Qualquer diferença entre 0 e o
valor especificado recebe um peso
proporcionalmente igual à diferença.
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Tabela 4. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Números (continuação)
Comparação

Descrição

TIME * =

Compara valores nas colunas de caractere ou
tempo do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage no formato HHMM ou
HHMMSS. TIME designa pesos
proporcionais às diferenças de tempo que
ficam entre uma correspondência exata e a
diferença máxima permitida por você.

Tabela 5. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Cadeias
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Comparação

Descrição

MULT_ALIGN =

Pontua a semelhança de duas sequências de
termos. Esta comparação combina seu
conhecimento sobre a semelhança dos
termos, a ordem dos termos semelhantes e a
proximidade entre eles. Você pode utilizar
MULT_ALIGN para comparar o endereço
nos quais as sequências dos termos estão em
ordens diferentes.

MULT_EXACT =

Compara todas as palavras em uma coluna
de um registro com todas as palavras na
mesma coluna de um segundo registro.

MULT_RANGE

Compara uma cadeia em uma coluna com
um intervalo de cadeias em outra coluna.
Você pode utilizar MULT_RANGE para
comparar um número único de casa com
uma lista de intervalos de número de cada.

MULT_UNCERT =

Compara todas as palavras em uma coluna
de um registro com todas as palavras na
mesma coluna de um segundo registro
utilizando um algoritmo de comparação de
cadeias com base nos princípios de teoria de
informações.

NAME_UNCERT * =

Compara duas cadeias. Primeiro, ele trunca
à direita a cadeia mais longa para que ela
contenha o mesmo número de caracteres que
a cadeia mais curta. Se essa comparação não
for uma correspondência exata, ela irá
avaliar a similaridade das cadeias fazendo
uma comparação UNCERT. Você pode
utilizar NAME_UNCERT para comparar
nomes fornecidos, em que uma das cadeias
de nomes é menor do que a outra.

PREFIX * =

Compara duas cadeias caractere por
caractere após truncar à direita a cadeia mais
longa para que ela contenha o mesmo
número de caracteres que a cadeia mais
curta.
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Tabela 6. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Intervalos
Comparação

Descrição

AN_DINT

Compara uma cadeia alfanumérica de uma
origem de dados com dois intervalos
alfanuméricos de uma origem de referência.
É possível utilizar essa comparação para
comparar números de casas com censo, Etak,
GDT DynaMap, código de endereçamento
postal ou outros arquivos.

AN_INTERVAL

Compara um único número de uma origem
de dados com um intervalo ou uma variação
de números de uma origem de referência
utilizando uma comparação alfanumérica de
intervalos ímpar/par.

D_INT

Compara uma cadeia numérica de uma
origem de dados com dois intervalos
numéricos de uma origem de referência. É
possível utilizar essa comparação para
comparar números de casas com censo, Etak,
GDT DynaMap ou arquivos de código de
endereçamento postal.

D_USPS

Compara um número de casa alfanumérico
de uma origem de dados com dois
intervalos de número de casa alfanuméricos
de uma origem de referência utilizando uma
comparação de intervalo da esquerda para a
direita. Controle colunas indicando a
paridade ímpar-par dos intervalos de
referência necessários.

INT_TO_INT =

Compara um intervalo de uma origem de
dados com um intervalo de uma origem de
referência. Os resultados corresponderão se
um intervalo em um arquivo sobrepor ou
estiver completamente contido em um
intervalo em outro arquivo.

INTERVAL_NOPAR

Compara um único número de uma origem
de dados com um intervalo de uma origem
de referência. O número único deve estar
dentro do intervalo (inclusive os pontos de
extremidade) para ser considerado uma
correspondência. A paridade ímpar-par do
número único não precisa concordar com a
paridade do valor inicial do intervalo.

INTERVAL_PARITY

Compara um único número de uma origem
de dados com um intervalo de uma origem
de referência. A paridade ímpar-par do
número precisa concordar com a paridade
do valor inicial do intervalo.

Capítulo 4. Dados de Correspondência

87

Tabela 6. Comparações de Correspondência que se Aplicam a Intervalos (continuação)
Comparação

Descrição

USPS

Compara um número de casa alfanumérico
de uma origem de dados com dois
intervalos de número de casa alfanuméricos
de arquivos USPS ZIP Code ou outras
origens de referência que possam conter
intervalos alfanuméricos. Informações de
controle de paridade ímpar-par, como a
coluna de controle USPS ZIP+4, são
necessárias.

USPS_DINT

Compara um intervalo de uma origem de
dados com dois intervalos de uma origem
de referência para colunas que contêm um
número principal de endereços. Esta
comparação de correspondência pode ser
usada para comparar informações de um
arquivo USPS ZIP+4 com arquivos de
referência geográfica, como o arquivo
Census Bureau TIGER, os arquivos GDT
Dynamap ou os arquivos Etak MapBase.
Informações de controle de paridade
ímpar-par, como a coluna de controle USPS
ZIP+4, são necessárias.

USPS_INT =

Compara um intervalo de uma origem de
dados com um intervalo de uma origem de
referência de colunas que contêm números
principais de endereços. Os resultados serão
correspondentes se o intervalo na origem de
dados sobrepuser qualquer parte do
intervalo a partir de uma origem de
referência e a paridade ímpar-par estiver de
acordo. As informações de controle de
paridade, como a coluna de controle USPS
ZIP+4, são necessárias.

Correspondência Reversa:
Com algumas comparações, você pode reverter os pesos.
Por padrão, o peso do acordo é atribuído sempre que as colunas estiverem de
acordo e o peso do desacordo é atribuído sempre que as colunas estiverem em
desacordo. Mas com as comparações de correspondência a seguir, você pode usar a
correspondência reversa para designar o peso de acordo sempre que as colunas
descordarem e os pesos de desacordo sempre que as colunas concordarem.
v CHAR
v CNT_DIFF
v DATA
v DELTA_PERCENT
v INT_TO_INT
v NUMERIC
v PREFIX
v PRORATED
v UNCERT
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Execute a correspondência reversa na janela Comando de Correspondência do
Match Designer. Primeiro, selecione uma das comparações de correspondência
adequadas, depois selecione uma coluna disponível e selecione Reverter.
Para os argumentos necessários à comparação, como PRORATED, as funções do
peso do acordo e do peso do desacordo são revertidas. Por exemplo, o peso total
do acordo será atribuído se as colunas forem diferentes de um grau maior que o
parâmetro especificado, e o peso total do desacordo será atribuído se as colunas
forem iguais.
Comparação ABS_DIFF:
Compara a diferença absoluta entre dois números com uma tolerância especificada
por você.
Se os números diferirem em menos que ou igual ao valor que você especificar para
Param 1, um peso rateado será designado. Se os números diferirem em mais que o
valor de Param 1, um desacordo de peso integral será designado.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Uma coluna da origem de dados que contém valores numéricos.
Você pode utilizar essa comparação de correspondência com vetores e
correspondência reversa. Para criar vetores para uso no Match Designer, consulte
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas
para obter detalhes sobre o uso do estágio Make Vector.
v Referência. Uma coluna da origem de referência que contém valores numéricos
(aplica-se apenas ao Reference Match).
Parâmetros Necessários
Um parâmetro é necessário e o outro é opcional.
v Param 1. A diferença máxima do valor absoluto que pode ser tolerada. Se você
especificar apenas Param 1, o valor poderá ser tolerado para o valor de origem
de referência maior que o valor da origem de dados ou valor de origem de
dados maior que o valor de origem de referência. Se você especificou ambos os
parâmetros, Param 1 será o valor máximo tolerado para o valor de origem de
referência maior que o valor de origem de dados.
v Param 2. (Opcional) A diferença do valor absoluto máximo que pode ser tolerada
quando o valor de origem de referência é menor que o valor de origem de
dados.
Exemplo
Suponha que você queira comparar a idade nos dois arquivos. Se você desejar uma
tolerância de até 10 anos, especifique 10 para Param 1. Cada valor absoluto da
diferença mais próximo de 10 subtrai 1/11 do intervalo de peso do peso do acordo.
O intervalo do peso é a diferença entre o peso do acordo e o peso do desacordo.
Essa equação significa que para uma diferença de um ano, o peso do acordo é
penalizado em 1/11 do intervalo do peso. Para uma diferença de 10 anos, o peso
do acordo é penalizado em 10/11 do intervalo do peso. Para uma diferença de 11
anos, o peso do acordo é penalizado em 11/11 do intervalo do peso, o que significa
que o peso do desacordo integral será designado.
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Você teria que especificar 5 para Param 2 se quisesse uma tolerância de cinco anos
quando o valor de origem de referência fosse menor do que o valor da origem de
dados.
Comparação AN_DINT:
Compara uma cadeia alfanumérica de uma origem de dados com dois intervalos
alfanuméricos de uma origem de referência. É possível utilizar essa comparação
para comparar números de casas com censo, Etak, GDT DynaMap, código de
endereçamento postal ou outros arquivos.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Uma coluna da origem de dados que contém valores numéricos.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do primeiro
intervalo (como o lado esquerdo da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do primeiro intervalo a
partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do segundo
intervalo (como o lado direito da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do segundo intervalo a
partir da origem de referência.
Exemplo
Um número único de casa, que pode conter caracteres alfa, é comparado com dois
intervalos. Um intervalo representa o lado esquerdo da rua e o outro representa o
lado direito da rua.
Por exemplo, 123A é comparado com os intervalos 101-199 e 100-198. Para que um
número corresponda a um intervalo, a paridade (ímpar/par) e a faixa devem
concordar. Essa comparação faz com que um sinalizador especial seja configurado
para indicar se o intervalo esquerdo ou direito correspondeu.
O número inicial de um intervalo pode ser mais alto que o número final e mesmo
assim corresponder. Os arquivos podem ter um endereço alto na coluna DE e um
endereço baixo na coluna ATÉ. Por exemplo, 153 corresponde aos intervalos
200-100 e 100-200.
Comparação AN_INTERVAL:
Compara um único número de uma origem de dados com um intervalo ou uma
variação de números de uma origem de referência utilizando uma comparação
alfanumérica de intervalos ímpar/par.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
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fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Uma coluna da origem de dados que contém o valor numérico.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do intervalo.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do intervalo.
Exemplo
Os números para comparação podem conter sufixos ou prefixos alfanuméricos. O
número deve concordar em paridade com a faixa baixa do intervalo. Por exemplo,
um intervalo como 123A a 123C é válido e contém os números 123A, 123B e 123C.
Um número único na origem de dados é comparado com um intervalo na origem
de referência. Se o número na origem de dados for ímpar, o número inicial do
intervalo na origem de referência também deverá ser ímpar para ser considerado
uma correspondência. Da mesma forma, se o número na origem de dados for par,
o número inicial do intervalo na origem de referência deverá ser par para ser
considerado uma correspondência.
As comparações de correspondência de intervalo são principalmente usadas para
geocodificar aplicativos, por exemplo a correspondência do endereçamento postal.
Por exemplo, suponha que você esteja fazendo a correspondência entre 123A Main
St com o intervalo 121 a 123C Main St. O número único na origem de dados deve
estar dentro do intervalo, inclusive os pontos de extremidade, para ser considerado
uma correspondência.
O número inicial do intervalo pode ser mais alto que o número final e mesmo
assim corresponder. Os arquivos possuem um endereço alto na coluna DE e um
endereço baixo na coluna ATÉ. Por exemplo, 153 corresponde aos intervalos
200-100 e 100-200.
Comparação CHAR:
Compara duas cadeias caractere por caractere. Essa comparação é utilizada com
frequência para capturar erros de ortografia ou letras invertidas.
Se uma cadeia for menor do que a outra, a comparação CHAR preencherá a coluna
menor com espaços em branco iniciais para fazer sua correspondência com o
comprimento da coluna mais longa. Qualquer incompatibilidade de caractere fará
com que o peso de desacordo seja designado.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Cadeia de caracteres da origem de dados.
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Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência (aplica-se somente a
uma Correspondência de Referência).
comparação CNT_DIFF:
Compara duas cadeias de números e designa pesos de acordo ou desacordo com
base no número de diferenças entre os números nas cadeias. Pesos são rateados de
acordo com a magnitude do desacordo.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A coluna que contém o número da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A coluna que contém o número da origem de referência (aplica-se
apenas a um Reference Match).
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. Indica o número de diferenças que será tolerado antes de o peso do
desacordo inteiro ser designado.
Exemplo
Você pode utilizar a comparação CNT_DIFF para contar erros de chaveamento em
colunas. Alguns dos erros de chaveamento podem incluir datas, números de
telefone, números de arquivo ou registro e números de identidade nacional. Por
exemplo, você tem as seguintes datas de nascimento que aparecem nos dois
arquivos e suspeita que esses números representam a mesma data de nascimento
com um erro de inserção de dados no sexto número:
19670301
19670801

Exemplo
O peso do acordo completo será sempre designado se nenhum erro de
chaveamento for localizado. Se você especificar 1 e um erro de chaveamento for
localizado, o peso designado será calculado da seguinte forma:
peso do acordo - 1/2 (peso do acordo + peso do
desacordo)

Dois ou mais erros resultam no peso em desacordo. O peso do desacordo é sempre
um número negativo. Portanto, um erro produziria um peso parcial.
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Se você especificar 2, os erros serão divididos em terços. Um único erro resulta na
designação do peso do acordo menos 1/3 da faixa do peso entre acordo e
desacordo. Dois erros receberiam o peso do acordo menos 2/3 da faixa do peso e
assim por diante. Portanto, os pesos são rateados de acordo com a seriedade do
desacordo.
Comparação D_INT:
Compara uma cadeia numérica de uma origem de dados com dois intervalos
numéricos de uma origem de referência. É possível utilizar essa comparação para
comparar números de casas com censo, Etak, GDT DynaMap ou arquivos de
código de endereçamento postal.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Uma coluna da origem de dados que contém valores numéricos.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do primeiro
intervalo (como o lado esquerdo da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do primeiro intervalo a
partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do segundo
intervalo (como o lado direito da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do segundo intervalo a
partir da origem de referência.
Modo Necessário
Um modo é necessário. Escolha um dos seguintes modos:
v ZERO_VALID. Indica que um valor de 0 em uma coluna Dados ou Referência é
um valor válido. Um valor em branco em uma coluna Referência significa que o
valor do intervalo que ele representa é o mesmo que o valor do intervalo na
coluna Referência acompanhante.
v ZERO_NULL. Indica que um valor de 0 na coluna Dados são dados ausentes.
Um valor de 0 ou um valor em branco na coluna Referência que representa o
intervalo final significa que o valor do intervalo final é o mesmo que o valor do
intervalo inicial na coluna Referência que representa o intervalo inicial.
Comparação D_USPS:
Compara um número de casa alfanumérico de uma origem de dados com dois
intervalos de número de casa alfanuméricos de uma origem de referência
utilizando uma comparação de intervalo da esquerda para a direita. Controle
colunas indicando a paridade ímpar-par dos intervalos de referência necessários.
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A comparação D_USPS requer os nomes de colunas para o número de casa
(geralmente na origem de dados), dois intervalos para faixas de números de casa
na origem de referência e colunas de controle que indicam a paridade da faixa de
números de casa.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Uma coluna da origem de dados que contém valores numéricos ou
não-numéricos.
v Referência. (1) A coluna de referência que contém o valor inicial do primeiro
intervalo (como o lado esquerdo da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. (2) A coluna de dados que contém o valor final do primeiro intervalo
a partir da origem de referência.
v Referência. (3) A coluna de referência que contém o valor inicial do segundo
intervalo (como o lado direito da rua) a partir da origem de referência.
v Referência. (4) A coluna de dados que contém o valor final do segundo intervalo
a partir da origem de referência.
v Referência. (Control1) A paridade ímpar/par para a faixa definida com as
colunas de referência (1) e (2).
v Referência. (Control2) A paridade ímpar/par para a faixa definida com as
colunas de referência (3) e (4).
As informações de controle do código USPS ZIP+4 é:
v O. A faixa representa somente números de casa ímpares.
v E. A faixa representa somente números de casa pares.
v B. A faixa representa todos os números (ímpares e pares) no intervalo.
v U. A paridade da faixa é desconhecida.
Exemplo
Um número de casa na origem de dados é comparado primeiramente com a faixa
de intervalos definida com as colunas de origem de referência (1) e (2). Se a
paridade de número de casa concordar com o código definido com Controle 1 e
com a paridade do número de casa definido com a coluna de origem de referência
(1), e ocorrer a sobreposição dos intervalos, ele será considerado uma
correspondência. Se não, o número de casa na origem de dados será comparado
em seguida com o intervalo definido com as colunas de origem de referência (3) e
(4).
Comparação DATE8:
Compara datas no formato YYYYMMDD medindo a diferença de número de dias
entre duas datas. Pesos são rateados de acordo com a magnitude do desacordo.
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Os campos de data e campos de data de caracteres com o formato de data de
YYYYMMDD do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage são suportados.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A data da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A data da origem de referência (aplica-se somente a uma
Correspondência de Referência).
Nota: Uma data inválida é tratada com um valor ausente.
Parâmetros Necessários
Pelo menos um dos seguintes parâmetros é necessário:
v Param 1. Indica o número máximo de diferença de dias que será tolerado antes
de o peso do desacordo inteiro ser designado. Se você especificar apenas Param
1, essa diferença será o número de dias que pode ser tolerado para qualquer
data de origem de referência maior que a data de origem de dados, ou data de
origem de dados maior que a data de origem de referência.
v Param 2. (Opcional) O número máximo de diferença de dias que pode ser
tolerado quando a data da origem de referência é menor que a data da origem
de dados.
Exemplo
Suponha que você esteja fazendo a correspondência da data de nascimento e
especificou 1 para Param 1. O peso do acordo integral será sempre designado se
nenhuma diferença for localizada. Se você especificar 1 e a data de nascimento
tiver um dia de diferença, o peso designado será calculado da seguinte forma:
peso do acordo - 1/2 (peso do acordo + peso do
desacordo)

Dois ou mais dias de diferença resultarão no peso do desacordo. O peso do
desacordo é sempre um número negativo. Portanto, um dia de diferença
produziria um peso parcial.
Se você especificar 2, os erros serão divididos em terços. Um dia de diferença
resulta na designação do peso do acordo menos 1/3 da faixa do peso entre acordo
e desacordo. Dois dias de diferença receberiam o peso do acordo menos 2/3 da
faixa do peso e assim por diante. Portanto, os pesos são rateados de acordo com a
seriedade do desacordo.
Suponha que você queira fazer a correspondência entre acidentes na estrada e
entradas no hospital. Uma entrada no hospital não pode ocorrer antes da data do
acidente para ser relacionada ao acidente. Você pode especificar 1 para Param 1,
que permite que a data de entrada seja um dia depois (maior) que a data do
acidente, e 0 para Param 2, que não permite que a data de entrada seja anterior à
data do acidente.
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comparação DELTA_PERCENT:
Compara colunas nas quais a diferença é medida como uma porcentagem do valor
que é comparado. Um uso de DELTA_PERCENTAGE é a comparação de idade.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. O valor da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. O valor da origem de referência (aplica-se somente a uma
Correspondência de Referência).
Parâmetros Necessários
Um parâmetro é necessário e outro parâmetro é opcional.
v Param 1. A diferença de porcentagem máxima que pode ser tolerada. Se você
especificar apenas Param 1, esse valor será a porcentagem que pode ser tolerada
para o valor de origem de referência maior que o valor da origem de dados ou
valor de origem de dados maior que o valor de origem de referência. Se ambos
os parâmetros foram especificados, Param 1 será a porcentagem máxima tolerada
para um valor da origem de referência maior que o valor da origem de dados.
v Param 2. (Opcional) A diferença de porcentagem máxima que pode ser tolerada
quando o valor da origem de referência é menor que o valor da origem de
dados.
Exemplo
Uma diferença de um ano para 85 anos é menos significativa do que uma
diferença de um ano para 3 anos, mas uma diferença de 10% para cada é mais
significativa.
Suponha que você esteja comparando idades em dois arquivos. Se quiser uma
tolerância de uma diferença de 10% nos valores, especifique 10 para Param 1. Uma
diferença de 1% subtrai 1/11 do intervalo de peso (a diferença entre o peso do
acordo e o peso do desacordo) do peso do acordo. Uma diferença de 10% subtrai
10/11 da diferença no intervalo de peso.
Você teria que especificar 5 para Param 2 se quisesse uma tolerância de 5% quando
o valor de origem de referência fosse menor do que o valor da origem de dados.
Comparação DISTANCE:
Computa a distância entre dois pontos e rateia o peso com base na distância entre
eles. Você pode utilizar essa comparação para fazer a correspondência de
coordenadas geográficas, na qual quanto mais distantes os pontos estiverem uns
dos outros, menos peso será aplicado.
Nota: A distância é calculada como Pitagórica, que é a raiz quadrada da soma dos
quadrados das coordenadas.
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As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A coordenada X da origem de dados.
v Dados. A coordenada Y da origem de dados.
v Referência. A coordenada X da origem de referência.
v Referência. A coordenada Y da origem de referência.
Nota: As coordenadas devem ser inteiros positivos ou negativos; casas decimais
não são permitidas.
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. A distância máxima a ser tolerada.
Exemplo
A distância está nas unidades das coordenadas. Por exemplo, se as coordenadas
estiverem em milésimos de um grau, uma distância máxima de 100 tolerará uma
distância de 0,1 grau.
Se a distância entre os pontos for 0, o peso do acordo será designado. Se a
distância for 0,05 graus, o ponto central entre o peso do acordo e do desacordo
será designado. Se a distância for maior que 0,1 grau, o peso do desacordo será
designado.
Comparação INT_TO_INT:
Compara um intervalo de uma origem de dados com um intervalo de uma origem
de referência. Os resultados corresponderão se um intervalo em um arquivo
sobrepor ou estiver completamente contido em um intervalo em outro arquivo.
Você pode usar esta comparação de correspondência para comparar datas de
entrada no hospital para verificar se as permanências no hospital são parcialmente
simultâneas. Além disso, você pode usar essa comparação de correspondência para
corresponder dois arquivos de referência geográficos que contêm intervalos de
endereços.
É possível utilizar essa comparação com correspondência reversa.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
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Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A coluna de dados que contém o valor inicial do intervalo.
v Dados. A coluna de dados que contém o valor final do intervalo.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do intervalo.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do intervalo.
Modos Necessários
Um modo é necessário. Escolha um dos seguintes modos:
v ZERO_VALID. Indica que um valor de 0 em uma coluna Dados ou Referência é
válido. Um valor em branco em uma coluna Referência significa que o valor do
intervalo que ele representa é o mesmo que o valor do intervalo na coluna
Referência acompanhante. Um valor em branco em uma coluna Dados significa
que o valor do intervalo que ele representa é o mesmo que o valor do intervalo
na coluna Dados acompanhante.
v ZERO_NULL. Indica que um valor de 0 na coluna Dados são dados ausentes.
Um valor de 0 ou um valor em branco na coluna Referência que representa o
intervalo final significa que o valor do intervalo final é o mesmo que o valor do
intervalo inicial na coluna Referência que representa o intervalo inicial. Um valor
de 0 ou um valor em branco na coluna Dados que representa o intervalo final
significa que o valor do intervalo final é o mesmo que o valor do intervalo
inicial na coluna Dados que representa o intervalo inicial.
Exemplo
O exemplo a seguir ilustra comparações de intervalo para intervalo.
Suponha que o intervalo da origem de dados seja de 19931023 a 19931031.
O intervalo da origem de referência corresponde ou não corresponde dependendo
se o intervalo estiver dentro do intervalo da origem de dados.
v De 19931025 a 19931102 há correspondência, pois 19931031 está dentro do
intervalo na origem de referência
v De 19930901 a 19931225 há correspondência, pois o intervalo da origem de
dados está dentro do intervalo da origem de referência
De 19930920 a 19931025 há correspondência, pois 19931023 está dentro do
intervalo na origem de referência
v De 19931030 a 19940123 há correspondência, pois 19931031 está dentro do
intervalo na origem de referência

v

v

De 19930901 a 19930922 não existe correspondência, pois o intervalo da origem
de dados não sobrepõe o intervalo na origem de referência

Comparação INTERVAL_NOPAR:
Compara um único número de uma origem de dados com um intervalo de uma
origem de referência. O número único deve estar dentro do intervalo (inclusive os
pontos de extremidade) para ser considerado uma correspondência. A paridade
ímpar-par do número único não precisa concordar com a paridade do valor inicial
do intervalo.
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As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. O número da origem de dados.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do intervalo.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do intervalo.
Modo Necessário
Um modo é necessário. Escolha um dos seguintes modos:
v ZERO_VALID. Indica que um valor de 0 em uma coluna Dados ou Referência é
um valor válido. Um valor em branco em uma coluna Referência significa que o
valor do intervalo que ele representa é o mesmo que o valor do intervalo na
coluna Referência acompanhante.
v ZERO_NULL. Indica que um valor de 0 na coluna Dados são dados ausentes.
Um valor de 0 ou um valor em branco na coluna Referência que representa o
intervalo final significa que o valor do intervalo final é o mesmo que o valor do
intervalo inicial na coluna Referência que representa o intervalo inicial.
Exemplo
O valor inicial do intervalo pode ser maior que o valor final. Por exemplo, se o
número da origem de dados for 153, ele corresponderá ao intervalo 200-100 e ao
intervalo 100-200.
Comparação INTERVAL_PARITY:
Compara um único número de uma origem de dados com um intervalo de uma
origem de referência. A paridade ímpar-par do número precisa concordar com a
paridade do valor inicial do intervalo.
Se o número na origem de dados for ímpar, o número inicial do intervalo da
origem de referência também deverá ser ímpar para ser considerado uma
correspondência. Da mesma forma, se o número na origem de dados for par, o
intervalo inicial na origem de referência também deverá ser par para ser
considerado uma correspondência.
Esta comparação de correspondência é usada principalmente para geocodificar
aplicativos para comparar um número de casa da origem de dados com um
intervalo de endereços da fonte de referência. As origens de referência, como
arquivos de CEP, têm um único intervalo ímpar ou par. Com uma verificação de
paridade, você pode especificar intervalos diferentes para cada lado da rua.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
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Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. O número da origem de dados.
v Referência. A coluna de referência que contém o valor inicial do intervalo.
v Referência. A coluna de dados que contém o valor final do intervalo.
Modo Necessário
Um modo é necessário. Escolha um dos seguintes modos:
v ZERO_VALID. Indica que um valor de 0 em uma coluna Dados ou Referência é
um valor válido. Um valor em branco em uma coluna Referência significa que o
valor do intervalo que ele representa é o mesmo que o valor do intervalo na
coluna Referência acompanhante.
v ZERO_NULL. Indica que um valor de 0 na coluna Dados são dados ausentes.
Um valor de 0 ou um valor em branco na coluna Referência que representa o
intervalo final significa que o valor do intervalo final é o mesmo que o valor do
intervalo inicial na coluna Referência que representa o intervalo inicial.
Exemplo
O valor inicial do intervalo pode ser maior que o valor final. Por exemplo, se o
número da origem de dados for 153, ele corresponderá ao intervalo 199-101 e ao
intervalo 101-199.
comparação LR_CHAR:
Compara informações de local de uma origem de dados com arquivos de
referência de geocodificação utilizando uma comparação de cadeia de caracteres da
esquerda para a direita.
Uma única coluna no arquivo de dados do usuário deve ser correspondida com as
duas colunas na origem de referência em uma base de caractere por caractere.
Os arquivos de censo e outras origens de referência geográfica contêm um CEP
esquerdo e um direito, um código de cidade esquerdo e um direito. O código
esquerdo se aplicará se tiver havido uma correspondência com o intervalo da faixa
de endereços esquerda e o código direito se aplicará se tiver havido uma
correspondência com a faixa de endereços direita.
Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. A coluna da origem de dados.
v Referência. O campo esquerdo (CEP, cidade e outros) da origem de referência.
v Referência. O campo direito (CEP, cidade e outros) da origem de referência.
Modo Necessário
Um modo é necessário. Escolha um dos seguintes modos:
v EITHER. O conteúdo da coluna de origem de dados deve corresponder a uma
das duas colunas de origem de referência especificadas (ou ambas) para receber
o peso do acordo completo.
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v

BASED_PREV. Utilize o resultado de uma comparação D_INT anterior para
decidir qual é a coluna a ser comparada.

Se você especificar o modo EITHER, a coluna de origem de dados deverá
corresponder a uma das colunas de origem de referência para receber um peso do
acordo. Se você especificou o modo BASED_PREV, a coluna de origem de dados
deverá corresponder à primeira coluna da origem de referência de uma
comparação D_INT anterior ou de uma comparação de intervalo duplo semelhante
na qual a origem de dados correspondeu ao intervalo esquerdo ou a coluna da
origem de dados dever[a corresponder à primeira coluna da origem de referência
do D_INT anterior no qual a origem de dados correspondeu ao intervalo direito.
Se nem o intervalo esquerdo nem o direito concordarem, o peso ausente da coluna
será designado.
comparação LR_UNCERT:
Compara informações de local de uma origem de dados com arquivos de
referência de geocodificação utilizando um algoritmo de comparação de cadeia da
esquerda para a direita baseado em princípios de teoria de informações.
Os arquivos de censo e outras origens de referência geográfica contêm um código
de endereçamento postal esquerdo e um direito, um código de cidade esquerdo e
um direito e assim por diante.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias.
v Dados. A coluna da origem de dados.
v Referência. A coluna esquerda (código da cidade, por exemplo) da origem de
referência.
v Referência. A coluna direita (código da cidade, por exemplo) da origem de
referência.
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. O limite mínimo é um número entre 0 e 900. As orientações a seguir
explicam como o número é interpretado.
v 900. As duas cadeias são idênticas.
v
v
v
v

850. As
800. As
750. As
700. As

duas
duas
duas
duas

cadeias
cadeias
cadeias
cadeias

podem ser consideradas as mesmas.
são provavelmente as mesmas.
são provavelmente diferentes.
são diferentes.

Um valor mais alto para Param 1 faz com que a correspondência tolere menos
diferenças do que ela toleraria com um valor mais baixo para Param 1.
O peso designado é linearmente proporcional entre os pesos do acordo e
desacordo. Por exemplo, se 700 for especificado e o resultado for 700 ou menos,
será atribuído o peso total do desacordo. Se as cadeias estiverem completamente
de acordo, será atribuído o peso total do acordo.
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Como outro exemplo, suponha que você especifique um valor de 850 para Param
1, o que significa que a tolerância é relativamente baixa. Uma pontuação de 800
obteria o peso do desacordo integral porque ele é mais baixo do que o parâmetro
que você especificou. Mesmo que uma pontuação de 800 signifique que as cadeias
provavelmente são as mesmas, você estabeleceu uma tolerância baixa.
Modo Necessário
É necessário um modo. Escolha um dos seguintes modos:
v EITHER. O conteúdo da coluna de origem de dados deve corresponder a uma
das duas colunas de origem de referência especificadas (ou ambas) para receber
o peso do acordo completo.
v BASED_PREV. Utilize o resultado de uma comparação D_INT anterior para
decidir qual é a coluna a ser comparada.
Se você especificar o modo EITHER, a coluna de origem de dados deverá
corresponder a uma das colunas de origem de referência para receber um peso do
acordo. Se você especificou o modo BASED_PREV, a coluna de origem de dados
deverá corresponder à primeira coluna da origem de referência de uma
comparação D_INT anterior ou de uma comparação de intervalo duplo semelhante
na qual a origem de dados correspondeu ao intervalo esquerdo ou a coluna da
origem de dados dever[a corresponder à primeira coluna da origem de referência
do D_INT anterior no qual a origem de dados correspondeu ao intervalo direito.
Se nem o intervalo esquerdo nem o direito concordarem, o peso ausente da coluna
será designado.
Comparação MULT_ALIGN:
Pontua a semelhança de duas sequências de termos. Esta comparação combina seu
conhecimento sobre a semelhança dos termos, a ordem dos termos semelhantes e a
proximidade entre eles. Você pode utilizar MULT_ALIGN para comparar o
endereço nos quais as sequências dos termos estão em ordens diferentes.
Três pontuações independentes são decompostas em fatores na pontuação final:
v Similaridade dos Termos
v Ordem dos termos semelhantes em sua sequência original
v Proximidade dos termos semelhantes em sua sequência original
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A cadeia de caracteres da origem de dados.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência (aplica-se somente a
uma Correspondência de Referência).
Parâmetros
Os três parâmetros a seguir controlam a importância relativa que cada uma das
três pontuações independentes têm para a pontuação final. Designe o número mais
alto para a pontuação que seja mais importante para você. Por exemplo, se você
inserir um valor de 200 para MatchMix, 100 para OrderMix e 100 para
CompactMix, isso significa que a pontuação de similaridade será duas vezes tão
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importante quanto a pontuação de ordem e a pontuação de proximidade. Isso
também significa que a pontuação de ordem e a pontuação de proximidade são
igualmente importantes.
MatchMix
Insira um número inteiro positivo que represente a importância relativa da
pontuação de similaridade para todos os termos correspondentes.
OrderMix
Insira um número inteiro positivo que represente a importância relativa da
pontuação de ordem para termos correspondentes com pontuação igual ou
superior ao valor inserido para o parâmetro FactorCutoff.
CompactMix
Insira um número inteiro positivo que represente a importância relativa da
pontuação de proximidade para termos correspondentes com pontuação
igual ou superior ao valor inserido para o parâmetro FactorCutoff.
Os parâmetros a seguir controlam a pontuação de similaridade:
MatchParm
Insira um número inteiro positivo de 0-900 que represente o peso usado
pela comparação de correspondência UNCERT para determinar sua
tolerância a erros. Esse parâmetro é uma indicação da tolerância da
comparação. Números mais altos significam que a comparação é menos
tolerante para diferenças nas cadeias. MatchParm é semelhante a Param 1
para a comparação UNCERT. Utilize estes valores como uma diretriz
aproximada:
v 900. As duas cadeias devem ser idênticas.
v
v
v
v

850. As
800. As
750. As
700. As

duas
duas
duas
duas

cadeias
cadeias
cadeias
cadeias

podem ser seguramente consideradas iguais.
são provavelmente iguais.
são provavelmente diferentes.
são quase certamente diferentes.

O peso designado é linearmente proporcional entre os pesos do acordo e
desacordo. Por exemplo, se você especificar 700 e a pontuação for 700 ou
menos, o peso do desacordo integral será designado. Se as cadeias
concordarem exatamente, o peso de acordo completo será designado.
Como outro exemplo, suponha que você especifique 850 para MatchParm,
o que significa que a tolerância é relativamente baixa. Uma pontuação de
800 obteria o peso do desacordo integral porque ele é mais baixo do que o
parâmetro que você especificou. Mesmo que uma pontuação de 800
signifique que as cadeias provavelmente são as mesmas, você requer uma
tolerância baixa.
MultType
Selecione um dos seguintes valores que determine como você quer que a
correspondência normalize a pontuação para duas sequências de termos
quando as sequências não contiverem o mesmo número de termos:
v 0 – Número máximo de palavras nas duas sequências
v 1 – Número mínimo de palavras nas duas sequências
v 2 – Número de palavras na primeira sequência
v 3 – Número de palavras na segunda sequência
v 6 – Número mínimo de palavras mais x, em que x é o resultado do
cálculo de ExtraTerms.
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ExtraTerm
Quando o valor MultType for 6, insira um número inteiro positivo para o
percentual da diferença entre o maior e menor das duas contagens de
palavras para incluir na contagem mínima de palavras. Um valor
ExtraTerm de 0 é equivalente a um valor MultType de 1. Um valor
ExtraTerm de 100 é equivalente a um valor MultType de 0.
MatchRange
Digite um número inteiro positivo para o percentual do número de termos
na mais longa das duas sequências (porcentagem da contagem máxima de
palavras). O número resultante de termos estabelece um raio de
comparação que determina a diferença de posição dos dois termos em suas
respectivas sequências, e ainda pode ser comparado. Por exemplo, se a
sequência mais longa contiver 20 termos e você inserir 50 para o parâmetro
MatchRange, a correspondência irá comparar somente os termos que
estiverem dentro de 10 posições um do outro.
OutOfRangeScore
Insira um número inteiro positivo para o percentual do peso do desacordo
do valor padrão ou raro utilizado para calcular o peso de um termo
ausente. Todos os termos na sequência mais curta devem ser pontuados
com relação a alguma coisa. Se todos os termos na sequência mais longa
dentro do intervalo que é determinado pelo parâmetro MatchRange
formarem um par com outros termos, o valor do parâmetro
OutOfRangeScore será utilizado como a pontuação para os termos sem
pares.
Esse parâmetro controla quais pares de termos correspondentes são utilizados nos
cálculos das pontuações de ordem e proximidade:
FactorCutoff
Insira um número inteiro positivo para o percentual do peso do acordo do
valor padrão ou raro utilizado para definir um ponto de corte para os
termos correspondidos com pontuação por ordem e proximidade. A
configuração de uma pontuação de corte elimina pontuações
marginalmente positivas ou negativas porque esses termos realmente não
são correspondentes. Por exemplo, para um FactorCutoff de 33, o terço
com pontuação mais baixa dos pares de termos não será pontuado para
ordem e proximidade.
O parâmetro a seguir controla a pontuação de ordem:
OrderParm
O valor desse parâmetro determina a tolerância de pontuação de ordem
para erros. Insira um número inteiro positivo para o percentual da
diferença entre os pesos padrão de acordo e desacordo utilizado para
penalizar cada termo correspondido fora de ordem. Um número menor é
convertido para mais tolerância e um número maior é convertido para
mais tolerância.
Os parâmetros a seguir controlam a pontuação de proximidade:
GapOpen
Insira um número inteiro positivo para o percentual do peso do acordo do
valor padrão ou raro utilizado para determinar a penalidade da pontuação
de proximidade para a ocorrência de cada intervalo entre termos
correspondidos.
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GapExtend
Insira um número inteiro positivo para o percentual do peso do acordo do
valor padrão ou raro utilizado para determinar a penalidade da pontuação
de proximidade para cada espaço adicional em um intervalo.
Exemplo
Os exemplos a seguir ilustram como a proximidade do termo e a ordem do termo
são pontuadas.
No primeiro exemplo, a pontuação da ordem é superior para o primeiro par,
porque todos os termos correspondentes estão na mesma ordem.
Apartamento 4-B Edifício 5
Apartamento 4-B Edifício 5
Edifício 5 Apartamento 4-B
Apartamento 4-B Edifício 5

No próximo exemplo, a pontuação de proximidade é maior para o primeiro par de
termos porque o segundo par possui um termo que interrompe a sequência dos
termos correspondidos.
Edifício 5 Apartamento 4-B
Apartamento 4-B Edifício 5
Edifício 5 Apartamento 4-B
Apartamento 4-B Edifício no Andar Superior 5

Comparação MULT_EXACT:
Compara todas as palavras em uma coluna de um registro com todas as palavras
na mesma coluna de um segundo registro.
Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. A cadeia de caracteres da origem de dados.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência.
Exemplo
Essa comparação é semelhante à correspondência de matriz, exceto que as palavras
individuais são consideradas como elementos da matriz. Essa comparação de
correspondência permite a correspondência de texto de formato livre, no qual a
ordem das palavras pode não importar e pode haver palavras ausentes ou
incorretas. A contagem baseia-se na semelhança das colunas.
Por exemplo, o primeiro endereço corresponderá ao segundo endereço se todas as
palavras forem inspecionadas.
Edifício 5 Apartamento 4-B
Apartamento 4-B Edifício 5

comparação MULT_RANGE:
A comparação MULT_RANGE corresponde um número único de casa com uma
lista de faixas de números de casa.
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Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. Cadeia de caracteres da origem de dados.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência.
Exemplo
Cada faixa deve ser separada por um símbolo de barra vertical (|). O til (~) é
utilizado para indicar as faixas, uma vez que o hífen pode ser um sufixo de
endereço legítimo (123-A). O prefixo "B:" pode ser utilizado para indicar números
ímpares e pares na faixa. Caso contrário, a paridade do número menor será
utilizada.
101~199 | B:201~299|456|670 ½| 800-A~898-B|1000~

Os seguintes intervalos são resultados do exemplo anterior.
101 a 199 somente números ímpares
201 a 299 números ímpares e pares
456 (esse somente para número residencial)
670 ½ (esse somente para número residencial)
800-A a 898-B somente números pares
Todos os números residenciais pares a partir de 1000.

comparação MULT_UNCERT:
Compara todas as palavras em uma coluna de um registro com todas as palavras
na mesma coluna de um segundo registro utilizando um algoritmo de comparação
de cadeias com base nos princípios de teoria de informações.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Cadeia de caracteres da origem de dados.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência.
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. O limite de corte é um número entre 0 e 900.
v 900. As duas cadeias são idênticas.
v 850. As duas cadeias podem ser seguramente consideradas iguais.
v 800. As duas cadeias são provavelmente as mesmas.
v
v

750. As duas cadeias são provavelmente diferentes.
700. As duas cadeias são quase certamente diferentes.

Um valor mais alto para Param 1 faz com que a correspondência tolere menos
diferenças do que ela toleraria com um valor mais baixo para Param 1.
Exemplo
O peso designado é linearmente proporcional entre os pesos do acordo e
desacordo. Por exemplo, se você especificar 700 e a pontuação for 700 ou menos, o
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peso do desacordo integral será designado. Se as cadeias concordarem exatamente,
o peso de acordo completo será designado.
Como outro exemplo, suponha que você especifique 850 para MatchParm, o que
significa que a tolerância é relativamente baixa. Uma pontuação de 800 obteria o
peso do desacordo integral porque ele é mais baixo do que o parâmetro que você
especificou. Mesmo que uma pontuação de 800 signifique que as cadeias
provavelmente são as mesmas, você requer uma tolerância baixa.
Exemplo
Os exemplos a seguir mostram que a comparação MULT_UNCERT é a melhor
opção para corresponder esses endereços.
Edifício 5 Apartamento 4B
Apartamento 4-B Edifício 5

Comparação NAME_UNCERT:
Compara duas cadeias. Primeiro, ele trunca à direita a cadeia mais longa para que
ela contenha o mesmo número de caracteres que a cadeia mais curta. Se essa
comparação não for uma correspondência exata, ela irá avaliar a similaridade das
cadeias fazendo uma comparação UNCERT. Você pode utilizar NAME_UNCERT
para comparar nomes fornecidos, em que uma das cadeias de nomes é menor do
que a outra.
NAME_UNCERT é uma comparação de duas partes. Primeiro, ela compara duas
cadeias caractere por caractere após truncar à direita a cadeia mais longa para que
ela contenha o mesmo número de caracteres que a cadeia mais curta. Segundo, se
essas cadeias não forem uma correspondência exata, ela avalia a similaridade de
duas cadeias de caracteres utilizando um algoritmo que é baseado em princípios
de teoria de informações.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. O nome dado a partir da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. O nome dado a partir da origem de referência (aplica-se apenas a
um Reference Match).
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. O limite mínimo, que é um número no intervalo 0 - 900. Em outras
palavras, um valor mais alto para Param 1 faz com que a correspondência tolere
menos diferenças do que ela toleraria com um valor mais baixo para Param 1.
v 900. As duas cadeias são idênticas.
v 850. As duas cadeias podem ser consideradas iguais.
v 800. As duas cadeias são provavelmente iguais.
Capítulo 4. Dados de Correspondência

107

v 750. As duas cadeias são provavelmente diferentes.
v 700. As duas cadeias são diferentes.
Exemplo
O peso designado é linearmente proporcional entre os pesos do acordo e
desacordo. Por exemplo, se você especificar 700 e a pontuação for 700 ou menos, o
peso do desacordo integral será designado. Se as cadeias concordarem exatamente,
o peso de acordo completo será designado.
Suponha que você especifique 850 para MatchParm, o que significa que a
tolerância é relativamente baixa. Uma pontuação de 800 obteria o peso do
desacordo integral porque ele é mais baixo do que o parâmetro que você
especificou. Mesmo que uma pontuação de 800 signifique que as cadeias
provavelmente são as mesmas, você requer uma tolerância baixa.
Exemplo
NAME_UNCERT utiliza o comprimento mais curto dos dois nomes para a
comparação e não compara quaisquer caracteres após esse comprimento.
Por exemplo, os dois seguintes conjuntos de nomes dados seriam considerados
correspondências exatas:
AL
W

ALBERT
WILLIAM

Esse resultado é diferente da comparação CHAR, em que esses dois nomes não
corresponderiam. Com NAME_UNCERT, o comprimento é calculado ignorando-se
os espaços em branco à direita. Os espaços em branco integrados não são
ignorados.
Esses dois conjuntos de nomes não seriam correspondentes para a comparação
UNCERT. UNCERT fatora em variáveis, como o número de exclusões entre as
cadeias que provavelmente resultaria em uma designação do peso do desacordo
integral.
comparação NUMERIC:
Converte duas cadeias em números inteiros e faz uma comparação numérica
desses números. Durante a conversão das cadeias em números inteiros, os espaços
iniciais e finais são ignorados.
Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. Coluna da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A coluna da origem de referência (aplica-se somente a uma
Correspondência de Referência).
Comparação PREFIX:
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Compara duas cadeias caractere por caractere após truncar à direita a cadeia mais
longa para que ela contenha o mesmo número de caracteres que a cadeia mais
curta.
Colunas Necessárias
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v Dados. A cadeias da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A cadeia da origem de referência (aplica-se somente a uma
Correspondência de Referência).
Exemplo
Essa comparação utiliza o comprimento mais curto das duas cadeias para a
comparação e não compara quaisquer caracteres após esse comprimento.
Por exemplo, um sobrenome ABECROMBY pode ser truncado para ABECROM. A
comparação PREFIX considera essas duas representações como uma
correspondência igual. Essa comparação é diferente da comparação CHAR, na qual
esses dois nomes não correspondem. O comprimento é calculado ignorando-se os
espaços em branco à direita. Os espaços em branco integrados não são ignorados.
comparação PRORATED:
Compara colunas numéricas e permite que elas discordem em um valor absoluto
especificado. Qualquer diferença entre 0 e o valor especificado recebe um peso
proporcionalmente igual à diferença.
Uma diferença de zero entre as duas colunas resulta na designação do peso do
acordo completo. Uma diferença maior que o valor absoluto resulta na designação
do peso do desacordo. Qualquer diferença entre zero e os valores absolutos
especificados recebe um peso proporcionalmente igual à diferença.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A coluna numérica da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A coluna numérica da origem de referência (aplicado somente para
uma Reference Match).
Parâmetros Necessários
Os seguintes parâmetros são necessários:
O Parâmetro 1 é necessário, o Parâmetro 2 é opcional:
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v Param 1. A diferença máxima do valor absoluto que pode ser tolerada. Se você
especificar apenas Param 1, esse valor será a diferença que pode ser tolerada
para o valor de origem de referência maior que o valor da origem de dados ou
valor de origem de dados maior que o valor de origem de referência.
Se você especificar ambos os parâmetros, Param 1 será a diferença que pode ser
tolerada para o valor da origem de referência maior que o valor da origem de
dados.
v Param 2. (Opcional) A diferença do valor absoluto que pode ser tolerada quando
o valor da origem de referência é menor que o valor da origem de dados.
Exemplo
Diferenças pequenas entre as colunas recebem um pouco menos que o peso do
acordo completo. Grandes diferenças recebem pesos mais próximos ao peso do
desacordo.
Suponha que você especifique 15 para Param 1. Suponha que o valor da origem de
referência seja maior do que o valor da origem de dados com uma diferença de 18.
A comparação receberá o peso do desacordo integral. Suponha que o valor da
origem de referência seja maior do que o valor da origem de dados com uma
diferença de 8. Nesse caso, a comparação receberá um peso exatamente entre o
peso do acordo e do desacordo.
Exemplo
Suponha que você esteja comparando duas datas e especifique 5 para Param 1 e 7
para Param 2. O valor da origem de referência poderá exceder o valor da origem
de dados em cinco dias, mas o valor da origem de dados poderá exceder o valor
da origem de referência em sete dias.
Comparação TIME:
Compara valores nas colunas de caractere ou tempo do IBM InfoSphere DataStage
e QualityStage no formato HHMM ou HHMMSS. TIME designa pesos
proporcionais às diferenças de tempo que ficam entre uma correspondência exata e
a diferença máxima permitida por você.
Os valores de hora devem ser especificados no formato de 24 horas, em que 0 é
meia-noite e 2359 (HHMM) é 23:59 ou 235959 (HHMMSS) é 23:59:59. As horas
podem passar da meia-noite uma vez que a diferença é sempre a volta mais curta
do relógio. É possível especificar uma diferença máxima de hora aceitável em
minutos.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. A hora da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A hora da origem de referência (aplica-se somente a uma
Correspondência de Referência).
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Parâmetros Necessários
O Parâmetro 1 é necessário, o Parâmetro 2 é opcional:
v Param 1. A diferença de tempo máxima que pode ser tolerada. Se você só
especificar Param 1, esse valor será a diferença que pode ser tolerada para o
tempo da origem de dados maior que o tempo da origem de referência, ou o
tempo da origem de referência maior que o tempo da origem de dados. Se você
especificar ambos os parâmetros, Param1 será a diferença que pode ser tolerada
para o tempo da origem de referência maior que o tempo da origem de dados.
v Param 2. (Opcional) A diferença de tempo máxima que pode ser tolerada quando
o tempo da origem de referência é menor que o tempo da origem de dados.
Exemplo
Uma diferença de zero entre as duas horas resulta na designação do peso do
acordo completo. Uma diferença maior que o valor absoluto resulta na designação
do peso do desacordo. Qualquer diferença entre zero e a diferença máxima de hora
especificada recebe um peso proporcionalmente igual à diferença.
Suponha que você especifique 10 para Param 1. Se os horários tiverem uma
diferença de 12 minutos, a comparação receberá o peso de desacordo integral. Se a
diferença das horas for 5 minutos, a comparação receberá um peso entre o peso do
acordo e do desacordo.
Exemplo
Se quiser que as tolerâncias sejam diferentes para as origens de dados e referência,
utilize ambos os parâmetros. Suponha que você especifique 20 para Param 1 e 14
para Param 2. Nesse caso, o valor da fonte de referência poderá exceder o valor da
origem de dados em 20 minutos, mas o valor da origem de dados poderá exceder
o valor da fonte de referência em 14 minutos.
comparação UNCERT:
Avalia a similaridade de duas cadeias de caracteres utilizando um algoritmo que é
baseado em princípios de teoria de informações.
O peso designado é baseado na diferença entre as duas cadeias sendo comparadas
como uma função do comprimento da cadeia, um número de transposições, o
número de inserções não-designadas, exclusões ou substituição de caracteres. O
comprimento da cadeia é uma consideração importante porque palavras mais
longas podem tolerar mais erros do que as palavras mais curtas. Em outras
palavras, você tem mais chances de entender uma palavra longa se ela tiver o
mesmo número de erros que uma palavra mais curta.
Nota: Se você utilizou a comparação de correspondência UNCERT com IBM
InfoSphere QualityStage Versão 8.0, ou anterior, e quiser manter esse
comportamento, configure a variável de ambiente QSM_MAT_UNCERT_VERSION.
A configuração de QSM_MAT_UNCERT_VERSION garante que a comparação
UNCERT se comporte de maneira consistente com a versão de InfoSphere
QualityStage que é refletida no valor que você especifica para a variável de
ambiente. Os valores são:
v 7.5 para o comportamento da Versão 7.5
v 8.0 para o comportamento das Versões 8.0 e 8.1
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Consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer para
obter detalhes sobre as variáveis de ambiente e especificar um parâmetro da tarefa
para tarefas paralelas.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. Cadeia de caracteres da origem de dados.
Você pode utilizar essa comparação com vetores e correspondência reversa. Para
criar vetores para uso no Match Designer, consulte IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas para obter detalhes sobre o
uso do estágio Make Vector.
v Referência. A cadeia de caracteres da origem de referência (aplica-se somente a
uma Correspondência de Referência).
Parâmetro Necessário
O seguinte parâmetro é necessário:
Param 1. O limite de corte, que é um número no intervalo 0 - 900.
v 900. As duas cadeias são idênticas.
v 850. As duas cadeias podem ser seguramente consideradas iguais.
v 800. As duas cadeias são provavelmente as mesmas.
v 750. As duas cadeias são provavelmente diferentes.
v

700. As duas cadeias são quase certamente diferentes.

Um valor mais alto para Param 1 faz com que a correspondência tolere menos
diferenças do que ela toleraria com um valor mais baixo para Param 1.
Exemplo
O peso designado é linearmente proporcional entre os pesos do acordo e
desacordo. Por exemplo, se você especificar 700 e a pontuação for 700 ou menos, o
peso do desacordo integral será designado. Se as cadeias concordarem exatamente,
o peso de acordo completo será designado.
Como outro exemplo, suponha que você especifique 850 para MatchParm, o que
significa que a tolerância é relativamente baixa. Uma pontuação de 800 obteria o
peso do desacordo integral porque ele é mais baixo do que o parâmetro que você
especificou. Mesmo que uma pontuação de 800 signifique que as cadeias
provavelmente são as mesmas, você requer uma tolerância baixa.
Incluindo a Variável de Ambiente QSM_MAT_UNCERT_VERSION:
Se você utilizou a comparação de correspondência UNCERT com IBM InfoSphere
QualityStage versão 8.0, ou anterior, e quiser manter esse comportamento,
configure a variável de ambiente QSM_MAT_UNCERT_VERSION. A configuração
de QSM_MAT_UNCERT_VERSION garante que a comparação UNCERT se
comporte de maneira consistente com a versão de InfoSphere QualityStage que é
refletida no valor que você especifica para a variável de ambiente.
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Sobre Esta Tarefa
Consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer para
obter detalhes sobre as variáveis de ambiente e especificar um parâmetro da tarefa
para tarefas paralelas.
Procedimento
1. Abra a tarefa no cliente Designer.
2. Selecione Editar > Propriedades da Tarefa e clique na guia Parâmetros.
3. Clique em Incluir Variável de Ambiente e selecione
QSM_MAT_UNCERT_VERSION.
4. Insira o valor que corresponde ao comportamento que você deseja manter:
v 7.5 para o comportamento da Versão 7.5
v 8.0 para o comportamento das Versões 8.0 e 8.1
5. Clique em OK.
Comparação USPS:
Compara um número de casa alfanumérico de uma origem de dados com dois
intervalos de número de casa alfanuméricos de arquivos USPS ZIP Code ou outras
origens de referência que possam conter intervalos alfanuméricos. Informações de
controle de paridade ímpar-par, como a coluna de controle USPS ZIP+4, são
necessárias.
A comparação USPS requer que a origem de dados contenha os nomes de colunas
para o número de casa e a origem de referência contenha uma faixa de números
baixos de casa, uma faixa de números altos de casa e uma coluna de controle,
indicando a paridade da faixa de números de casa.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. O número de casa da origem de dados.
v Referência. (1) O número baixo primário de casa da coluna ZIP+4 para o início
da faixa da origem de referência.
v Referência. (2) O número alto primário de casa da coluna ZIP+4 para o final da
faixa da origem de referência.
v Referência. (Controle) A paridade ímpar/par para a faixa definida com (1) e (2).
As informações de controle do código USPS ZIP+4 é:
v O. A faixa representa somente números de casa ímpares.
v E. A faixa representa somente números de casa pares.
v B. A faixa representa todos os números (ímpares e pares) no intervalo.
v U. A paridade da faixa é desconhecida.
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Comparação USPS_DINT:
Compara um intervalo de uma origem de dados com dois intervalos de uma
origem de referência para colunas que contêm um número principal de endereços.
Esta comparação de correspondência pode ser usada para comparar informações
de um arquivo USPS ZIP+4 com arquivos de referência geográfica, como o arquivo
Census Bureau TIGER, os arquivos GDT Dynamap ou os arquivos Etak MapBase.
Informações de controle de paridade ímpar-par, como a coluna de controle USPS
ZIP+4, são necessárias.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
Colunas Necessárias
A origem de dados requer um número baixo primário de endereço, um número
alto primário de endereço e um controle de ímpares/pares primários de endereço.
O arquivo USPS CEP contém essas informações. A origem de referência requer dois
números baixos primários, dois números altos primários e dois controles de
ímpares/pares primários, um para cada lado da rua.
As seguintes colunas de origem de dados e de origem de referência são
necessárias:
v Dados. (1) O início da faixa de endereços de rua da origem de dados.
v Dados. (2) O final da faixa de endereços de rua da origem de dados.
v

Referência. (3) O início da faixa de endereços de rua para um lado da rua (por
exemplo, do esquerdo) da origem de referência.

v

v
v

Referência. (4) O final da faixa de endereços de rua para um lado da rua (por
exemplo, do esquerdo) da origem de referência.
Referência. (5) O início da faixa de endereços de rua para o outro lado da rua
(por exemplo, do direito) da origem de referência.
Referência. (6) O final da faixa de endereços de rua para o outro lado da rua
(por exemplo, para o direito) da origem de referência.
Dados. (Controle) A paridade ímpar/par para a faixa definida com (1) e (2).
Referência. (Controle) A paridade ímpar/par para a faixa definida com (3) e (4).

v

Referência. (Controle) A paridade ímpar/par para a faixa definida com (5) e (6).

v
v

As informações de controle do código USPS ZIP+4 é:
v O. A faixa representa somente números de casa ímpares.
v E. A faixa representa somente números de casa pares.
v B. A faixa representa todos os números (ímpares e pares) no intervalo.
v U. A paridade da faixa é desconhecida.
Como Funciona
O peso do acordo é designado quando:
v O controle de ímpares/pares é configurado para E, O ou B na origem de dados
e na origem de referência
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v O controle de ímpares/pares é configurado para E ou O em uma origem e B na
outra origem (tal como E na origem de dados e B na origem de referência)
O peso do desacordo é designado quando a paridade em uma origem é
configurada para E ou O e na outra origem é configurada para o oposto; ou seja; a
origem de dados para E e a origem de referência para O ou a origem de dados
para O e a origem de referência para E.
Se todas as cadeias forem numéricas, a comparação desempenhará uma
comparação do intervalo de inteiros; caso contrário, a comparação desempenhará
uma comparação do intervalo alfanumérico.
O intervalo na origem de dados é comparado primeiramente com o primeiro
intervalo definido com a referência (3) e a referência (4). Se a paridade ímpar/par
acordar, ou seja, se o controle de origem de dados corresponder ao controle (1) ou
controle (2), e os intervalos se sobrepuserem, os intervalos serão considerados uma
correspondência.
Na tabela, o intervalo da origem de dados corresponde ao intervalo na origem de
referência definido pelas referências (3) e (4) e porque a paridade ímpar/par é
compatível (ímpar na origem de dados e ambos na origem de referência) e o
intervalo 101-199 sobrepõe com 123-299.
Origem

Faixa Inicial

Faixa Final

Controle de
Ímpares/Pares

intervalo de dados
(1) e (20)

101

199

O

intervalo de
referência (3) e (4)

123

299

B

intervalo de
referência (5) e (6)

124

298

B

Se o intervalo na origem de dados não corresponder ao primeiro intervalo na
origem de referência, o intervalo da origem de dados será comparado com o
intervalo da origem de referência definido pelas referências (5) e (6) para uma
correspondência.
Comparação USPS_INT:
Compara um intervalo de uma origem de dados com um intervalo de uma origem
de referência de colunas que contêm números principais de endereços. Os
resultados serão correspondentes se o intervalo na origem de dados sobrepuser
qualquer parte do intervalo a partir de uma origem de referência e a paridade
ímpar-par estiver de acordo. As informações de controle de paridade, como a
coluna de controle USPS ZIP+4, são necessárias.
As informações de frequência não são levadas em consideração quando esta
comparação de correspondência é usada, mas um Reference Match requer quatro
fluxos de entrada. Se você usar essa comparação de correspondência com uma
tarefa do Reference Match, crie duas entradas de arquivos simuladas em vez de
arquivos que contêm informações de frequência.
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Colunas Necessárias
Ambas as origens requerem um número baixo primário de endereço, um número
alto primário de endereço e um controle de ímpares/pares primários de endereço.
As colunas de origem de dados e de origem de referência a seguir são necessárias:
v
v
v
v
v
v

Dados. O início da faixa de endereços de rua da origem de dados.
Dados. O final da faixa de endereços de rua da origem de dados.
Referência. O início da faixa de endereços de rua da origem de referência.
Referência. O final da faixa de endereços de rua da origem de referência.
Dados. A paridade ímpar/par para a origem de dados.
Referência. A paridade ímpar/par para a origem de referência.

As informações de controle do código USPS ZIP+4 é:
v
v
v
v

O. A faixa representa somente números de casa ímpares.
E. A faixa representa somente números de casa pares.
B. A faixa representa todos os números (ímpares e pares) no intervalo.
U. A paridade da faixa é desconhecida.

Como Funciona
O peso do acordo é designado quando:
v O controle de ímpares/pares é configurado para E, O ou B na origem de dados
e na origem de referência
v O controle de ímpares/pares é configurado para E ou O em um arquivo e para
B no outro arquivo (tal como E na origem de dados e B na origem de referência)
O peso do desacordo é designado quando a paridade em uma origem é
configurada para E ou O e na outra origem é configurada para o oposto; ou seja a
origem de dados para E e a origem de referência para O ou a origem de dados
para O e a origem de referência para E.
Se todas as cadeias forem numéricas, a comparação desempenhará uma
comparação do intervalo de inteiros; caso contrário, a comparação desempenhará
uma comparação do intervalo alfanumérico.
Especificando Substituições de Pesos:
Se você precisar de controle adicional sobre a forma na qual os pesos são
calculados, use as substituições de peso.
Sobre Esta Tarefa
Você pode usar substituições de peso para controlar independentemente os pesos
para cada comando de correspondência.
Ao trabalhar com substituições de peso, certifique-se de que o termo registro de
referência na janela Substituições de Peso não denote necessariamente um registro
de referência em uma correspondência de duas origens. Ao contrário, o termo
refere-se a qualquer registro candidato que é comparado a um registro principal
para determinar se eles correspondem. Neste contexto, um registro de referência
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pode ser um registro no mesmo arquivo (uma correspondência de um arquivo) ou
pode ser um registro em um arquivo diferente (uma correspondência de dois
arquivos).
Quando você usa uma das seguintes substituições de peso para uma especificação
de Unduplicate Match, os valores para Origem de Dados e Fonte de Referência
destinam-se aos dois registros comparados na mesmo origem. Se você especificar
um valor para Peso Ausente da Origem de Dados, especifique também um valor
para Peso Ausente da Fonte de Referência.
v Peso Ausente de Origem de Referência
v Ambos Pesos Ausentes
v Valor de Origem de Referência Condicional
As opções de substituição são:
Substituir
Substitui o peso que é calculado para este comando de correspondência
pelo peso que você especifica.
Incluir
Inclui o valor que você especifica no peso que é calculado para este
comando de correspondência. Você pode reduzir o peso calculado
incluindo um número negativo.
Dimensionar
Como a substituição Substituir, mas Dimensionar preserva a pontuação
probabilista.
Você pode usar a opção de substituição Dimensionar para controlar as
contribuições de peso relativas de cada coluna ou ajudar as pontuações
presentes de forma mais intuitiva. Você também pode usar Dimensionar
para normalizar pontuações de passes diferentes, para que elas reflitam o
mesmo intervalo de valores. Os pesos em escala resultantes variam entre
os valores alto e baixo que você especifica como os pesos de acordo e
desacordo para a substituição. Se o peso de acordo ou desacordo for
omitido, o peso padrão será aplicado.
Para entender como Escala preserva a pontuação probabilista, você precisa
entender a distinção entre valores raros e valores comuns. Os valores raros
são aqueles que não existem nos dados de frequência que foram gerados
pelo estágio Match Frequency. Os valores comuns são aqueles que existem
na tabela de dados de frequência. Escala substitui o peso que é calculado
para valores raros pelo peso que você especifica. Escala substitui o peso
que é calculado para valores comuns por um peso escalado. O peso de
valor comum é dimensionado, para que, após a substituição de um valor
raro, o relacionamento anterior entre os valores seja preservado.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de
correspondência que contém o comando de correspondência para o qual você
deseja especificar uma substituição de peso.
3. Na área de janela Comandos de Correspondência, selecione um comando de
correspondência e clique em Modificar.
4. Na janela Comando de Correspondência, clique em Anulações de Peso.
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5. Na área de janela Substituição de Peso Composto, selecione uma das opções
de substituição. As opções de substituição são Substituir, Incluir ou
Dimensionar.
6. Opcional: Insira um valor para Valor da Origem de Dados Condicional [AV]
ou Valor da Fonte de Referência Condicional [BV], ou ambos, como
mostrado na tabela a seguir. Se você inserir um valor, significa que as
substituições de peso são condicionais. Elas serão aplicadas apenas se um
valor na coluna do registro candidato for igual ao valor que você especifica.
Se você selecionar ALL ou se o argumento estiver ausente, as substituições de
peso serão aplicadas a todos os valores que não sejam nulos na coluna.
Atenção: Quando as substituições de peso condicionais forem combinadas a
substituições de pesos não-condicionais, você deverá especificar as
substituições de peso condicionais primeiro na tabela Resumo das
Substituições de Peso.
As substituições de peso são testadas para que sejam listadas na tabela
Resumo das Substituições de Peso. A primeira substituição satisfeita será
aplicada. Indique a precedência da substituição pela ordem na qual as
substituições estão listadas na tabela. Particularmente, certifique-se de que as
substituições estejam listadas especificamente na ordem decrescente, para que
substituições mais específicas sejam testadas primeiro.
Substituição de Peso Condicional

Nas aspas simples ('), insira

Valor de Origem de Dados Condicional
[AV]

O valor da coluna no registro de dados para
o qual você deseja que as substituições de
peso sejam aplicadas. Como alternativa,
selecione ALL.

Valor de Origem de Referência Condicional O valor da coluna no registro candidato
[BV]
para o qual você deseja que as substituições
de peso sejam aplicadas. Como alternativa,
selecione ALL. O registro candidato pode ser
um registro no mesmo arquivo do registro
de dados (uma correspondência de um
arquivo). Ou, ele pode ser um registro em
um arquivo diferente (uma correspondência
de duas origens).

7. Insira valores para uma ou mais das outras substituições de peso.
Substituição de Peso

Enter

Peso de Acordo [AW]

Um peso de acordo se os valores de acordo
da coluna não estiverem ausentes.

Peso em Desacordo [DW]

Um peso em desacordo se os valores de
desacordo da coluna não estiverem ausentes.

Peso Ausente de Origem de Dados [AM]

Um peso quando o valor na origem de
dados estiver ausente.

Peso Ausente de Origem de Referência
[BM]

Um peso quando o valor na origem de
referência estiver ausente.

Ambos Pesos Ausentes [XM]

Um peso quando os valores estiverem
ausentes nas duas origens.

8. Clique em Incluir Anulação. A substituição é exibida na tabela Resumo das
Substituições de Peso.
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9. Opcional: Para remover uma substituição, selecione a substituição e clique em
Excluir Substituição.
10. Clique em OK.
Exemplos de Substituição de Peso:
As substituições de pesos podem ser usadas para modificar pesos calculados ou
para calcular pesos para valores ausentes ou combinações específicas de valores.
Os seguintes exemplos ilustram os benefícios da alteração de pesos padrão que são
designados por um comando de correspondência.
Endereços
Você pode incluir um peso de 1.0 para Dois Pesos Ausentes [XM], para que um
valor ausente para as duas origens de dados receba um peso um pouco maior que
um valor ausente em apenas uma origem. O resultado é que 123 Broadway Ave,
comparado com 123 Broadway Ave., recebe um peso maior que 123 Broadway Ave,
comparado com 123 N Broadway Ave.. O valor ausente é N.
Endereço Original

Endereço de
Correspondência

Endereço Descartado

123 Broadway Ave

123 Broadway Ave.

123 N Broadway Ave

Números de Telefones
Para Unduplicate Match, números de telefones inválidos não devem ser
correspondidos. Determinadas combinações de números têm o formato de um
número de telefone, mas não são números de telefones possíveis válidos. Por
exemplo, o número 1111111111 nunca é um número de telefone válido.
Para o número de telefone 1111111111, você substitui o Peso de Acordo [AW]
calculado por um -10 para um valor de origem de dados de 1111111111.
Correspondências de Locais de Negócios
Em uma remoção de duplicação de uma lista de negócios por endereço, o número
do conjunto é importante, pois um prédio comercial alto pode ter muitas empresas.
Assim, se o conjunto não corresponder, você poderá penalizar a correspondência.
Se o conjunto estiver ausente em um dos dois registros, você não poderá
certificar-se de que ele se refere à mesma unidade.
Por exemplo, você inclui um peso de -20 no Peso de Desacordo [DW] e o peso de
-9 para o Peso Ausente da Origem de Dados [AM] e o Peso Ausente da Fonte de
Referência [BM].
O nove é subtraído do peso se o conjunto estiver ausente em um dos registros e o
20 é subtraído do peso se o número do conjunto for divergente. Se o número do
conjunto estiver ausente dos dois registros, é provável que o local não possua
conjuntos ou apartamentos.
Substituições Condicionais que Forçam a Não Correspondência
É possível usar uma substituição de peso condicional para forçar todos os registros
que contêm um determinado valor na categoria não correspondente. Por exemplo,
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seu primeiro passe de correspondência deve ser configurado para corresponder
uma coluna Código do Cliente. Você deseja que qualquer registro que contenha um
valor de 1 nessa coluna não corresponda a nenhum outro registro.
Para realizar essa não correspondência forçada, defina duas substituições
condicionais. As substituições substituem o Peso de Acordo [AW] calculado e o
Peso de Desacordo [DW] por um valor negativo, como -20. A substituição de peso
(-20) é baixa o suficiente para garantir que o peso composto de outros campos seja
sufocado.
Para a primeira substituição, configure o valor Valor da Origem de Dados
Condicional [AV] para 1 e o valorValor da Fonte de Referência Condicional [BV]
para ALL. Para a segunda substituição, configure o valor Valor da Fonte de
Referência Condicional [BV] para 1 e o valor Valor da Origem de Dados
Condicional [AV]] para ALL.
A primeira substituição faz com que IBM InfoSphere QualityStage designe um
peso de -20 para qualquer comparação na qual o registro Valor da Origem de
Dados Condicional [AV] tem um valor de 1. Nesse caso, o valor de Valor da Fonte
de Referência Condicional [BV] que é comparado não importa. Além disso, não
importa se o valor de Valor da Fonte de Referência Condicional [BV] está de
acordo ou desacordo com 1.
Inversamente, a segunda substituição faz com que InfoSphere QualityStage designe
um peso de -20 para qualquer comparação na qual o registro Valor da Fonte de
Referência Condicional [BV] tem um valor de 1. Nesse caso, o valor de Valor da
Origem de Dados Condicional [AV] que é comparado não importa. Além disso,
não importa se o valor de Valor da Origem de Dados Condicional [AV] está de
acordo ou desacordo com 1.
Visualizando Informações de Frequência para Colunas Selecionadas:
No Match Designer, a janela Detalhes da Coluna exibe informações de frequência e
informações detalhadas, como as probabilidades e os pesos, para uma coluna
selecionada.
Sobre Esta Tarefa
Entender que um determinado valor de dado ocorre com mais ou menos
frequência pode causar impacto no modo como você ajusta sua correspondência.
Por exemplo, você pode descobrir que um valor inválido é comum em seus dados.
Se você encontrar tal valor, poderá querer fornecer uma substituição de peso para
penalizar a pontuação para a correspondência quando esse valor ocorrer em um
registro.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
que contém as colunas para as quais você deseja visualizar as informações de
frequência.
3. Selecione um dos seguintes locais dos quais você deseja visualizar as
informações de frequência e execute as etapas correspondentes.
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Local

Ação

A janela Especificação de Criação de Blocos
de Correspondência

1. Na área de janela Colunas de Bloco,
selecione uma coluna de bloco e clique
em Modificar > Especificação de
Criação de Blocos.
2. Clique com o botão direito do mouse em
uma coluna disponível e clique em
Propriedades.

A janela Comando de Correspondência

1. Na área de janela Comandos de
Correspondência, selecione um comando
de correspondência e clique em
Modificar.
2. Clique com o botão direito do mouse em
uma coluna disponível e clique em
Propriedades.

Os detalhes da coluna na área de janela
Colunas de Bloco ou Comandos de
Correspondência

A grade de dados Resultados do Teste

1. Expanda as colunas de bloco ou os
comandos de correspondência.
2. Clique com o botão direito do mouse em
uma coluna de dados ou de referência e
clique em Propriedades.
1. Na grade de dados, clique com o botão
direito do mouse no título de uma das
colunas com correspondência.
2. Clique em Propriedades.

A janela Exibir Resultados (apenas aplicável
para especificações de Reference Match)

1. Na guia Definição de Passe, selecione
Exibição de Resultados.
2. Clique com o botão direito do mouse em
uma coluna e clique em Propriedades.

A janela Detalhes da Coluna será aberta. O nome, a descrição e o tipo de
coluna são mostrados juntamente com uma distribuição de frequência dos
valores de dados dessa coluna.
4. Para fechar a janela, clique em Cancelar.
Definindo a Manipulação Especial de Variável:
Você pode designar um ou mais sinalizadores de manipulação especial para
colunas selecionadas quando elas participarem dos passes de correspondência.
Sobre Esta Tarefa
As seguintes ações de manipulação especial estão disponíveis.
v CLERICAL
Use quando desejar que um desacordo na coluna faça com que o par de
registros seja considerado um par clerical, mesmo se o peso composto estiver
acima do corte de correspondência. Por exemplo, na correspondência de um
acidente de veículo, os registros precisarão ser revisados se o código do país não
corresponder. Se um ou os dois valores da coluna estiverem ausentes, o par de
registros será classificado como um par clerical.
– CLERICAL [MISSINGOK]
Use MISSINGOK se for provável que um valor ausente não seja a causa de
um par de registros ser considerado forçado na revisão clerical.
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v CRITICAL
Usado quando um desacordo na coluna faz com que um par de registros seja
automaticamente considerado uma não correspondência. Por exemplo, se você
nunca tolera um erro na data de nascimento, a coluna pode ser crítica. Se um ou
os dois valores da coluna estiverem ausentes, o par de registros será rejeitado.
– CRITICAL [MISSINGOK]
Use MISSINGOK se for aceitável que um ou os dois valores estejam ausentes.
v NOFREQ
Geralmente usado quando uma coluna tem alta cardinalidade, como um número
de identificação. NOFREQ indica que nenhuma análise de frequência deve ser
executada.
v CONCAT
Use quando quiser concatenar colunas para formar uma contagem de frequência.
Por exemplo, os códigos de diagnóstico de saúde podem ser altamente
correlacionados à idade e ao sexo. Não é provável que um homem de 20 anos
desenvolva câncer de mama. Você pode concatenar até quatro colunas. Quando
qualquer uma dessas colunas participa de uma correspondência, os valores
especificados são concatenados e pesquisados na tabela de frequência. Assim, as
colunas concatenadas formam um valor na tabela.
A manipulação especial é configurada no nível de especificação de
correspondência, o que significa que ela é aplicável a todos os passes de
correspondência dentro de uma especificação de correspondência.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência que contém a coluna para qual você
deseja definir manipulação especial.
3. Clique em Configurar Especificação > Manipulação Especial de Variável.
4. Na área Definir Manipulação Especial, selecione Colunas de Dados ou
Colunas de Referência que corresponda ao local da coluna à qual você deseja
designar manipulação especial.
a. Selecione uma ação disponível.
Nota: Com uma especificação de Reference Match, você pode usar apenas
as ações de manipulação especial NOFREQ e CONCAT.
.
b. Na lista de colunas disponíveis, selecione uma coluna e clique em
c. Se você selecionou CONCAT, repita a etapa anterior. Você pode concatenar até
quatro colunas.
d. Clique em Incluir. As colunas e as ações são mostradas na área Resumo da
Manipulação Especial.
5. Repita a etapa anterior até incluir todas as manipulações especial necessárias.
6. Se você precisar remover uma manipulação especial da área Resumo da
Manipulação Especial, selecione a ação e clique em Remover.
7. Clique em OK para fechar a janela.
Atribuindo Limites para Transmissão de Correspondência:
Cortes são limites que determinam como o resultado de cada comparação de pares
de registros é classificado. O peso composto de cada comparação determina então,
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com relação aos cortes, se esse par de registros é considerado uma
correspondência, um par clerical, duplicado ou uma não correspondência.
Sobre Esta Tarefa
Dependendo do tipo de correspondência, você pode configurar até três dos cortes
de correspondência a seguir.
v Correspondência. Pares de registros com pesos compostos iguais ou maiores que
esse corte são considerados correspondências.
v Escritural. Pares de registros com pesos compostos menores que o corte de
correspondência, mas iguais ou maiores que o corte clerical, podem ser
revisados para determinar se são correspondências ou não correspondências.
Pares de registros com pesos compostos menores que o corte clerical são
considerados correspondências e participam do passe a seguir. Você pode
eliminar a categoria de revisão clerical configurando o corte clerical igual ao
corte de correspondência. Além disso, esse corte não está disponível com o tipo
de correspondência de Unduplicate Independent ou de Unduplicate Transitive.
v Duplicata. Você pode configurar um corte duplicado para usar apenas com o
tipo de correspondência de duplicação uma-para-uma de referência. Esse corte é
opcional e deve ser maior que o corte de correspondência. Cada registro de
fonte de referência em um par de registros que tem um peso composto que é
igual ou maior que o corte duplicado é categorizado como um registro
duplicado.
Depois de testar o passe de correspondência, você pode ajustar valores de corte
usando o método alternativo de arrastar as alças de corte que estão disponíveis no
histograma de frequência/peso que faz parte da área de janela Resultados do Teste
na guia Definição de Passe.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
ao qual você deseja designar cortes.
3. Na área de janela Valores dos Cortes, insira valores em um ou mais dos
seguintes campos, como adequado.
v Correspondência
v Escritural
v Duplicata
4. Na guia Definição de Passe, clique em Salvar Passe para salvar o passe de
correspondência selecionado. Você também pode salvar o passe de
correspondência selecionado ou todos os passes de correspondência clicando
em Salvar > Passe Atual ou Salvar > Todos os Passes na guia Compor.
Usando a Área de Participação do Passe de Correspondência:
Use esta área do Match Designer para salvar versões das definições de passes de
correspondência. Ela serve como um local para manter passes de correspondência
enquanto você experimenta diferentes combinações de passes de correspondência
ou diferentes definições.
Sobre Esta Tarefa
Passes na área de participação não são executados como parte da especificação de
correspondência, mas podem testá-los e modificá-los de forma independente. Você
Capítulo 4. Dados de Correspondência

123

pode mover as definições de passes de correspondência entre a área de
participação e a especificação de correspondência.
Você pode desejar mover um passe de correspondência para a área de participação
para avaliar o impacto de sua ausência. Além disso, você pode desejar mover um
passe de correspondência para a área de participação se antecipar a necessidade
dele no futuro.
Você pode abrir, modificar e testar passes quando eles estiverem na área de
participação e pode movê-los facilmente de volta para o fluxo da especificação de
correspondência conforme requerido.
Quando você testa todos os passes de correspondência no Match Designer, nada
do que estiver na área de participação do passe de correspondência será executado.
De modo semelhante, quando você usa a especificação de correspondência em um
estágio Reference Match, Unduplicate Match ou Frequency Match dentro de uma
tarefa, os passes na área de participação do passe de correspondência não são
executados.
Além disso, quando você testa um passe de correspondência a partir da área de
participação do passe de correspondência, o passe que é mostrado é considerado o
primeiro e único passe de correspondência.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência na qual deseja usar a área de
participação do passe de correspondência.
3. Se a área de participação do passe de correspondência não for exibida no
Match Designer, clique em Mostrar Área de Participação do Passe para
exibi-la.
4. Pressione Ctrl e clique em um passe para arrastá-lo para ou da área de
participação do passe de correspondência. Como alternativa, clique com o
botão direito do mouse no passe e selecione Ir para Área de Participação
ouRetornar da Área de Participação.
5. Para testar um passe de correspondência na área de participação, selecione o
passe e clique em uma das opções a seguir.
a. Selecione o passe.
b. Na guia Definição de Passe, clique na seta Testar Passe e selecione Testar
com Saída de Passe Anterior ou Testar com Conjunto de Dados de
Entrada de Amostra.
c. Clique em Testar Passe.

Testando Resultados dos Passes de Correspondência
À medida que você desenvolve os passes de correspondência que englobam uma
especificação de correspondência, você executa, revisa e refina esses passes de
correspondência, usando o Match Designer. O processo de teste do passe de
correspondência geralmente é interativo, o que garante que a especificação de
correspondência atenda aos seus objetivos de correspondência, antes de ser
incorporada a uma tarefa de produção.
Depois de definir um ou mais passes de correspondência e configurar o ambiente
de teste, execute passes de teste. Os resultados do teste são exibidos como
estatísticas, grades de dados, gráficos e outras ferramentas analíticas. Avalie esses
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resultados do teste para decidir se precisa modificar cortes, colunas de bloco ou
critérios de correspondência. Além disso, você pode determinar se passes de
correspondência adicionais são necessários.
Por exemplo, seu plano pode ser incluir um passe de correspondência que
corresponda ao número de identificação nacional seguido por um passe de
correspondência que corresponda à data de nascimento. Quando você revisa os
resultados do primeiro passe de correspondência, determina se suas metas de
correspondência foram atingidas e se um segundo passe de correspondência não
será necessário. Como alternativa, os resultados podem indicar se você precisa
corresponder uma coluna diferente para o segundo passe. O teste de cada passe de
correspondência o ajuda a escolher a sequência de atividades adequada.
A seguinte lista inclui algumas das escolhas que você pode fazer:
v Ajustar os valores de corte movendo o identificador de corte adequado no
histograma ou alterando os valores de corte na guia Definição de Passe. Depois,
teste o passe novamente com os novos valores de corte e com qualquer outra
alteração feita.
v Teste um passe usando a amostra de dados de entrada ou a saída do passe de
correspondência anterior. O teste com a saída do passe anterior permite que
você avalie quão eficientemente seus passes trabalham juntos na especificação de
correspondência.
v Declare um teste do passe como uma linha de base e revise seus testes
subsequentes usando a linha de base para ver o impacto de suas alterações nos
resultados dos passes de correspondência subsequentes.
v Você pode executar todos os passes ativos para a especificação de
correspondência atual clicando em Testar Todos os Passes na guia Compor.
Como alternativa, você pode abrir um passe individual e executá-lo clicando em
Testar Passe na guia Definição de Passe.

Testando Passes de Correspondência
Depois de definir um ou mais passes de correspondência, teste esse passes para
determinar quão efetivamente eles atendem às suas metas de correspondência.
Além disso, determine se eles precisam ser ajustados e testados novamente.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
que você deseja testar.
3. Clique na seta Testar Passe e selecione uma das opções a seguir. Para o tipo de
correspondência de Unduplicate Independent, apenas a opção Testar com
Conjunto de Dados de Entrada de Amostra estará disponível.
v Testar com a saída de transmissão anterior
v Testar com conjunto de dados de entrada de amostra
4. Clique em Testar Passe. O teste é executado. Ao concluir, a área de janela
Resultados do Teste será exibida.
5. Opcional: Para alterar a visualização da guia Definição do Passe, selecione a
partir das seguintes opções:
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Área Tabular

Ação

Áreas de janela Colunas de Bloco,
Comandos de Correspondência e Valor de
Corte

v Para minimizar, clique no triângulo acima
da área de janela Colunas de Bloco.

área de janela Resultados do Teste

v Para restaurar ao tamanho original, clique
no triângulo próximo a Colunas de Bloco,
Comandos de Correspondência, Cortes,
na parte inferior da guia.
v Para minimizar, clique no triângulo
próximo a Resultados do Teste, na parte
superior esquerda da área de janela
Resultados do Teste.
v Para restaurar ao tamanho original, clique
no triângulo próximo a Dados, na parte
inferior da guia.
v Para redimensionar à esquerda, arraste a
borda esquerda da área de janela
Resultados do Teste.
v Para redimensionar para cima, arraste a
borda da área de janela Passe de
Correspondência.

6. Para preservar os dados de teste, clique em Salvar Passe.

Avaliando os Resultados dos Testes
O Match Designer fornece informações em vários formatos para ajudá-lo a avaliar
os resultados dos passes de testes. Esses formatos incluem a grade de dados de
resultados de testes, gráficos, estatísticas, metadados em nível de coluna e a janela
Comparação de Peso. Essas informações o ajudam a avaliar os resultados atuais
dos testes e a planejar passes de correspondência subsequentes.

Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, depois de testar os passes de correspondência, o seguinte processo
mostra as etapas que você pode tomar para avaliar os resultados do teste:
1. Clique na área de janela Resultados do Teste e na guia Estatísticas do Passe
para visualizar os resultados do teste.
2. Clique na guia Estatísticas Totais para visualizar estatísticas combinadas para
todos os passes de correspondência.
3. Na área de janela Resultados do Teste, selecione um subconjunto de registros
na grade de dados e clique com o botão direito do mouse em Comparar Pesos.
Para os registros selecionados, visualize o peso com o qual as colunas de
correspondência contribuem para o peso de correspondência composto.
Essas áreas do Match Designer permitem que você execute as seguintes ações:
v Explore os resultados da correspondência
v Visualize estatísticas sobre a execução de teste
v Criar gráficos
v Estabeleça resultados de linha de base e compare resultados de testes anteriores
com resultados de testes atuais
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v Visualize os detalhes da coluna, como pesos de acordo e desacordo, clicando
com o botão direito do mouse em uma coluna
v Visualize o peso com o qual as colunas de correspondência contribuem com o
peso de correspondência composto
Procedimentos

Procedimento
1. Para ajudá-lo a determinar valores de corte, classifique a grade de dados
Resultados do Teste em ordem decrescente por peso.
a. Examine os resultados da classificação.
b. Se você começar a questionar os resultados da correspondência em um
determinado intervalo de peso, configure o corte clerical para aquele peso.
2. Se correspondências questionáveis parecerem estar ocorrendo nos intervalos de
peso superiores, forneça às colunas de correspondência probabilidades m
maiores. Probabilidades m grandes, como 0.99999, são adequadas para colunas
muito importantes. Este valor designa uma alta penalidade quando valores
nesta coluna estão em desacordo.
3. Clique com o botão direito do mouse na grade de dados Resultados do Teste e
inclua registros não correspondidos na exibição de saída. Se parecer que alguns
desses registros devem ser classificados como correspondências, considere
diminuir o corte de correspondência, o corte clerical, ou ambos.
4. Opcional: Depois de avaliar os resultados, você pode querer modificar alguns
elementos de um ou mais passes, testar os passes e depois avaliá-los
novamente.

Resultados
Quando estiver satisfeito com os resultados de todos os passes em uma
especificação de correspondência, estará pronto para usá-los em um estágio
Unduplicate Match ou Reference Match.
Área de Janela Resultados do Teste:
Esta área de janela exibe o histograma e a grade de dados. Se você passar o mouse
sobre a barra de título Resultados do Teste, verá uma dica de ferramenta que lista
o número de registros exibidos, o formato de agrupamento e a ordem de
classificação escolhida e se os registros não correspondentes estão incluídos na
exibição.
Grade de Dados:
A grade de dados mostra os resultados dos passes de correspondência que você
testa na guia Definição de Passe do Match Designer.
A grade de dados Resultados do Teste exibe registros e colunas de dados
correspondentes. Essa grade varia dependendo de onde os passes de
correspondência estão, em uma especificação Correspondência Não Duplicada ou
em uma especificação Correspondência de Referência. Por padrão, os registros não
correspondidos não são exibidos e os registros são classificados em ordem
crescente pelo ID do Conjunto de Correspondências. É possível classificar a grade
de dados com base em uma coluna diferente e exibir registros não correspondidos.
Trabalhando com a Grade de Dados:
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Clicando em diferentes áreas da grade de dados da área de janela Resultados do
Teste, você pode ver mais informações ou customizar sua visualização.
A tabela a seguir mostra as opções que estão disponíveis na grade de dados
Resultados do Teste. Para visualizar as opções da grade de dados, execute as ações
que correspondem à opção que você seleciona.
Opção

Ação

Classificar linhas por uma coluna ou
classificar linhas por várias colunas

v Para classificar linhas por uma coluna na
ordem crescente ou decrescente, clique
com o botão direito do mouse em um
título da coluna.
v Para classificar linhas por várias colunas,
clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em Classificar
por Várias Colunas.

Limpar linhas

v Clique em cada linha selecionada para
limpá-la.
v Clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em Limpar Todas
as Seleções.

Para visualizar o nome das colunas
Identificar as colunas que participam dos
participantes, passe o mouse sobre o título
comandos de correspondência, blocos ou
da coluna.
colunas de alinhamento de usuário
Nota: O cabeçalho de cada coluna de bloco,
coluna de correspondência ou alinhamento
de usuário não é o nome das colunas
participantes. Ele é o nome do comando de
correspondência, da coluna de bloco ou do
alinhamento do usuário que usa essa coluna.
Exibir os metadados da coluna

v Clique com o botão direito do mouse em
um título da coluna e clique em
Propriedades.
v Para especificações de Reference Match,
você também pode escolher entre as
colunas de origem de dados e de fonte de
referência.
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Opção

Ação

Exibir ou excluir registros não
correspondentes
Nota: Por padrão, os registros não
correspondentes não são exibidos.

Para exibir registros não correspondentes
para especificações Unduplicate Match,
clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em um dos
seguintes itens:
v Agrupar por Pares Correspondentes >
Incluir Registros Não Correspondentes
v Agrupar por Conjuntos Correspondentes
> Incluir Registros Não Correspondentes
Os registros não correspondentes são
exibidos no fim da grade de dados. Quando
você classifica por uma coluna fornecida, os
registros não correspondentes são
classificados, mas permanecem armazenados
em cluster no final da grade de dados.
Para remover registros não correspondentes
para especificações Unduplicate Match,
clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em um dos
seguintes itens:
v Agrupar por Pares Correspondentes >
Excluir Registros Não Correspondentes
v Agrupar por Conjuntos Correspondentes
> Excluir Registros Não Correspondentes

Redimensionar exibição da coluna

Arraste a borda de uma coluna.

Reorganizar a exibição das colunas

Clique no título da coluna e selecione uma
coluna diferente na lista. A coluna
selecionada é exibida na nova posição.

Selecionar uma ou mais linhas

v Clique em qualquer lugar na linha.
v Para selecionar várias linhas contínuas,
pressione Shift e clique nas linhas.
v Para selecionar várias linhas não
contínuas, pressione Ctrl e clique nas
linhas.

Agrupar registros com correspondência
Clique com o botão direito do mouse na
pelos conjuntos de correspondência ou pares grade de dados e clique em Agrupar por
Conjuntos de Correspondência ou Agrupar
de correspondência
por Pares de Correspondência.
Procurar a grade de resultados

Clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em Procurar Dados.
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Opção

Ação

Comparar pesos para dois ou mais registros
na grade de resultados

v Clique com o botão direito do mouse na
grade de dados e clique em Comparar
Pesos.
v Para comparar pesos usando o critério de
correspondência que está em vigor para a
maioria das execuções recentes do passe
de correspondência atual, selecione Com
Base na Última Execução de
Correspondência.
v Para comparar pesos usando o critério de
correspondência modificado que ainda
não foi testado, selecione Com Base nas
Configurações de Correspondência
Atuais.

Trabalhando com a janela Comparação de Peso:
A janela Comparação de Peso exibe a contribuição de cada coluna com
correspondência com o peso composto. Além disso, para registros de conjuntos de
correspondência existentes, você pode comparar registros que não são considerados
correspondência com base no critério de correspondência atual.
Clicando em diferentes áreas da janela Comparação de Peso, você pode ver mais
informações ou customizar sua visualização.
A tabela a seguir lista as opções que estão disponíveis na janela Comparação de
Peso.
Nota: A apresentação inicial dos resultados da comparação de peso está na ordem
crescente por peso composto.
Alguns registros não correspondentes mostram uma pontuação padrão de -99.99.
Eles também mostram contribuições de peso sem nível de coluna, pesos de acordos
ou desacordos.
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Opção

Ação

Defina a ordem de classificação pelo peso
composto

Clique com o botão direito do mouse na
coluna da definição de passe (a primeira
coluna).

Defina a ordem de classificação pelo valor
da coluna ou peso da coluna

Clique com o botão direito do mouse em
qualquer coluna, exceto na primeira, e clique
em Classificar pelo Valor da Coluna ou
Classificar pelo Peso da Coluna.

Exiba as propriedades da coluna

Clique com o botão direito do mouse em um
título da coluna e clique em Propriedades.
As propriedades estão disponíveis para
todas as colunas de dados e referência que
participam do passe de correspondência
atual.
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Opção

Ação

Congele as colunas ao rolar horizontalmente v Passe o mouse sobre o divisor de colunas
que está posicionado inicialmente entre a
primeira e segunda colunas.
v Quando o ponteiro mudar, arraste o
divisor para a direita da coluna que deseja
congelar.
Reorganizar a exibição das colunas

Clique em um título da coluna e arraste-a
para uma posição diferente. A primeira
coluna não pode ser movida.

Visualize o valor integral de uma célula
truncada

Passe o mouse sobre a célula.

Procurando Dados dos Resultados do Teste:
Usando a janela Procurar Dados, você pode procurar por um valor de dados
específico nas colunas da grade de dados Resultados do Teste.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
que deseja procurar.
3. Clique com o botão direito do mouse na grade de dados e clique em Procurar
Dados. Como alternativa, clique com o botão direito do mouse na grade de
dados em uma coluna específica para procurar apenas naquela coluna.
4. No campo Cadeia, insira a cadeia na qual deseja procurar.
5. Na lista Em, selecione Todas as Colunas ou uma coluna específica.
6. Clique em Localizar. A grade de dados dos resultados dos testes rola
automaticamente para o primeiro registro que contém a cadeia de procura.
Você pode precisar rolar para a direita ou esquerda para ver o resultado.
7. Clique em Localizar para procurar por cada instância adicional do valor
especificado. Quando a procura chegar ao fim da grade de dados, você receberá
uma mensagem indicando que o valor não pôde ser localizado.
8. Para fechar a janela Procurar Dados, clique em Cancelar.
Usando os Recursos de Classificação da Grade de Dados Resultados do Teste:
A grade de dados Resultados do Teste fornece várias opções de classificação e
agrupamento para ajudá-lo a avaliar os resultados dos testes de passes de
correspondência.
As seguintes opções estão disponíveis:
v Por padrão, a exibição inicial é classificada na ordem crescente pela coluna Set
ID.
v Para as especificações de Unduplicate Match, que são agrupadas pelos conjuntos
de correspondência, os conjuntos são classificados pelo valor do registro
principal.
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Para agrupar o registro principal juntamente com suas duplicações, clique com o
botão direito do mouse na grade de dados e clique em Agrupar por Conjuntos
de Correspondência.
v Para as especificações de Unduplicate Match, que são agrupadas pelos pares de
correspondência, os conjuntos são classificados pelo valor dos registros
duplicados.
Para exibir o registro principal para cada conjunto seguido por uma única
duplicação, clique com o botão direito do mouse na grade de dados e clique em
Agrupar por Pares de Correspondência. (Esta ação pode exibir o mesmo registro
principal várias vezes.)
Nota: Se você quiser rolar a grade de dados com base na posição do
identificador Dados Selecionados no histograma Resultados do Teste, selecione
Agrupar por Pares de Correspondência.
v Para agrupar colunas e classificar valores dentro dessas colunas, clique com o
botão direito do mouse na grade de dados e clique em Classificar por Várias
Colunas.
v Para classificar várias colunas de bloco e agrupar conjuntos de registros
comparados uns com os outros, clique com o botão direito do mouse na grade
de dados e clique em Classificar por Colunas de Bloco Combinadas.
v Registros não correspondidos são classificados pelos critérios que você escolhe,
mas eles sempre são apresentados como um grupo na parte inferior da grade de
dados.
Alinhando a Exibição dos Resultados dos Testes para Especificações de Reference Match:
Na janela Exibição de Resultados, você pode customizar sua visualização dos
resultados de testes dos passes de correspondência para especificações de
Reference Match. A customização de sua visualização de colunas de forma
significativa para você facilita a avaliação dos resultados da correspondência e o
ajuste dos critérios de correspondência.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência para uma especificação de Reference Match.
Sobre Esta Tarefa
Quando você testa passes de correspondência, os pares correspondidos são
exibidos na área Resultados do Teste da guia Definição do Passe.
É possível fazer inclusões nessa exibição utilizando a janela Exibição de Resultados
para alinhar combinações adicionais de colunas de dados e de referência. Você
pode exibir valores para uma ou mais colunas de dados e colocá-las em pares com
uma ou mais colunas de referência.
As escolhas feitas na janela Exibição de Resultados não afetam a execução de um
passe de correspondência ou de um estágio de correspondência. Ao contrário, a
janela Exibição de Resultados simplesmente cria links visuais entre colunas de
dados e de referência que o ajudam a avaliar os resultados de correspondência e a
ajustar seus critérios de correspondência.
Restrição: Você não pode alterar ou excluir os alinhamentos padrão para colunas
de bloco e correspondência definidas na janela Exibição de Resultados.
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Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de Reference Match e selecione o passe de
correspondência para o qual deseja alinhar a exibição dos resultados dos
testes.
3. Na guia Definição de Passe, clique em Exibição de Resultados.
4. Inclua um alinhamento usando um dos métodos a seguir.
v Para alinhar automaticamente todas as colunas de dados e de referência que
possuem o mesmo nome e que não foram usadas em um alinhamento
anterior, clique em Alinhar Todas Automaticamente.
v Para alinhar manualmente colunas de dados e de referência, execute as
etapas a seguir.
a. Na lista Colunas de Entrada de Dados, selecione uma ou mais colunas.
b. Na lista Colunas de Entrada de Referência, selecione uma ou mais
colunas.
c. Clique em Incluir Alinhamento. Os pares de colunas de dados e de
referência selecionados são exibidos na área de janela Resumo dos
Alinhamentos de Coluna, na lista das colunas de bloco e das colunas do
comando de correspondência. As colunas de bloco são realçadas com
um leve sombreamento. Os comandos de correspondência são realçados
com um sombreamento mais forte.
d. Para incluir manualmente mais alinhamentos, repita estas etapas.
5. Para editar um alinhamento selecionado, clique em Editar. Essa ação remove o
alinhamento da área de janela Resumo dos Alinhamentos de Coluna e
seleciona suas colunas na área de janela Definir Novo Alinhamento de Coluna.
6. Para limpar todos os alinhamentos, clique em Limpar.
7. Para excluir um alinhamento, clique em Excluir.
8. Para alterar a ordem de exibição de um alinhamento selecionado, clique em
Mover para Cima ou Mover para Baixo. A alteração da ordem dos
alinhamentos altera a ordem da coluna na exibição dos resultados de teste,
mas não afeta os resultados dos testes dos passes de correspondência.
9. Para fechar a janela, clique em OK.
10. Para visualizar esses alinhamentos na área de janela Resultados do Teste, teste
novamente o passe de correspondência modificado ou clique no botão do
passe de correspondência para atualizar a exibição dos resultados dos testes.
Resultados
Valores para cada alinhamento criado são exibidos nas colunas Alinhamentos do
Usuário, à direita da grade de dados Resultados do Teste.
Visualizando Contribuições de Peso das Colunas:
Quando você avalia os resultados de um passe de correspondência de teste, é útil
visualizar a pontuação individual com a qual uma coluna de correspondência
contribui para o peso de correspondência composto de um registro.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.

Capítulo 4. Dados de Correspondência

133

Sobre Esta Tarefa
Selecionando registros na grade de dados Resultados do Teste, você pode
visualizar as pontuações de cada coluna de correspondência na janela Comparação
de Peso. Você também pode usar a janela Comparação de Peso para explorar
possíveis alterações no critério de correspondência e para comparar registros que
são atualmente distribuídos por conjuntos de correspondência diferentes.
O primeiro registro que você seleciona é sempre o principal designado, que é a
base da comparação de peso. Cada registro restante é categorizado pelo processo
de comparação de peso como Duplicado, Escritural, Não Correspondente ou
Referência Duplicada. A categorização é baseada no peso composto do registro
relativo às configurações de corte atuais.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
para o qual você deseja visualizar as contribuições de peso das colunas
selecionadas.
3. Na grade de dados Resultados do Teste, selecione pelo menos dois registros, de
acordo com uma das seguintes opções. Os registros selecionados podem ser
contínuos ou não contínuos. Além disso, eles podem incluir registros de vários
conjuntos de correspondência.
especificação de correspondência

Seleção

Para uma especificação de Reference Match

1. Qualquer registro de dados (tipo de
registro MA ou CA)
2. Um ou mais registros de referência (tipos
de registros MB, DB ou CB)

Para uma especificação de Unduplicate
Match

Qualquer combinação de registros de
qualquer conjunto de correspondência (tipos
de registros MP, DA, CP ou RA)

4. Clique com o botão direito do mouse na grade de dados e clique em uma
opção de comparação. A opção Com Base na Última Execução de
Correspondência aplica-se ao critério de correspondência da execução mais
recente do passe de correspondência. A opção Com Base nas Configurações
Atuais de Correspondência usa qualquer critério de correspondência
modificado que você aplicou à definição de passe, mas não testou.
5. Para fechar a janela Comparação de Peso, clique em OK.
Colunas da Grade de Dados Resultados do Teste:
As colunas na grade de dados Resultados do Teste variam dependendo se você
testa passes de correspondência para uma especificação de Unduplicate Match ou
de Reference Match.
Para Unduplicate Match, as colunas a seguir são exibidas na seguinte ordem
padrão:
v SetID. Um número de ID exclusivo para cada conjunto de registros com
correspondência. Os registros são classificados inicialmente na ordem crescente
pela coluna SetID.
v Tipo de Registro. O status de um registro.
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Os seguintes tipos de registros estão dentro de um conjunto de registros
correspondidos:
– MP. Registro principal
- DA. Registro duplicado
- CP. Registro que requer revisão clerical
O seguinte tipo de registro não está contido em um conjunto de
correspondência:
– RA. Registro não correspondido
v Peso. O peso de correspondência composto, que é a soma dos pesos em nível de
coluna individual para todas as colunas de correspondência em um determinado
registro.
v DataID. Um número de identificação exclusivo que está designado a cada
registro.
v Todas as colunas que são usadas nos comandos de correspondência.
v Todas as colunas que são usadas em blocos.
v Todas as outras colunas que estão na origem de dados.
Para Reference Match, as colunas a seguir são exibidas na seguinte ordem:
v SetID. Um número de ID exclusivo para cada conjunto de registros com
correspondência. Os registros são classificados inicialmente na ordem crescente
por SetID.
v Tipo de Registro. O status de um registro que está em um conjunto de registros
com correspondência. O tipo de registro é um dos seguintes itens:
– MA. Registro de dados
- MB. Registro de referência principal
- DB. Registro de referência duplicado
– CA. Registro de dados para um conjunto de correspondência que requer
revisão clerical
- CB. Registro de referência principal para um conjunto de correspondência
que requer revisão clerical
- DB. Registro de referência duplicado para um conjunto de correspondência
que requer revisão clerical
v Peso. O peso de correspondência composto, que é a soma dos pesos em nível de
coluna individual para todas as colunas de correspondência em um determinado
registro.
v DataID. Um número de identificação exclusivo que está designado a cada
registro de dados.
v RefID. Um número de identificação exclusivo que está designado a cada registro
de referência.
Nota: Um registro de referência pode corresponder a mais de um registro de
dados. Como resultado, várias instâncias do mesmo RefID podem ser exibidas
na grade de dados Resultados do Teste.
v Comando de Correspondência. Uma coluna para cada comando de
correspondência. Cada coluna mostra o valor da coluna de origem de dados que
está emparelhado com o valor de cada coluna de referência no comando de
correspondência.
v Coluna de Formação de Blocos. Uma coluna para cada coluna de formação de
blocos criada. Cada coluna mostra o valor da coluna de origem de dados que
está emparelhado com o valor de cada coluna de referência.
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v Alinhamento do Usuário. Uma coluna para cada alinhamento definido pelo
usuário que você cria usando a janela Exibição de Resultados.
Histograma:
O histograma Frequência/Peso na parte superior da área de janela Resultados do
Teste é uma representação gráfica da distribuição de pesos designados pela
execução de um passe de correspondência.
Usando o Histograma Frequência/Peso:
O histograma do Match Designer exibe a distribuição de pesos compostos.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.
Sobre Esta Tarefa
Se você mover a manipulação dos Dados Atuais no histograma para um novo
peso, a grade de dados será rolada automaticamente para o local dos dados com o
peso selecionado. Da mesma forma, se você posiciona novamente a seleção dentro
da exibição de dados, a manipulação dos Dados Atuais será reposicionada no
histograma.
Mova a manipulação dos Dados Atuais efetuando as seguintes ações:
v Para exibir registros de um peso específico, mova a manipulação dos Dados
Atuais junto com o eixo Peso. Classificação Crescente por Peso move a
manipulação dos Dados Atuais para o valor de peso detalhado mais baixo.
Nota: Nas especificações de Unduplicate Match, a manipulação dos Dados
Atuais estará disponível apenas quando a exibição dos dados estiver na ordem
de pares de correspondência. Para exibição na ordem de pares de
correspondência, clique com o botão direito do mouse na exibição de dados e
clique em Agrupar por Pares de Correspondência.
v Para ajustar as configurações de Corte Clerical ou Corte de Correspondência,
mova a manipulação de corte junto com o eixo Peso. Os cortes alterados são
mostrados na área de janela Valores de Corte.
A seguinte lista contém alguns pontos que devem ser lembrados sobre os cortes:
v O corte clerical é um peso composto acima, no qual pares de registros são
considerados como possíveis correspondências. Pares de registros com pesos
entre o corte de correspondência e clerical são conhecidos como clericais e
geralmente são revisados para determinar se eles possuem ou não
correspondência. Se você não quiser revisar os cortes clericais, iguale o peso do
corte de correspondência ao peso do corte clerical.
v Os pesos de corte podem ser valores negativos, se você quiser. No entanto, ao
configurar pesos de cortes para valores negativos, essa configuração criará
conjuntos extremamente inclusivos de registros com correspondência. O
histograma exibe a distribuição de pesos compostos. Se você usar valores
negativos para pesos de corte, esse histograma mostrará muitos valores nos
pesos altamente negativos, pois a maioria dos casos são pares sem
correspondência. No entanto, os pares de registro que são desacordos óbvios não
são uma grande parte do processo de correspondência e, portanto, pesos
negativos geralmente não são mostrados.
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v Existe outro grande grupo de valores nos pesos altamente positivos para os
casos com correspondência. Os valores de corte para a execução de
correspondência podem ser configurados inspecionando-se esse histograma. Faça
com que a revisão clerical corte o peso onde o pico no histograma chega
próximo ao eixo. Configure o outro peso de corte no qual os casos sem
correspondência começam a dominar. Experimente e examine os resultados dos
testes como guia para configurar os cortes.
v Para um tipo de correspondência Duplicação de Referência de Muitas-para-Uma,
existe um peso de corte adicional chamado de corte de duplicação. Esse corte é
opcional. Se você usar o corte de duplicação, configure-o maior que o peso do
corte de correspondência. Se mais de um par de registro receber um peso
composto maior que o corte de correspondência, esses registros serão declarados
como duplicados se seus pesos compostos forem iguais ou superiores ao corte
de duplicação.
Procedimentos
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
ao qual deseja usar o histograma.
3. No histograma, exiba o peso que você deseja ver movendo a manipulação dos
Dados Atuais ou rolando os registros na grade de dados. A posição e a
disponibilidade da manipulação dos Dados Atuais dependem dos seguintes
fatores:
Especificações de Unduplicate Match
A manipulação dos Dados Atuais estará visível apenas se você agrupar
por pares de correspondência, não por conjuntos de correspondência. A
manipulação é inicialmente posicionada com base no peso do primeiro
registro de duplicação.
Especificações de Reference Match
A posição inicial da manipulação dos Dados Atuais é determinada pelo
peso do primeiro registro de dados.
Especificações de Unduplicate e Reference Match
Se você rolar pela grade de dados Resultados do Teste, a manipulação
Dados Atuais será reposicionada com base no registro selecionado.
4. Inspecione os dados na grade de dados Resultados do Teste para ver se as
correspondências estão adequadas.
5. Repita as duas etapas anteriores para localizar os pontos mais adequados do
corte de correspondência e do corte clerical.
Nota: Não permita que o valor do corte clerical exceda o valor do corte de
correspondência. Se o valor do corte clerical exceder o valor do corte de
correspondência, você receberá uma mensagem de erro e deverá cancelar ou
reduzir o valor do corte clerical.
6. Mova as manipulações Corte de Correspondência e Corte Clerical para os
valores desejados, que são mostrados na área de janela Valores de Corte.
7. Teste o passe de correspondência com as novas configurações de corte.
Guia Estatísticas de Transmissão:
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Esta guia exibe as estatísticas sobre o teste atual, as estatísticas sobre uma execução
de linha de base (se você criou uma) e uma ilustração gráfica das estatísticas de
transmissão.
Revisando Estatísticas para um Passe de Correspondência:
A guia Estatísticas do Passe do Match Designer fornece opções que você pode usar
para avaliar os resultados de seu passe de teste.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.
Sobre Esta Tarefa
As estatísticas de cada execução de teste do passe de correspondência são salvas na
guia Estatísticas do Passe. É possível configurar uma execução de teste como
execução de linha de base e comparar execuções subsequentes a ela. Além disso,
você pode testar todos os passes e comparar suas estatísticas nesta guia.
Você pode visualizar as estatísticas acumulativas para todos os passes na guia
Estatísticas Totais.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
do qual você deseja visualizar as estatísticas.
3. Clique na guia Estatísticas do Passe.
4. Para expandir a área Estatísticas do Passe, arraste a borda superior da área de
janela Passe de Correspondência.
Criando e Configurando Execuções de Testes de Linha de Base dos Passes de
Correspondência:
A execução de linha de base fornece uma execução de teste de controle de um
passe de correspondência com o qual você pode comparar execuções de testes
subsequentes.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.
Sobre Esta Tarefa
As estatísticas de um passe de correspondência podem ser salvas na guia
Estatísticas do Passe. Você pode usar a tabela para comparar estatísticas para a
execução de testes dos passes de correspondência atuais e uma execução de linha
de base selecionada.
Para cada tipo de dados estatísticos, a tabela na guia Estatísticas do Passe mostra
os seguintes valores:
v Valor atual
v Valor de linha de base
v Diferença entre valores
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A coluna Delta exibe setas que indicam quais estatísticas foram alteradas e se seus
valores aumentaram ou diminuíram.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação e selecione o passe de correspondência para o qual você
deseja criar e configurar uma execução de linha de base.
3. Clique na guia Estatísticas do Passe.
4. Clique em Salvar Estatísticas Atuais. As estatísticas de teste do passe de
correspondência atual são salvas como uma execução de linha de base que você
pode acessar na lista Execução de Linha de Base.
5. Selecione uma execução na lista Execução de Linha de Base. Você pode
selecionar a execução de linha de base criada ou pode selecionar uma execução
de linha de base com estatísticas que foram salvas de uma execução de teste do
passe de correspondência anterior.
6. Se necessário, clique em Atualizar para atualizar os dados na tabela.
Exibindo Gráficos de Estatísticas de Passe:
A área de janela Estatísticas de Passe do Match Designer mostra dados sobre o
passe de correspondência no formato gráfico.
Antes de Iniciar
Teste um passe de correspondência.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência e selecione o passe de correspondência
para o qual deseja exibir os gráficos.
3. Clique na guia Estatísticas do Passe.
4. Na coluna Gráfico da tabela, selecione cada tipo de estatística que você deseja
exibir.
5. Selecione um tipo de gráfico, estilo de gráfico e clique no botão Atualizar
Gráfico.
Dica: Se você selecionar muitos tipos de estatísticas para exibição, o tipo de
gráfico de setores circulares poderá ficar difícil de ler. Nesse caso, selecione o
estilo de gráfico Com Setores Pequenos.
6. Opcional: Clique em Imprimir Gráfico.
guia Estatísticas Totais:
Esta guia exibe os resultados de cada execução de teste do passe de
correspondência e os resultados combinados de todos os passes de
correspondência. Se você executar passes de correspondência consecutivos, poderá
avaliar cada passe individualmente ou avaliar os resultados combinados.
Revisando Estatísticas Totais:
A guia Estatísticas Totais do Match Designer mostra dados estatísticos em um
formato gráfico para todos os passes que você executa.
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Sobre Esta Tarefa
As estatísticas acumulativas são valiosas apenas quando você testa passes
consecutivamente na ordem que eles aparecem na especificação de
correspondência. A guia Estatísticas Totais exibe as seguintes informações:
v Estatísticas acumulativas para as execuções atuais de todos os passes de
correspondência na especificação de correspondência
v Estatísticas individuais para a execução atual de cada passe
v Gráficos que comparam as estatísticas para a execução atual de todos os passes
de correspondência
Lembre-se: A guia Estatísticas Totais não exibe informações sobre passes de
correspondência na Área de Participação do Passe de Correspondência.
Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a especificação de correspondência da qual deseja revisar as estatísticas
totais do passe de correspondência.
3. Clique em Testar Todos os Passes para executar todos os passes de
correspondência ativos na ordem, que usa a saída de um passe de
correspondência como a entrada do passe de correspondência subsequente.
4. Clique em Estatísticas Totais.
Resultados
A tabela Estatísticas Totais mostra valores adicionais para as execuções atuais de
todos os passes de correspondência. As tabelas Passe de Correspondência mostram
valores para a execução atual de cada passe de correspondência.
Exibindo Gráficos de Estatísticas Totais:
A guia Estatísticas Totais mostra um gráfico Estatísticas Totais que exibe
informações para execuções de todos os passes de correspondência.
Antes de Iniciar
Teste todos os passes de correspondência ativos e revise as estatísticas totais.
Procedimento
1. Na coluna Gráfico da tabela Estatísticas Acumulativas, selecione cada opção de
estatística que você deseja exibir.
2. Na lista Gráfico por, selecione uma das seguintes opções:
Estatística
Cria um gráfico que mostra estatísticas para as opções escolhidas.
Cria um gráfico que mostra estatísticas para os passes de
correspondência.
3. Selecione um tipo de gráfico, estilo de gráfico e clique no botão Atualizar
Gráfico.
Pass

Lembre-se: Se você selecionar muitos tipos de estatísticas para exibição, o tipo
de gráfico de setores circulares poderá ficar difícil de ler. Nesse caso, selecione
o estilo de gráfico Com Setores Pequenos.
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4. Opcional: Clique em Imprimir Gráfico.

Relatório para Especificações de Correspondência
Para revisar o conteúdo detalhado de uma especificação de correspondência, crie
um relatório de especificação de correspondência. Por exemplo, você pode criar um
relatório para decidir qual especificação de correspondência usar para um estágio
de correspondência.

Criando Relatórios de Especificação de Correspondência
Depois de criar uma especificação de correspondência, você pode criar um
relatório que descreva todos os passes de correspondência ativos para um projeto.
Alguns conteúdos de uma especificação de correspondência são colunas de bloco,
colunas de correspondência, comparações de correspondência e valores de corte.

Antes de Iniciar
v Configure seu navegador da Web para trabalhar com o IBM InfoSphere
Information Server: Console da Web. Consulte IBM InfoSphere Information Server:
Guia de Administração para obter mais informações sobre como configurar seu
navegador da Web.
v Crie uma especificação de correspondência para Reference Match ou
Unduplicate Match.
v Defina o ambiente de teste.
v Defina passes de correspondência.

Sobre Esta Tarefa
O relatório de especificação de correspondência descreve todos os passes de
correspondência ativos, que são os passes que não estão na área de participação. Se
você quiser rever todos os passes em uma especificação de correspondência,
verifique se a área de participação não contém nenhum passe.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Na área de janela de navegação, clique em Modelos de Relatórios >
QualityStage > Visualizar Modelos de Relatórios.
4. Selecione Especificação de Correspondência e clique em Novo Relatório.
5. Opcional: No campo Nome, substitua o nome padrão por um nome que seja
mais significativo a você. Por exemplo, você pode escolher um nome que inclua
o nome da especificação de correspondência que será selecionado para este
relatório.
6. Opcional: No campo Descrição, substitua a descrição padrão por uma descrição
que seja mais significativa a você. Por exemplo, você pode inserir um resumo
da especificação de correspondência que inclua a tarefa na qual ele é usado.
O campo Salvar na Pasta contém o nome da pasta padrão na qual o novo
relatório é armazenado no servidor. Você não pode especificar uma pasta
diferente ao criar um relatório. Quando você visualiza o relatório, tem a opção
de salvá-lo na pasta de sua escolha.
7. Configure as definições do relatório.
a. No campo Projeto, selecione o projeto que contém a especificação de
correspondência na qual você deseja criar esse relatório.
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b. No campo Especificação de Correspondência, clique em Recuperar Valores
e selecione a especificação de correspondência na qual você deseja este
relatório.
c. Selecione um formato de arquivo para o relatório.
d. Opcional: Selecione as configurações para Expiração e Política de Histórico.
8. Clique em Concluir para selecionar uma das seguintes opções: Salvar, Executar
Agora, Salvar e Executar Agora ou Salvar e Fechar.

Executando Relatórios de Especificação de Correspondência
Depois que um relatório é criado, você o executa. Você não pode visualizar os
resultados que mostram o conteúdo da especificação de correspondência
selecionada até executar o relatório.

Antes de Iniciar
Crie um relatório de especificação de correspondência.

Sobre Esta Tarefa
Uma razão para executar um relatório é criar os resultados iniciais que mostram o
conteúdo da especificação de correspondência. A outra razão para que você possa
querer executar um relatório é gerar resultados atualizados para a especificação de
correspondência selecionada. Se uma especificação de correspondência tiver sido
alterada após a execução de um relatório inicial, você deverá executar o relatório
novamente para visualizar as alterações na especificação de correspondência.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Na área de janela de navegação, clique em Relatórios > Visualizar Relatórios e
selecione o relatório que você deseja executar. Se o relatório que você deseja
visualizar tiver sido salvo em uma pasta customizada, selecione a pasta na qual
o relatório foi salvo.
4. Clique em Executar Agora.
5. Opcional: Na área de janela Configurações do Relatório > Parâmetros, configure
parâmetros de tempo de execução indefinidos para o relatório. O relatório é
enfileirado para execução. Quando a execução do relatório for iniciada, a data e
a duração da execução aparecerão na área de janela Executando.
6. Opcional: Para atualizar as estatísticas da execução, por exemplo sua duração,
clique em Atualizar.

Visualizando Relatórios da Especificação de Correspondência
Após a execução de um relatório, você pode visualizá-lo. É possível visualizar um
relatório ou todos os relatórios anteriormente executados.

Antes de Iniciar
Execute um relatório da especificação de correspondência.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Relatórios.
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3. Na área de janela de navegação, clique em Relatórios > Visualizar Relatórios e
selecione o relatório que você deseja visualizar. Se o relatório que você deseja
visualizar tiver sido salvo em uma pasta customizada, selecione a pasta na qual
o relatório foi salvo.
4. Clique em Visualizar Resultado do Relatório. O relatório é aberto no formato
selecionado quando ele foi criado.
5. Opcional: Salve o relatório. Se você salvar o relatório, ele será salvo no disco
local.

Projetando Tarefas de Correspondência
Use as especificações de correspondência ao criar tarefas do IBM InfoSphere
QualityStage que usam o estágio Reference Match, Unduplicate Match ou,
opcionalmente, Match Frequency.

Gerando Informações de Frequência: Estágio Match
Frequency
O estágio Match Frequency gera distribuições de frequência, que são necessárias
para a entrada no processo de correspondência. As distribuições são geradas de
forma independente da tarefa de correspondência.
O estágio obtém entrada de um banco de dados, arquivo ou estágio de
processamento, e gera a distribuição de frequência de valores para colunas nos
dados de entrada.
Use as informações de frequência junto com os dados de entrada ao executar os
estágios Unduplicate Match ou Reference Match. Gerar as informações de
frequência separadamente significa que você pode reutilizá-las conforme
necessário, e não precisará gerá-las sempre que executar um Unduplicate Match ou
Reference Match.

Entradas para o Estágio Match Frequency
O estágio Match Frequency aceita um link de entrada para os dados que você
deseja gerar informações de frequência. Você poderá usar uma especificação de
correspondência se quiser dados de frequência em algumas colunas e não em
outras.
O estágio Match Frequency lê dados de seu link de entrada e gera a distribuição
de frequência de valores das colunas nos dados de entrada. Em seguida, os dados
de frequência gerados fluem para um estágio de correspondência ou são
armazenados para utilização posterior, ou ambas as situações.
Embora a saída do estágio Match Frequency seja especificamente usada para dados
de correspondência, geralmente você deseja gerar dados de frequência
independentemente de suas tarefas de padronização e correspondência. Mantendo
o processo de geração de dados de frequência separado, você tem a opção de
executar as tarefas em intervalos pré-determinados. Além disso, você pode
executar essas tarefas relativamente com pouca frequência, quando comparado com
as tarefas de padronização e correspondência, pois as frequências não
necessariamente precisam ser atuais para produzirem ótimos resultados de
correspondência.
O estágio Match Frequency utiliza um arquivo de dados de entrada. Esse arquivo
de dados pode ser original de um dos locais a seguir.
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v Um link de um arquivo do conjunto de dados de amostra gerado pelo estágio
Data Set para uso no Match Designer.
v Um link de qualquer banco de dados paralelo, arquivo ou estágio de
processamento que contenha as informações que você precisa para os estágios a
seguir.
– Um estágio Unduplicate Match
– A entrada da origem de dados de um estágio Reference Match
– A entrada da fonte de referência de um estágio Reference Match
Padronize os dados de entrada antes de utilizá-los com o Match Designer e os
estágios de correspondência.
Ao configurar o estágio, você pode escolher a partir das opções a seguir.
v Designar uma especificação de correspondência do repositório, para que as
informações de frequência sejam geradas apenas para as colunas de
correspondência naquela especificação.
v Não designar uma especificação de correspondência, gerando, assim,
informações de frequência para todas as colunas da entrada.
v Aumentar o número de frequências que são relatadas na saída. O padrão é 100.
O estágio Match Frequency tem um único link de saída que contém quatro
colunas.
v qsFreqVal
v qsFreqCounts
v qsFreqColumnID
v qsFreqHeaderFlag
Os dados nessas colunas fornecem as informações necessárias para fornecer
entrada ao Match Designer e para os estágios Unduplicate Match e Reference
Match.
Você pode vincular-se à entrada ou saída do estágio Match Frequency de qualquer
estágio do banco de dados paralelo, de qualquer estágio de arquivo e da maioria
dos estágios de processamento.

Fluxo de Trabalho do Estágio Match Frequency
O estágio Frequency Match requer dados de entrada para os quais você gerar
informações de frequência.
Para criar uma especificação de correspondência para usar em uma tarefa de
correspondência, você precisará de informações de frequência para os dados de
entrada e (se você criar uma especificação de Reference Match) para os dados de
referência. Essas informações de frequência do estágio Match Frequency devem ser
a saída para um estágio Data Set. O estágio Data Set cria um arquivo de conjunto
de dados, que é o único tipo de arquivo que o Match Designer pode usar para
testar passes de correspondência dentro de uma especificação de correspondência.
Um fluxo de trabalho típico que usa o estágio Match Frequency inclui as tarefas a
seguir.
v Padronização dos dados de origem para a origem de dados e (se você pretende
criar uma tarefa de correspondência de duas origens) a fonte de referência.
v Preparação de um conjunto de dados de amostra representativo para os dados
de origem, para usar como entrada para o Match Designer. Se você quiser criar
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v

v

v

v
v

uma especificação de Reference Match, prepare também um conjunto de dados
de amostra representativo para os dados de referência.
Uso do estágio Match Frequency para gerar informações de frequência para os
dados de origem. Se você quiser criar uma especificação de Reference Match,
gere também informações de frequência para os dados de referência. Para os
dados de entrada, você pode usar todos os dados de origem ou apenas os dados
de origem de amostra representativos. Se você usar todos os dados de origem, a
tarefa poderá exigir mais tempo para execução, mas as informações de
frequência serão potencialmente mais precisas do que se você usar uma amostra
como a entrada.
Junto com os dados de amostra, use a saída do estágio Match Frequency como
entrada para o Match Designer criar uma especificação de Reference Match ou
uma especificação de Unduplicate Match.
Opcional. Se você quiser reduzir a quantidade de dados de frequência que será
usada na tarefa de correspondência, você poderá executar a tarefa do estágio
Frequency Match novamente. No entanto, para essa execução de tarefa, selecione
a especificação de correspondência que você criou. A seleção da especificação de
correspondência na tarefa do estágio Frequency Match limita os dados de
frequência apenas para as colunas que participam da tarefa de correspondência.
Crie uma tarefa do IBM InfoSphere QualityStage que inclua o estágio Reference
Match ou o estágio Unduplicate Match.
Selecione a especificação de correspondência que você criou para a tarefa.

Criando Tarefas de Match Frequency
Quando você cria a tarefa de Match Frequency na tela do cliente Designer, insere
um estágio que contém os dados de origem no estágio Match Frequency com uma
única saída.

Sobre Esta Tarefa
Embora você possa, dentro do permitido, obter entrada diretamente de um estágio
Standardize e efetuar a saída dela diretamente em um estágio Frequency Match na
mesma tarefa, existem alguns problemas com esta abordagem.
v Desempenho. Gerar frequências consome muito tempo. Em vez disso, por
exemplo, execute as frequências periodicamente (mensalmente, por exemplo)
para suportar uma execução de correspondência noturna.
v Não é em tempo real. O estágio Frequency Match não é executado no modo de
tempo real, portanto, ele não é compatível com esse modo.
v Dados não representativos. Os dados de qualquer execução de correspondência
específica podem não ser representativos. Crie as frequências em um conjunto de
dados representativos
É melhor criar tarefas modulares nas quais os dados de frequência são gerados
separadamente de outras tarefas, como aquelas que usam o estágio Standardize ou
os estágios de correspondência.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
Clique em Arquivo > Novo.
Selecione Tarefas e Tarefa Paralela e clique em OK.
Na paleta Qualidade dos Dados, selecione o estágio Match Frequency e
arraste-o para o meio da tela.
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5. Na paleta Arquivo, selecione o estágio Sequential File e arraste-o na tela à
esquerda do estágio Match Frequency. Vincule-o ao estágio Match Frequency.
Esse estágio insere dados de origem no estágio Match Frequency. Os dados de
origem geralmente são provenientes de um estágio de banco de dados ou
arquivo, mas você também pode usar outros estágios para pré-processá-los para
o estágio Match Frequency.
6. Selecione um estágio Data Set e arraste-o na tela à direita do estágio Match
Frequency. Vincule o estágio Match Frequency ao estágio Data Set. Esse estágio
recebe saída do estágio Match Frequency. Você pode usar qualquer estágio de
arquivo, banco de dados ou processamento. No entanto, se planeja usar os
dados de frequência como entrada para o Match Designer para criar uma
especificação de correspondência, deve usar um estágio Data Set do InfoSphere
DataStage.
7. Dê um clique duplo no estágio Sequential File.
a. Na guia Saída > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou selecione
um arquivo a partir do qual os dados de entrada serão lidos. Se você usou
outro estágio para a entrada, selecione a entrada adequada e defina todas as
propriedades adicionais que a origem requer.
b. Na guia Saída > Colunas, clique em Carregar e selecione uma definição de
tabela.
c. Clique em OK e em OK.
8. Dê um clique duplo no estágio Data Set (ou outro estágio que você usou para a
saída).
a. Na guia Entrada > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou
selecione um arquivo no qual gravar os dados de saída. Se você usou outro
estágio para a saída, selecione a saída adequada e defina as propriedades
que o destino requer.
b. Clique em OK.
9. Opcional: Renomeie os estágios e os links com nomes significativos que
representem suas funções na tarefa ou projeto.

Configurando o Estágio Match Frequency
Quando você configura o estágio Match Frequency, determina a origem dos dados
de entrada, edita propriedades do estágio e envia os dados para um arquivo de
destino.

Sobre Esta Tarefa
Quando você usa o estágio Match Frequency, pode selecionar uma especificação de
correspondência para gerar informações de frequência apenas para as colunas que
participarão da tarefa de correspondência.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a tarefa que contém o estágio Match Frequency que você deseja
configurar.
3. Dê um clique duplo no estágio Match Frequency.
4. Opcional: Clique em ... para selecionar uma especificação de correspondência.
a. Na área de janela Tipo de Link, selecione Dados, se seu link de entrada for
da origem de dados. Selecione Referência, se o link de entrada for da fonte
de referência.
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5. Se você não usar uma especificação de correspondência, selecione Não Usar
uma Especificação de Correspondência. A tarefa gerará informações de
frequência para todas as colunas de seus dados de entrada.
6. Opcional: No campo Entrada Máxima de Frequências, insira 101 - 100.000 para
aumentar o número máximo de frequências mostradas na saída. Por padrão,
são geradas até 100 frequências diferentes, iniciando pela mais frequente. Pode
ser necessário aumentar esse número se você estiver processando muitos
registros.
7. Clique em Propriedades do Estágio.
a. Na guia Saída > Mapeamento, selecione as colunas e as mapeie para o link
de saída.
8. Clique em OK e em OK.

Salvando a Definição de Tabela do Estágio Match Frequency
A execução de uma tarefa do estágio Match Frequency cria uma definição de
tabela. Salve essa definição de tabela porque você precisará carregá-la ao usar os
dados de frequência em uma tarefa do estágio Unduplicate Match ou Reference
Match.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a tarefa que contém o estágio Match Frequency para o qual você deseja
salvar a definição de tabela.
3. Dê um clique duplo no estágio Match Frequency e clique em Propriedades do
Estágio.
4. Clique na guia Saída > Colunas e clique em Salvar.
5. Na janela Salvar Definição de Tabela, no campo Nome de Tabela/Arquivo,
insira um nome para a definição de tabela e clique em OK.
6. Na janela Salvar Definição de Tabela Como, selecione a pasta na qual deseja
salvar a definição de tabela e clique em Salvar.
7. Clique em OK e em OK.

Correspondendo Uma Origem: Estágio Unduplicate Match
O estágio Unduplicate Match corresponde registros de um único arquivo de
origem.
Um exemplo de agrupamento de registros seria a localização de todos os registros
que se aplicam ao mesmo indivíduo, grupo familiar ou evento. Além disso, você
pode remover a duplicação de um arquivo para agrupar todas as faturas de um
cliente ou mesclar uma lista de correio.
O estágio Unduplicate Match realiza as ações a seguir.
v Categoriza todos os registros com pesos acima do limite de correspondência
como um conjunto de duplicatas.
v Identifica um registro principal selecionando-o dentro do conjunto que
corresponda a si mesmo com o peso mais alto. O registro principal é associado
ao seu conjunto de duplicatas.
v Determina que os registros que não fazem parte de um conjunto de duplicatas
são registros não correspondidos. Os registros principais e não correspondidos
geralmente são disponibilizados para a próxima passagem.
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v Exclui duplicatas em transmissões posteriores. No entanto, é possível escolher o
tipo de correspondência Independente se desejar que as duplicatas sejam
incluídas nas transmissões posteriores.
A saída do estágio Unduplicate Match pode incluir registros principais, duplicatas
acima do corte de correspondência, duplicatas de escritas, registros não
correspondidos e estatísticas sobre os resultados do processo correspondente. É
possível utilizar essa saída como entrada para o estágio Survive.

Entradas para o Estágio Unduplicate Match
O estágio Unduplicate Match aceita dois links de entrada: um para os dados dos
quais deseja remover a duplicação e um das informações de frequência desses
dados. O estágio Unduplicate Match usa uma especificação de correspondência não
duplicada para agrupar e corresponder os dados.
Para incluir dados de origem a Unduplicate Match, você precisa de links das
origens a seguir.
v Os dados dos quais deseja remover a duplicação. Qualquer estágio que produza
saída pode ser uma origem. No entanto, como boa prática, padronize os dados
antes de usar o estágio Unduplicate Match.
v As informações de frequência desses dados, como geradas pelo estágio Match
Frequency. Você pode inserir dados de frequência do estágio Match Frequency
como parte da tarefa atual. Você também pode inserir dados de frequência que
eram saída de uma tarefa de Match Frequency executada anteriormente.
Ao configurar o estágio, você deve designar uma especificação de correspondência
existente do repositório. Essa especificação de correspondência deve ser do tipo de
correspondência não duplicada e estar baseada nas definições de colunas dos
dados que você está inserindo no estágio Unduplicate Match.
O estágio Unduplicate Match faz a correspondência e agrupa seus dados de
entrada com base na especificação de correspondência. Selecione quais colunas
serão geradas.

Fluxo de Trabalho do Estágio Unduplicate Match
O estágio Unduplicate Match requer uma especificação de Unduplicate Match,
dados padronizados e informações de frequência para processar dados de acordo
com atributos específicos.
Um fluxo de trabalho típico para usar o estágio Unduplicate Match inclui as
tarefas a seguir.
v Padronizar os dados de origem.
v Preparar um conjunto de dados de amostra representativo a partir dos dados de
origem.
v Utilizar o estágio Match Frequency para gerar informações de frequência. Para
uso no Match Designer, use o estágio Data Set para a saída.
v Use o Match Designer para criar uma especificação de correspondência para
usar no estágio Unduplicate Match.
v Opcional. Se você quiser reduzir a quantidade de dados de frequência, poderá
executar a tarefa do estágio Frequency Match novamente. No entanto, para essa
execução de tarefa, use a especificação de correspondência que você criou para
Unduplicate Match. O uso da especificação de Unduplicate Match limita os
dados de frequência apenas para as colunas que participam da tarefa de
correspondência.
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v Crie uma tarefa do IBM InfoSphere QualityStage que inclua o estágio
Unduplicate Match, com os dados de origem e as informações de frequência
como entradas.
v Configure o estágio Unduplicate Match, que inclui a seleção da especificação de
Unduplicate Match que você criou.
v Use as informações de saída do estágio Unduplicate Match como entrada para o
estágio Survive.

Criando Tarefas de Unduplicate Match
A tarefa de Unduplicate Match requer a inclusão do estágio Unduplicate Match na
tarefa e a vinculação dela com dois estágios de origem e até cinco estágios de
saída.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Clique em Arquivo > Novo.
3. Selecione Tarefas e Tarefa Paralela e clique em OK.
4. Na paleta Qualidade dos Dados, selecione o estágio Unduplicate Match e
arraste-o para o meio da tela.
5. Na paleta, inclua dois estágios de entrada. Inclua um para cada uma das
origens de dados a seguir.
a. Origem de Dados.
b. Informações de frequência para a origem de dados.
Geralmente, os dados de origem são provenientes de um arquivo ou banco de
dados, mas também é possível utilizar outros estágios para pré-processá-los
antes de inseri-los no estágio Unduplicate Match.
6. Vincule os estágios de entrada na ordem a seguir.
a. Dados
b. Frequência de Dados
7. Na paleta, inclua até cinco estágios de saída, um para cada uma das opções de
saída que você pretende usar no estágio Unduplicate Match. A lista a seguir
mostra as cinco opções de saída.
v Correspondência
v Escritural
v Duplicata
v Não Correspondente
v Estatísticas de Correspondência
Para os estágios de saída, é possível usar qualquer estágio de arquivo, banco
de dados ou processamento.
8. Para as opções de saída de correspondência que você pretende usar, vincule
os estágios na ordem a seguir.
a. Correspondência
b. escrita
c. duplicata
d. Não Correspondente
e. Estatísticas de Correspondência
Nota: Verifique na guia Estágio > Ordenação de Links se as etiquetas e os
nomes de links estão corretos.
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9. Dê um clique duplo em um estágio de entrada.
a. Na guia Saída > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou selecione
um arquivo a partir do qual os dados de entrada serão lidos. Se você usou
um estágio diferente de um estágio de arquivo para a entrada, selecione a
entrada adequada e defina todas as propriedades adicionais que a origem
requer.
b. Na guia Saída > Colunas, clique em Carregar e selecione uma definição
de tabela. Ao selecionar a definição de tabela para a entrada de frequência,
use a definição de tabela criada quando a tarefa de Frequency Match foi
executada.
c. Clique em OK e em OK.
d. Repita estas etapas até que os estágios de entrada sejam configurados.
10. Dê um clique duplo em um estágio de saída.
a. Na guia Entrada > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou
selecione um arquivo no qual gravar os dados de saída. Se você usou um
estágio diferente de um estágio de arquivo para a saída, selecione a saída
adequada e defina as propriedades que o destino requer.
b. Clique em OK.
c. Repita estas etapas até que os estágios de saída sejam configurados.
11. Opcional: Renomeie os estágios e os links com nomes significativos que
representem suas funções na tarefa ou projeto.

Configurando o Estágio Unduplicate Match
Depois de criar uma tarefa que contém este estágio, selecione a partir das
especificações de correspondência disponíveis e outras configurações desses
registros de correspondência em uma origem de dados.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a tarefa que contém o estágio Unduplicate Match que você deseja
configurar.
3. Dê um clique duplo no estágio Unduplicate Match.
4. No campo Especificação de Correspondência, clique em ... e selecione uma
especificação de Unduplicate Match.
5. Opcional: Para substituir qualquer um dos valores de corte de
correspondência da especificação de correspondência que você selecionou,
selecione Substituir Cortes e insira novos valores ou parâmetros de tarefas
nas colunas Correspondência, Escritural.
6. Opcional: Para configurar vários valores de corte para os cortes de
correspondência substitutos, selecione os valores que deseja substituir e clique
no ícone de seta. Selecione uma das opções a seguir.
Opção

Ação

Se quiser usar um parâmetro da tarefa
existente

Selecione Parâmetro da Tarefa e um
parâmetro existente.

Se você quiser inserir um novo parâmetro
de tarefa

Selecione Parâmetro da Tarefa > Novo e
defina o novo parâmetro.

Se quiser inserir valores específicos

Selecione Valor da Chave e insira o valor.

7. Opcional: Para retornar aos valores de corte de correspondência da
especificação de correspondência, se os valores de corte de correspondência
forem substituídos, selecione uma das opções a seguir.
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Opção

Ação

Se quiser retornar todos os valores
substituídos

Limpe Substituir.

Se quiser retornar os valores substituídos
selecionados

Selecione os valores que deseja retornar.
Clique em Configurar Cortes Selecionados
para e selecione Valor da Especificação de
Correspondência.

8. Na área de janela Tipo de Correspondência, escolha um tipo de
correspondência.
9. Na área de janela Saídas de Correspondência, selecione uma ou mais saídas
que você deseja criar. Esteja ciente das condições a seguir.
v Cada saída selecionada deve ter um link de saída correspondente.
v Nenhuma saída pode ser enviada para mais de um link.
10. Clique em Propriedades do Estágio.
a. Na guia Saída > Mapeamento, selecione as colunas e as mapeie para o
link de saída.
11. Clique em OK e em OK.
Tipos de Correspondência para o Estágio Unduplicate Match:
O tipo de correspondência do estágio Unduplicate Match determina o
relacionamento entre os passes de correspondência, os registros que são
processados por cada um dos passes e como os grupos são formados.
Ao usar o estágio Unduplicate Match, selecione um dos seguintes tipos de
correspondência.
v Dependente. Os passes em uma correspondência Dependente Não Duplicado
processam os dados em sequência. Em cada passe, os grupos são criados com
base em registros principais. Os grupos que são formados em todos os passes do
mesmo registro principal são combinados para criar o grupo final para o
principal. Cada registro duplicado em um grupo corresponde ao registro
principal do grupo em um dos passes de correspondência. Os registros
principais e não correspondidos de um passe são disponibilizados para o passe
subsequente. As duplicações são removidas da consideração, para que não sejam
designadas a mais de um grupo. Prioriedades são fornecidas aos registros
principais existentes na construção do grupo em passes subsequentes.
v Independente. Cada passe em uma correspondência Independente Não
Duplicado processa todos os registros de entrada. Como o dependente não
duplicado, em cada passe, grupos são criados com base em registros principais.
Mas como cada passe processa todos os registros, um registro pode ser membro
de um grupo de mais de um dos passes. (De modo semelhante, um registro
pode ser um principal em um grupo que é criado em um passe enquanto é
duplicado em um grupo que é criado em outro passe.) Os grupos de todos os
passes são mesclados para que grupos com um registro em comum formem um
único grupo. Se o registro A estiver em um grupo com o registro B e o registro B
estiver em um grupo diferente com o registro C, os dois grupos serão mesclados
para que os registros A, B e C estejam todos no mesmo grupo. (Um registro
termina em, no máximo, um grupo.) Os grupos são mesclados até que todos os
grupos com registros em comum sejam mesclados. No nível de passe, o
relacionamento que determina a associação do grupo é o dos registros que
correspondem a um registro principal. No entanto, para o processo de
mesclagem, o relacionamento é um da associação de grupos. Assim, os membros
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em um grupo podem ser conectados por uma cadeia de relacionamentos e não
necessariamente precisam corresponder em um registro comum.
v Transitivo. Como as correspondências Independente Não Duplicado, cada passe
em uma correspondência Transitivo Não Duplicado também processa cada
registro. Mas diferente de uma correspondência Independente Não Duplicado, a
correspondência Transitivo Não Duplicado não cria grupos em nível de passe.
Ao contrário, todos os pares de registros com pontuação acima do corte de
correspondência são usados para produzir os grupos. A criação de grupos em
nível de passe descartaria as informações de que a pontuação de um par de
registros estaria acima do corte de correspondência em um passe se cada registro
terminasse em um grupo diferente. Transitivo Não Duplicado não descarta essas
informações. Ele cria grupos para que todos os registros com pontuação acima
do corte de correspondência em qualquer um dos passes estejam no mesmo
grupo. Por exemplo, se os registros A e B tiverem pontuação acima do corte de
correspondência em um passe, e os registros B e C tiverem pontuação acima do
corte de correspondência em um passe (possivelmente o mesmo passe), os
registros A, B e C serão incluídos no mesmo grupo. (Um registro termina em, no
máximo, um grupo.) Assim como as correspondências Dependente Não
Duplicado, os membros em um grupo podem ser conectados por uma cadeia de
relacionamentos e não necessariamente todos correspondem a um principal
comum. Mas a cadeia Transitivo Não Duplicado pode ser estendida porque ela
usa todos os pares com pontuação acima do corte de correspondência.
Na maioria dos casos, você escolhe o tipo de correspondência Dependente, pois
deseja que as duplicações sejam removidas da consideração, para que elas não
correspondam a outros registros nos passes subsequentes.
No entanto, o tipo de correspondência Independente será útil quando você quiser
vincular pessoas ou organizações, independentemente do endereço. Por exemplo, é
possível vincular todos os locais onde um médico trabalha.
O tipo de correspondência Transitivo será útil se você quiser contabilizar a entrada
de dados inconsistentes nos campos que ajudam na identificação de duplicação,
por exemplo, a data de nascimento e o número da carteira de habilitação.
Um Exemplo de Processamento dos Tipos de Correspondência Dependente e
Independente
O seguinte exemplo mostra como usar o tipo de correspondência Independente
com o estágio Unduplicate Match. A tabela mostra quatro registros que descrevem
a mesma pessoa. Determine que todos os registros referentes a mesma pessoa
sejam correspondentes sem considerar o endereço.
Tabela 7. Quatro Registros Que Descrevem a Mesma Pessoa
Registro

Nome

Endereço

ID de imposto

1

William Nickson

123 Rodeo Drive

123456789

2

Bill Nixon

123 Rodeo Drive

3

B Nickson

978 Sunset Blvd.

123456789

4

Nickson

456 Western Ave.

123456789

O processo de correspondência que usa estes dados produz resultados diferentes
que dependem do tipo de correspondência que você escolhe:
v Dependente

152

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

– A primeira transmissão forma blocos e corresponde em Nome e Endereço. Os
Registros 1 e 2 são considerados par correspondido. Os registros 3 e 4 são
considerados registros não correspondidos.
– Se o Registro 2 (sem o TaxID) for selecionado como mestre e o Registro 1 for
considerado como duplicata, o Registro 1 não estará disponível para a
segunda transmissão.
– Se a segunda transmissão formar blocos e corresponder em Nome e TaxID,
somente os Registros 3 e 4 serão correspondentes. O resultado será dois
grupos de registros correspondidos: os Registros 1 e 2 e os Registros 3 e 4.
v Independente
– Os resultados da primeira transmissão são os mesmos que a Correspondência
Dependente. Os Registros 1 e 2 são considerados par correspondido. Os
registros 3 e 4 são considerados registros não correspondidos.
– Se o Registro 2 (sem o TaxID) for selecionado como o registro principal na
segunda transmissão, o Registro 1, que é o registro duplicado, também será
comparado aos demais registros. Ao formar blocos em Nome e TaxID, os
registros 1, 3 e 4 serão correspondentes. Já que o Registro 1 correspondeu ao
Registro 2 na primeira transmissão, a saída é um grupo com todos os quatro
registros vinculados.
Um Exemplo de Processamento dos Tipos de Correspondência Dependente e
Transitivo
O seguinte exemplo mostra como usar a opção do tipo de correspondência
Transitivo com o estágio Unduplicate Match. A tabela mostra seis registros que
mostram uma diferença de um dia entre registros do mesmo sobrenome. Você
exige que registros do mesmo sobrenome correspondam se as datas tiverem uma
diferença de um dia ou menos.
Tabela 8. Registros que Mostram uma Diferença de Um Dia Entre Registros do Mesmo
Sobrenome
Registro Sobrenome
Data

Nome
qsMatch qsMatch qsMatch qsMatch qsMatch
fornecido Tipo
Peso
Passar
SetID
DataID
Número

5

Clifford

19530831 Benn

MP

0

1

5

5

7

Clifford

19530829 George

DA

0

1

5

7

6

Clifford

19530830 George

DA

0

1

5

6

8

Clifford

19530731 Thomas

MP

0

1

8

8

9

Clifford

19530801 David

DA

0

1

8

9

10

Clifford

19530802 David

DA

0

1

8

10

O processo de correspondência que usa estes dados produz resultados diferentes
que dependem do tipo de correspondência que você escolhe:
v Dependente
– O primeiro passe cria blocos em Sobrenome e correspondência em Data
usando uma tolerância de data de um dia. Os registros 5 e 6 são considerados
um par com correspondência.
– Se o registro 5 for selecionado como registro principal, o registro 6 não estará
disponível para o segundo passe e nenhum outro registro corresponderá.
v Transitivo
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– O primeiro passe cria blocos em Sobrenome e correspondência em Data
usando uma tolerância de data de um dia. Os registros 5 e 6 são considerados
um par com correspondência.
– Se o registro 5 for selecionado como registro principal, o registro 6 estará
disponível para passes subsequentes e será comparado ao restante dos
registros. Os registros 6 e 7 são considerados um par com correspondência.
Como o registro 5 tem correspondência com o registro 6 no primeiro passe, o
resultado é um grupo no qual todos os três registros estão vinculados. Os
registros 5 e 6 têm correspondência. Os registros 6 e 7 têm correspondência.
Por isso, os registros 5, 6 e 7 estão dentro do mesmo conjunto de
correspondência.
Saídas de Correspondência para o Estágio Unduplicate Match:
O estágio Unduplicate Match ocupa até cinco links de saída e vincula-se a
qualquer estágio de arquivo ou de banco de dados paralelo, e à maioria dos
estágios de processamento.
Selecione a partir das opções de saída a seguir. Cada opção é uma saída para um
link de saída separado. Portanto, o número de links de saída corresponde ao
número de opções de saída que você seleciona.
v Correspondência. Os registros principais.
v Escrita. As duplicatas que estão no intervalo de escrita.
v Duplicata. Os registros duplicados que estão acima do corte de correspondência.
v Não correspondido. Os registros que não são principais, duplicatas ou registros
de escrita.
v Estatísticas de Correspondência. Estatísticas de resumo sobre os resultados
correspondentes e estatísticas sobre o processo correspondente para cada passe
de correspondência.
Use a guia Propriedades do Estágio > Ordenação de Link para associar as opções
de saída a links de saída específicos. Verifique a guia Ordenação de Link para
garantir que os registros de cada opção de saída selecionada sejam saídas para o
link pretendido.
Se você quiser, poderá incluir outros estágios do InfoSphere DataStage (como o
estágio Funnel) para agrupar algumas ou todas as saídas em um único arquivo ou
tabela.
As colunas que estão disponíveis para saída consistem de todas as colunas de
entrada, mais colunas adicionais que são criadas pelo processo de correspondência.
A saída não correspondente inclui as colunas a seguir.
v qsMatchDataID. ID do registro de dados.
v qsMatchType. O ID de correspondência do registro. Um dos seguintes registros:
– MP. Registro principal.
- DA. Registro duplicado.
- CP. Registro que requer revisão clerical
– RA. Registro não correspondente.
v qsMatchSetId. Identificador do conjunto de correspondências. (Para registros não
correspondentes, esse identificador é igual ao ID de registro de dados.)
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A saída de correspondência, de escrita e duplicada inclui as três colunas anteriores,
mais as colunas a seguir.
v qsMatchWeight. Peso.
v qsMatchPattern. Padrão.
v qsMatchLRFlag. "E" para esquerda, "D" para direita.
v qsMatchExactFlag. "X" se a correspondência for exata.
v qsMatchPassNumber. Número da transmissão onde a correspondência foi
localizada.
Se você selecionar a opção Estatísticas de Correspondência, certifique-se de usar
os nomes padrão para as colunas de saída. A saída estatística inclui as seguintes
colunas:
v qsMatchPassNumber. Número da transmissão onde a correspondência foi
localizada.
v qsMatchStatType. O número usado para identificar o tipo de estatística.
v qsMatchStatValue. O valor para uma determinada estatística.
v qsMatchWeight. Peso.

Correspondendo Duas Origens: Estágio Reference Match
O estágio Reference Match compara duas origens dos dados de entrada (registros
de referência e registros de dados) para correspondências.
O estágio Reference Match usa as quatro origens de dados a seguir para
correspondência.
v Uma origem de dados
v Informações de frequência sobre a origem de dados, geradas pelo estágio Match
Frequency
v Uma origem de referência
v Informações de frequência sobre a fonte de referência, geradas pelo estágio
Match Frequency

Entradas para o Estágio Reference Match
O estágio Reference Match obtém quatro origens de entrada. As origens de dados e
as fontes de referência podem ser provenientes de qualquer banco de dados
paralelo, arquivo ou estágio de processamento.
As quatro entradas para o estágio Reference Match são provenientes das seguintes
origens.
v Origem de Dados
v Fonte de Referência
v As informações de frequência sobre a origem de dados e fonte de referência,
geradas pelo estágio Match Frequency. Você pode inserir dados de frequência do
estágio Match Frequency como parte da tarefa atual. Você também pode inserir
dados de frequência que eram saída de uma tarefa de Match Frequency
executada anteriormente.
Ao configurar o estágio, designe uma especificação de correspondência existente
do repositório, com base nas definições de coluna das origens de dados e da fonte
de referência.
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O estágio Reference Match faz a correspondência e agrupa seus dados de entrada
com base na especificação de correspondência. Selecione quais colunas serão
geradas.

Fluxo de Trabalho do Estágio Reference Match
O estágio Reference Match requer dados padronizados e dados de referência como
dados de origem, uma especificação de Reference Match e informações de
frequência para as duas origens.
Um fluxo de trabalho típico que usa o estágio Reference Match inclui as tarefas a
seguir.
v Padronizar os dados de origem para a origem de dados e a origem de
referência.
v Preparar conjuntos de dados de amostra representativos a partir dos dados de
origem.
v Utilizar o estágio Match Frequency para gerar informações de frequência. Para
uso no Match Designer, use o estágio Data Set para a saída.
v Use o Match Designer para criar uma especificação de correspondência para
usar no estágio Reference Match.
v Opcional. Se você quiser reduzir a quantidade de dados de frequência que será
usada na tarefa de Reference Match, poderá executar a tarefa do estágio
Frequency Match novamente. No entanto, para essa execução de tarefa, selecione
a especificação de Reference Match que você criou. A seleção da especificação de
Reference Match na tarefa do estágio Frequency Match limita os dados de
frequência apenas para as colunas que participam da tarefa de correspondência.
v Crie uma tarefa do IBM InfoSphere QualityStage que inclua o estágio Reference
Match, com a origem de dados, a fonte de referência e as informações de
frequência para cada origem como entradas.
v Configure o estágio Reference Match, que inclui a seleção da especificação de
Reference Match que você criou.
v Use as informações de saída do estágio Reference Match como entrada para o
estágio Survive.

Criando Tarefas de Reference Match
Uma tarefa do Reference Match requer a inclusão do estágio Reference Match na
tela do cliente Designer e o vínculo a origens de dados e de referência e estágios
de saída.

Procedimento
Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
Clique em Arquivo > Novo.
Selecione Tarefas e Tarefa Paralela e clique em OK.
Na paleta Qualidade dos Dados, selecione o estágio Reference Match e
arraste-o para o meio da tela.
5. Na paleta, inclua quatro estágios de entrada. Inclua um para cada uma das
origens de dados a seguir.
a. Origem de Dados.
b. Informações de frequência para a origem de dados.
c. Fonte de Referência.
d. Informações de frequência para a fonte de referência.
1.
2.
3.
4.
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Geralmente, os dados de origem são provenientes de um arquivo ou banco de
dados, mas também é possível utilizar outros estágios para pré-processá-los
antes de inseri-los no estágio Reference Match.
6. Vincule os estágios de entrada na seguinte ordem:
a. Dados
b. Referência
c. Frequência de Dados
d. Frequência de Referência
7. Na paleta, inclua até sete estágios de saída, um para cada uma das opções de
saída que você pretende usar no estágio Reference Match. A lista a seguir
mostra as sete opções de saída.
v Correspondência
v Escritural
v Dados Duplicados
v Referência Duplicada
v Dados Não Correspondentes
v Referência Não Correspondida
v Estatísticas de Correspondência
Para os estágios de saída, é possível usar qualquer estágio de arquivo, banco
de dados ou processamento.
8. Para as opções de saída de correspondência que você pretende usar, vincule
os estágios na ordem a seguir.
a. Correspondência
b. escrita
c. Dados Duplicados
d. Referência Duplicada
e. Dados Não Correspondentes
f. Referência Não Correspondida
g. Estatísticas de Correspondência
Nota: Verifique na guia Estágio > Ordenação de Links se as etiquetas e os
nomes de links estão corretos.
9. Dê um clique duplo em um estágio de entrada.
a. Na guia Saída > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou selecione
um arquivo a partir do qual os dados de entrada serão lidos. Se você usou
um estágio diferente de um estágio de arquivo para a entrada, selecione a
entrada adequada e defina todas as propriedades adicionais que a origem
requer.
b. Na guia Saída > Colunas, clique em Carregar e selecione uma definição
de tabela. Ao selecionar a definição de tabela para a entrada de frequência,
use a definição de tabela criada quando a tarefa de Frequency Match foi
executada.
c. Clique em OK e em OK.
d. Repita estas etapas até que os estágios de entrada sejam configurados.
10. Dê um clique duplo em um estágio de saída.
a. Na guia Entrada > Propriedades, selecione Arquivo = ? e insira ou
selecione um arquivo no qual gravar os dados de saída. Se você usou um
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estágio diferente de um estágio de arquivo para a saída, selecione a saída
adequada e defina as propriedades que o destino requer.
b. Clique em OK.
c. Repita estas etapas até que os estágios de saída sejam configurados.
11. Opcional: Renomeie os estágios e os links com nomes significativos que
representem suas funções na tarefa ou projeto.

Configurando o Estágio Reference Match
Depois de criar uma tarefa que contém este estágio, selecione a partir das
especificações de correspondência disponíveis e outras configurações que
determinam registros de correspondência em duas origens de dados.

Procedimento
1. Abra o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
2. Abra a tarefa que contém o estágio Reference Match que você deseja
configurar.
3. Dê um clique duplo no estágio Reference Match.
4. No campo Especificação de Correspondência, clique em ... e selecione uma
especificação de Reference Match.
5. Opcional: Para substituir qualquer um dos valores de corte de
correspondência da especificação de correspondência que você selecionou,
selecione Substituir Cortes e insira novos valores ou parâmetros de tarefas
nas colunas Correspondência, Escritural ou Duplicado.
6. Opcional: Para configurar vários valores de corte para os cortes de
correspondência substitutos, selecione os valores que deseja substituir e clique
no ícone de seta. Selecione uma das opções a seguir.
Opção

Ação

Se quiser usar um parâmetro da tarefa
existente

Selecione Parâmetro da Tarefa e um
parâmetro existente.

Se você quiser inserir um novo parâmetro
de tarefa

Selecione Parâmetro da Tarefa > Novo e
defina o novo parâmetro.

Se quiser inserir valores específicos

Selecione Valor da Chave e insira o valor.

7. Opcional: Para retornar aos valores de corte de correspondência da
especificação de correspondência, se os valores de corte de correspondência
forem substituídos, selecione uma das opções a seguir.
Opção

Ação

Se quiser retornar todos os valores
substituídos

Limpe Substituir.

Se quiser retornar os valores substituídos
selecionados

Selecione os valores que deseja retornar.
Clique em Configurar Cortes Selecionados
para e selecione Valor da Especificação de
Correspondência.

8. Na área de janela Tipo de Correspondência, escolha um tipo de
correspondência.
9. Na área de janela Saídas de Correspondência, selecione uma ou mais saídas
que você deseja criar. Esteja ciente das condições a seguir.
v Cada saída selecionada deve ter um link de saída correspondente.
v Nenhuma saída pode ser enviada para mais de um link.
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10. Clique em Propriedades do Estágio.
a. Na guia Saída > Mapeamento, selecione as colunas e as mapeie para o
link de saída.
11. Clique em OK e em OK.
Tipos de Correspondências para o Estágio Reference Match:
O tipo de correspondência do estágio Reference Match determina o relacionamento
entre os passes de correspondência, os registros que são processados por cada um
dos passes e como os grupos são formados.
Ao usar o estágio Reference Match, você seleciona um dos tipos de
correspondência a seguir.
Muitos para Um
Qualquer registro de origem de referência pode corresponder muitos
registros de origem de dados. Qualquer registro de origem de dados pode
corresponder apenas a um registro da fonte de referência. Por exemplo, se
101 Main St. na origem de dados corresponder a dois registros na fonte de
referência: 101-199 Main St SW e 101-199 Main St SE, o primeiro registro
da fonte de referência será o registro correspondente e o segundo não será
considerado uma correspondência desse registro específico da origem de
dados. É possível que o segundo registro da fonte de referência
corresponda a outro registro da origem de dados.
Vários para Um Múltiplo
Cada registro de origem de referência com o mesmo peso que o par
correspondido quando armazenado no registro de dados é sinalizado como
um registro duplicado. Qualquer registro de origem de dados pode
corresponder a mais de um registro da fonte de referência. Por exemplo, se
101 Main St. na origem de dados corresponder a dois registros na origem
de referência: 101-199 Main St SW e 101-199 Main St SE, um registro de
origem de referência será o registro correspondente e o outro será a
duplicata.
Duplicação Muitas-para-Uma
Como a opção Muitos para Um Múltiplos, exceto os registros da origem de
referência adicionais que correspondem a um nível acima do valor de corte
duplicado que são sinalizados como duplicados. Esta funcionalidade
significa que registros com pesos menores que o peso de correspondência
podem ser sinalizados como duplicados. Por exemplo, se 101 Main St. na
origem de dados corresponder a três registros na fonte de referência:
101-199 Main St SW, 101-199 Main St SE e 101 Main Rd, você obtém
101-199 Main St SW como a correspondência, e os dois outros endereços
podem estar duplicados.
Um para Um
Corresponde um registro na origem de dados com apenas um registro na
origem de referência. Um registro na origem de referência pode
corresponder somente a um registro de origem de dados.
Saídas de Correspondência para o Estágio Reference Match:
O estágio Reference Match ocupa até sete saídas. Esta funcionalidade permite que
você envie registros de cada uma das seguintes categorias para diferentes saídas
usando estas opções.
Você pode enviar registros para links diferentes usando uma das opções a seguir.
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Correspondência. Os registros correspondidos para ambas as entradas.
Escrita. Os registros de revisão de escrita para ambas as entradas.
Duplicatas de Dados. As duplicatas na origem de dados.
Duplicatas de Referência. As duplicatas na origem de referência.
Dados Não Correspondidos. Os registros não correspondidos da entrada de
dados.
v Referência Não Correspondida. Os registros não correspondidos da entrada de
referência.
v Estatísticas de Correspondência. Estatísticas de resumo sobre os resultados
correspondentes e estatísticas sobre o processo correspondente para cada passe
de correspondência.

v
v
v
v
v

Cada uma dessas opções deve conectar-se a um link separado. Você pode controlar
os links dessas saídas na guia Propriedades do Estágio > Ordenação de Link.
Se você quiser, poderá incluir outros estágios do InfoSphere DataStage (como o
estágio Funnel) para agrupar algumas ou todas as saídas em um único arquivo ou
tabela.
As colunas que estão disponíveis para saída consistem de todas as colunas de
entrada, mais colunas adicionais que são criadas pelo processo de correspondência.
Se você selecionar a opção Estatísticas de Correspondência, certifique-se de usar
os nomes padrão para as colunas de saída.

Tarefas de Correspondência Predefinidas
É possível usar as tarefas correspondentes fornecidas com IBM InfoSphere
QualityStage para corresponder registros de uma ou duas origens de dados de
entrada. É possível executar as tarefas correspondentes predefinidas depois de
incluir as especificações correspondentes que você cria usando o Assistente de
Configuração de Especificação de Correspondência.
As tarefas correspondentes predefinidas estão no seguinte arquivo:
installation_directory\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
em que installation_directory é o diretório de instalação raiz da camada de cliente
InfoSphere Information Server.
É possível importar as tarefas e, em seguida, visualizá-las na árvore do repositório
Cliente do Designer, escolhendo Qualidade de Dados > Modelos de
Correspondência > Tarefas.
A tabela a seguir lista as tarefas correspondentes predefinidas e o propósito para
cada tarefa.
Tabela 9. Tarefas de Correspondência Predefinidas
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Nome da Tarefa

Finalidade

MT30_BusinessDeduplicationMatch

Identifique os registros em uma única
origem de dados que representa os mesmos
negócios no mesmo endereço.
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Tabela 9. Tarefas de Correspondência Predefinidas (continuação)
Nome da Tarefa

Finalidade

MT30_BusinessHouseholdMatch

Agrupe os registros em uma única origem
de dados que representa os negócios no
mesmo endereço.

MT30_IndividualDeduplicationMatch

Identifique os registros em uma única
origem de dados que representa o mesmo
indivíduo no mesmo endereço.

MT30_IndividualHouseholdMatch

Agrupe os registros em uma única origem
de dados que representa os indivíduos no
mesmo endereço.

MR30_BusinessHouseholdReferenceMatch

Agrupe os registros de duas origens de
dados que representam os negócios no
mesmo endereço.

MR30_BusinessReferenceMatch

Identifique os registros de duas origens de
dados que representam os mesmos negócios
no mesmo endereço.

MR30_IndividualHouseholdReferenceMatch

Agrupe os registros de duas origens de
dados que representam os indivíduos no
mesmo endereço.

MR30_IndividualReferenceMatch

Identifique os registros de duas origens de
dados que representam os mesmos
indivíduos no mesmo endereço.

Observações de Uso
Use os dados padronizados e as informações de frequência para esses dados como
entrada para as tarefas correspondentes predefinidas. É possível gerar esses dados
executando a tarefa de normatização predefinida apropriada. As colunas nos dados
de entrada devem ser as colunas que são produzidas pelos conjuntos de regras
específicos de domínio dos EUA.
É possível executar as tarefas correspondentes predefinidas conforme são
configuradas inicialmente ou é possível usar as tarefas como modelos para criar
tarefas que atendem seus requisitos correspondentes específicos.
As mudanças que você faz nas tarefas predefinidas sobrescrevem as configurações
iniciais para essas tarefas.
Se você criar uma tarefa que seja baseada em uma das tarefas predefinidas,
certifique-se de copiar a tarefa predefinida e fornecer a ela um nome exclusivo.
Quando você configura o estágio Unduplicate Match ou Reference Match em uma
tarefa predefinida, escolha uma especificação correspondente que se aplique a esse
estágio. Além disso, certifique-se de que a especificação se aplica a colunas que
sejam a entrada para o estágio.
Antes de editar ou executar uma tarefa correspondente predefinida, leia a anotação
para essa tarefa.
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Relatório Estatísticas de Correspondência
O relatório Estatísticas de Correspondência apresenta estatísticas em nível de
resumo sobre os resultados correspondentes e estatísticas sobre o processo
correspondente para cada passe de correspondência.
Use os relatórios Estatísticas de Correspondência para avaliar os resultados do
processo de correspondência. Também é possível compartilhar os resultados com
membros da equipe e partes interessadas que não tenham acesso direto ao IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer, onde você gera os dados para os
relatórios.
Gere os dados para esses relatórios executando uma tarefa que usa o estágio
Unduplicate Match ou o estágio Reference Match. Ao configurar um dos estágios,
escolha Estatísticas de Correspondência a partir da lista de saídas de
correspondência para produzir os dados que são necessários para o relatório
Estatísticas de Correspondência.
O estágio de saída que contém dados para o relatório Estatísticas de
Correspondência deve ser um estágio Sequential File ou estágio ODBC Enterprise.
Ao configurar o estágio de saída, especifique se a primeira linha no arquivo
contém os nomes de coluna.
Crie relatórios Estatísticas de Correspondência no IBM InfoSphere Information
Server: Console da Web.

Criando Relatórios de Estatísticas de Correspondência
Depois de executar uma tarefa que contenha um estágio Unduplicate Match ou
Reference Match, é possível criar um relatório Estatísticas de Correspondência para
visualizar as estatísticas sobre os resultados do processo de correspondência.

Antes de Iniciar
v Configure o estágio Unduplicate Match ou Reference Match na tarefa para a
qual deseja as estatísticas. Certifique-se de selecionar Match Statistics a partir da
lista de saídas de correspondência. Não altere os nomes das colunas na saída
para as estatísticas.
v Certifique-se de que a tarefa para a qual deseja as estatísticas usa um estágio
Sequential File ou estágio ODBC Enterprise como estágio de saída. Ao
configurar o estágio de saída, especifique se a primeira linha no arquivo contém
os nomes de coluna.
v Execute a tarefa para a qual deseja as estatísticas.
v Configure seu navegador da Web para trabalhar com o IBM InfoSphere
Information Server: Console da Web. Para obter informações adicionais sobre a
configuração do navegador da Web, consulte IBM InfoSphere Information Server:
Guia de Administração .

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Na área de janela de navegação, clique em Modelos de Relatórios >
QualityStage > Visualizar Modelos de Relatórios.
4. Selecione Estatísticas de Correspondência e clique em Novo Relatório.
5. Opcional: Insira um nome significativo e a descrição para o relatório.
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a. No campo Nome, substitua o nome padrão por um nome que seja mais
significativo a você. Por exemplo, você pode escolher um nome que inclua o
nome da tarefa ou o estágio que selecionar para este relatório.
b. No campo Descrição, substitua a descrição padrão por uma descrição que
seja mais significativa a você. Por exemplo, você pode inserir um resumo da
tarefa que descreve os dados de entrada na tarefa.
O campo Salvar na Pasta contém o nome da pasta padrão na qual o novo
relatório é armazenado no servidor. Você não pode especificar uma pasta
diferente ao criar um relatório. Ao visualizar o relatório, é possível salvá-lo
para a pasta de sua escolha.
6. Configure as definições do relatório.
a. Na lista Projeto, selecione o projeto que contém a tarefa para a qual deseja
criar o relatório.
b. Para a lista Origem de Tarefa, clique em Recuperar Valores e, em seguida,
escolha a tarefa para a qual deseja criar o relatório.
c. Para a lista Nome do Estágio Unduplicate ou Reference Match, clique em
Recuperar Valores e, em seguida, escolha o estágio para o qual deseja criar
o relatório.
d. Selecione um formato de arquivo para o relatório.
e. Opcional: Altere as configurações de política do histórico e expiração.
7. Clique em Concluir e, em seguida, escolha o que deseja fazer com o relatório
que criou a partir da lista de opções.

Executando e Visualizando os Relatórios Estatísticas de
Correspondência
Depois que um relatório for criado, será possível executar o relatório. Em seguida,
é possível visualizar o relatório que você executou ou qualquer relatório que tenha
sido executado anteriormente.

Antes de Iniciar
Criar um relatório Estatísticas de Correspondência.

Sobre Esta Tarefa
Execute um relatório Estatísticas de Correspondência para gerar as informações
sobre os resultados iniciais do processo correspondente. Se você alterar os dados
de entrada ou a configuração de um estágio Unduplicate Match ou Reference
Match, será possível executar o relatório novamente para gerar as informações
atualizadas.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Na área de janela de Navegação, clique em Relatórios > Visualizar Relatórios
e selecione o relatório que você deseja executar.
4. Clique em Executar Agora. O relatório é enfileirado para execução. Quando o
relatório é executado, o tempo de execução e a duração de execução são
mostrados na área de janela Executando.
5. Quando o processamento de relatório estiver concluído, clique em Relatórios >
Visualizar Relatórios.
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6. Na lista de relatórios, selecione o relatório que você executou.
7. Na área de janela da tarefa, clique em Visualizar Resultado do Relatório. O
relatório é aberto no formato que você escolheu quando criou o relatório.
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Capítulo 5. Consolidando Registros Duplicados para Criar o
Registro Representativo
O estágio Survive cria valores de colunas a partir de grupos de registros
relacionados ou duplicados e armazena os valores de colunas no registro de
Survive (o melhor resultado) de cada grupo.
Este "melhor resultado" o ajuda a preencher as colunas de registros restantes com
os melhores dados disponíveis. O estágio implementa as regras de negócios e de
mapeamento, criando as estruturas de saída necessárias para o aplicativo de
destino e identifica colunas que não estejam em conformidade para o carregamento
de padrões.
A tarefa Survive é a última tarefa no fluxo de trabalho do InfoSphere QualityStage
e é geralmente executado depois da tarefa do estágio Unduplicate Match. A saída
do estágio Unduplicate Match e, em alguns casos, do estágio Reference Match,
torna-se os dados de origem que você utiliza no estágio Survive.
O estágio Survive aceitará todos os tipos básicos de dados (não-vetor,
não-agregados) diferentes de binário. O estágio Survive aceita uma única origem
de dados de qualquer um dos grupo a seguir:
v
v
v
v

conector do banco de dados
arquivo simples
conjunto de dados
estágio do processamento

O estágio Survive requer uma origem de entrada. Se a entrada for o resultado de
um estágio de correspondência, será necessário configurar um outro estágio (por
exemplo, um estágio Funnel) para combinar os registros principal e duplicado em
uma origem de entrada.
Como não é necessário processar os dados através dos estágios de correspondência
antes de usar o estágio Survive, os dados de origem devem incluir grupos de
linhas relacionadas ou duplicadas. Além disso, os dados devem ser classificados
em uma ou mais colunas que identifiquem cada grupo. Essas colunas são referidas
como chaves de grupo.
Para ordenar os registros, classifique a chave ou chaves de grupo para que todos
os registros de um grupo sejam contíguos. O estágio Survive classifica
automaticamente os registros se a opção Opção de Entrada de Pré-classificação
estiver selecionada na janela Estágio Survive . No entanto, a classificação
automática não proporciona controle sobre a ordem dos registros dentro de cada
grupo. Para controlar a ordem dentro dos grupos, é possível pré-classificar a
entrada utilizando o estágio Sort.
O estágio Survive pode possuir somente um link de saída. Esse link pode enviar
saídas para qualquer outro estágio. Especifique quais colunas e valores de coluna
de cada grupo criam o registro de saída para o grupo. O registro de saída pode
incluir as seguintes informações:
v Um registro de entrada completo.
v Colunas selecionadas a partir do registro
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v Colunas selecionadas a partir de vários registros no grupo
Selecione valores de coluna com base em regras para testar as colunas. Uma regra
contém um conjunto de condições e uma lista de uma ou mais colunas de destino.
Se o teste da coluna em relação às condições tiver resultado verdadeiro, o valor da
coluna para esse registro torna-se o melhor candidato para destino. Depois que
cada registro no grupo for testado, as colunas que forem as melhores candidatas
serão combinadas para tornarem-se o registro de saída para o grupo.
Para selecionar a melhor correspondente candidata, é possível especificar várias
colunas, por exemplo:
v Data de criação do registro
v Origem de dados a partir da qual o registro foi originado
v Comprimento dos dados na coluna
v Frequência de dados em um grupo
Por exemplo, o estágio Unduplicate Match identificou as seguintes porções de três
registros como representantes da mesma pessoa utilizando diversas variações de
nome.
Nome da Coluna
qsMatchSetID

Nome

Inicial do
Nome do Meio Sobrenome

9

JON

SMITH

9

J

SMITHE

9

JOHN

E

Sufixo
JR

SMITH

O estágio Survive constrói o melhor registro utilizando a análise de comprimento
nas colunas Nome, Inicial do Nome do Meio e Sufixo e a análise de frequência na
coluna Sobrenome obtendo o seguinte resultado.
Nome da Coluna
qsMatchSetID

Nome

Inicial do
Nome do Meio Sobrenome

Sufixo

9

JOHN

E

JR

SMITH

Criando um Registro de Survive
Defina e configure o estágio Survive para criar um registro de Survive.

Antes de Iniciar
Antes de incluir dados de origem no estágio Survive, todos os registros de entrada
devem ser combinados em uma origem de entrada.

Procedimento
1. Configure a tarefa do Survive.
2. Configure o estágio Survive.
a. Defina regras de Survive.
b. Configure as propriedades do estágio.
3. Compilar a tarefa.
4. Executar a tarefa.
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Configurando uma Tarefa Survive
Uma tarefa do Survive requer o vínculo de um único estágio de entrada e um
único estágio de saída ao estágio Survive.

Antes de Iniciar
Abra o Designer Client.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Crie uma nova tarefa paralela ou abra uma tarefa paralela existente.
Se a Paleta não for exibida, clique em Visualizar > Paleta para exibi-la.
Clique em Qualidade de Dados e localize o estágio Survive.
Arraste o ícone do estágio Survive para o canvas e solte-o no meio do canvas.

5. Na Paleta, desempenhe as seguintes etapas:
a. Selecione o ícone adequado que representa a entrada e ignore o ícone à
esquerda do estágio Survive na tela do Designer. A entrada pode ser
qualquer objeto que suporte links de saída.
O objeto torna-se o arquivo de dados de origem. Os dados de origem são
provenientes de um arquivo ou banco de dados, mas também é possível
utilizar outros estágios para pré-processá-los antes de incluí-los no estágio
Standardize.
b. Solte-o à esquerda do ícone do estágio Survive.
c. Arraste um segundo estágio adequado na tela do Designer e solte-o à
direita do ícone do estágio Survive.
Esse arquivo torna-se o arquivo de saída ou de destino.
d. Clique em Geral e arraste o Link para incluir um link entre o estágio
Survive e o arquivo Sequencial esquerdo. Para incluir links, é possível
também clicar com o botão direito no arquivo Sequencial e arrastá-lo para o
estágio Survive.
e. Arraste um outro link do estágio Survive e do arquivo Sequencial à direita.
6. Renomeie os estágios e os links.

Configurando a Tarefa de Survive
É necessário configurar o estágio Survive e os arquivos Sequenciais antes de
executar uma tarefa do Survive.

Sobre Esta Tarefa
Ao configurar o estágio Survive, escolha regras simples fornecidas na janela Novas
Regras ou selecione Expressão Complexa do Survive para criar suas regras
customizadas. Utilize algumas ou todas as colunas do arquivo de origem, inclua
uma regra em cada coluna e aplique os dados. Depois que o estágio Survive
processar todos os registros a fim de selecionar o melhor deles, essas informações
serão enviadas ao arquivo de destino.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no arquivo de origem.
2. Para configurar o arquivo de origem, siga essas etapas:
a. Na janela Propriedades, clique em Origem: Arquivo para ativar o campo
Arquivo:.
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b. Selecione Procurar arquivo.
c. Localize o diretório onde o arquivo de dados de entrada foi armazenado.
d. Selecione o arquivo. O nome do arquivo será exibido na área de janela
Origem: Arquivo.
e. Clique em OK para fechar a janela Propriedades.
3. Dê um clique duplo no ícone do Estágio Survive no canvas do cliente
Designer.
4. Para configurar o estágio Survive, siga essas etapas:
a. Na janela do Estágio Survive, clique em Selecionar a coluna de dados de
identificação de grupo para selecionar a coluna que contém o número de
ID para cada grupo correspondido. Se estiver utilizando dados de um
estágio Match, esse seria a coluna qsMatchSetId.
b. Se os dados de entrada já estiverem classificados nas chaves de grupo
especificadas na subetapa a, selecione Não pré-classificar os dados de
entrada.
Caso contrário, o estágio Survive classificará os dados de entrada na
coluna selecionada na subetapa a.
c. Clique em Nova Regra para incluir uma nova regra no Survive.
d. Na janela Definição de Regras do Survive, selecione uma ou mais colunas
na lista de Colunas Disponíveis.
para incluir a seleção na lista de Destinos na área
e. Clique no
Especificar Coluna(s) de Saída.
Se estiver criando uma expressão do Survive complexa, selecione
AllColumns para preservar todo o registro.
f. Crie uma regra simples ou uma que utilize uma expressão complexa
selecionando um dos seguintes procedimentos:
Opção

Descrição

“Definindo Regras Simples do Survive” na Defina uma regra simples selecionando uma
página 169
Técnica e aplicando-a a uma coluna
selecionada.
“Definindo Expressões Complexas do
Survive” na página 170

Defina uma expressão complexa clicando no
botão Expressão Complexa do Survive e
construindo uma condição para uma coluna
selecionada.

5. Clique em OK para retornar para a janela do Estágio Survive.
6. Clique na guia Propriedades do Estágio > Saída > Mapeamento.
Configure as colunas de Mapeamento para especificar quais colunas de
destino deseja enviar ao arquivo Sequencial de saída. Ao selecionar regras
para o estágio Survive, a guia Mapeamento exibe somente as colunas de
destino selecionadas ao criar as regras.
7. Copie as colunas da área de janela à esquerda para a área de janela à direita.
8. Clique em OK duas vezes para salvar as alterações e sair do estágio.
9. Clique em Compilar. A janela Compilar exibe informações sobre o processo de
compilação.
10. Quando a compilação terminar sem erros, abra o IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Director e clique em Executar.
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Definindo Regras Simples do Survive
Para identificar um destino (colunas de dados) para registros de saída, o estágio
Survive requer uma regra que contenha um ou mais destinos e uma expressão de
condição TRUE.

Sobre Esta Tarefa
No estágio Survive, defina uma regra simples especificando cada um dos seguintes
elementos:
v Coluna ou colunas de destino.
v Coluna a ser analisada
v Técnica a ser aplicada à coluna que está sendo analisada
A regra é definida dependendo da Técnica selecionada.

Procedimento
1. No campo Analisar Coluna, clique no menu drop-down para selecionar a
coluna que deseja analisar.
Você está selecionando uma coluna como o destino para o qual outras colunas
serão comparadas. Caso tenha selecionado uma única coluna de destino, como
AllColumns, é possível selecionar Utilizar Destino para analisa a coluna. Os
valores na coluna de destino selecionada persistem, dependendo dos critérios
configurados para essa coluna. Somente uma coluna é analisada para cada
regra, mas os valores para várias colunas de destino podem permanecer como
resultado.
2. No campo Técnica, selecione a Técnica a ser aplicada à coluna que está sendo
analisada.
As Técnicas são regras do Survive comumente utilizadas que são compactadas
em um único nome descritivo. A tabela a seguir lista as Técnicas disponíveis e
seu padrão associado em que column é o nome da coluna a ser analisada, DATA
é o conteúdo da coluna de Dados, c. é o registro atual a ser analisado e b. é o
melhor registro analisado até o momento.
Técnica

Padrão

Menor Campo

SIZEOF(TRIM(c."column"))<=
SIZEOF(TRIM(b."column"))

Maior Campo

SIZEOF(TRIM(c."column"))>=
SIZEOF(TRIM(b."column"))

Mais Frequente

FREQUENCY

Mais Frequente [Não está em branco]

FREQUENCY (Ignora valores ausentes ao contar
mais frequentes.)

Iguais

c."column" = "DATA"

Diferentes

c."column" <> "DATA"

Maior que

c."column" >= "DATA"

Menor que

c."column" <= "DATA"

Pelo Menos Um

1 (Pelo menos um registro permanece,
independentemente de outras regras.)

3. Se a Técnica selecionada era Iguais, Não Iguais, Maior que ou Menor que,
insira um valor, nome de campo ou expressão no campo Dados.
Para todas as outras Técnicas, não digite nada no campo Dados.
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4. Clique em OK para incluir a regra. A janela Definição de Regras do Survive é
fechada e a regra aparecerá na janela do Estágio Survive.

Resultados
É possível incluir, modificar ou excluir regras simples para todas as colunas que
deseja que apareçam nos dados de destino da mesma forma.
Caso possua várias regras, é possível reordená-las na janela do Estágio Survive.

Definindo Expressões Complexas do Survive
Para identificar um destino para registros de saída, o estágio Survive requer uma
regra que contenha um destino e uma expressão de condição TRUE.

Sobre Esta Tarefa
No Rule Expression Builder, defina uma regra ao especificar cada um dos
seguintes elementos:
v
v
v
v
v

um registro atual da lista de Colunas
uma ou ambas as funções
um operador
um melhor registro da lista de Colunas
uma ou ambas as funções

Procedimento
1. Clique em Expressão Complexa do Survive para exibir o Rule Expression
Builder.
2. Para criar uma expressão complexa, siga essas etapas:
a. Na lista de Funções, dê um clique duplo na função SIZEOF. A função
SIZEOF determina o número de caracteres, incluindo espaços, em uma
coluna do tipo cadeia.
b. No campo Expressão, coloque o cursor entre os parênteses que seguem a
função SIZEOF.
c. Dê um clique duplo na função TRIM. A função TRIM remove os espaços
entre linhas e colunas da coluna do tipo cadeia.
d. No campo Expressão, coloque o cursor entre os parênteses que seguem a
função TRIM.
e. Na lista de Colunas, dê um clique duplo para selecionar um registro atual.
Um registro atual é um nome de coluna precedido pela letra c; por
exemplo, c.AddressLine.
f. No campo Expressão, clique à direita de todos os parênteses.
g. Na lista de Operações, dê um clique duplo para selecionar a operação que
compara melhor os dois registros.
h. Repita as etapas de A a D.
i. Na lista de Colunas, dê um clique duplo para selecionar um melhor registro.
Um melhor registro é um nome de coluna precedido da letra b; por
exemplo, b.AddressLine.
j. Para verificar se a sintaxe da expressão está correta, clique em Verificar
Expressão.
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Caso tenha ocorrido um erro de sintaxe, aparecerá uma mensagem que
descreve o erro e onde ele ocorreu. O cursor se move para o erro no campo
Expressão. É necessário corrigir o erro e clicar em Verificar Expressão
novamente.
3. Clique em OK para incluir a regra. O verificador de expressões verifica a regra
novamente para assegurar-se de que ela esteja sintaticamente correta.
Nota: Mesmo que a sintaxe esteja correta, não significa que a regra faz sentido
no contexto dos dados. É necessário avaliar a lógica das regras conforme elas
são construídas.

Resultados
A janela Definição de Regras do Survive é fechada e a regra aparece na janela do
Estágio Survive.

Aplicando Regras do Survive
O estágio Survive analisa colunas de registros aplicando regras simples ou
complexas à coluna e selecionando a melhor coluna com base na regra.
Para aplicar regras de Survive para as colunas de entrada, o estágio Survive inclui
os seguintes itens:
v Um conjunto de Técnicas predefinidas (expressões do Survive incluídas no
pacote) a partir do qual é possível selecionar
v O Rule Expression Builder para criar suas próprias expressões complexas
Para considerar um destino como o melhor candidato ao registro de saída é
necessária uma regra que contenha um ou mais destinos e uma expressão
condicional TRUE. A condição é formada por:
v Nomes de colunas
v Valores constantes ou literais
v Operadores que especifiquem operações aritméticas ou de comparação
É possível criar mais de uma regra para um destino. Além disso, é possível utilizar
qualquer coluna de entrada para testar a condição. A coluna pode ser o destino ou
uma outra coluna que não esteja associada ao destino.

Sobre o Processamento de Regras do Estágio Survive
O estágio Survive avalia as colunas de acordo com a regra e seleciona aquelas que
atendem às condições da regra como as melhores colunas.
O estágio Survive lê o primeiro registro e o avalia de acordo com a regra
selecionada. O processo de avaliação utiliza o método a seguir:
v Se o primeiro registro não possuir melhores colunas, a regra selecionada para o
registro de destino será avaliada em relação a todas as colunas no registro. Se
um registro de destino passar no teste, suas colunas tornam-se as melhores
colunas e aparecerá um b na frente dos nomes das colunas.
v Cada registro posterior no grupo é avaliado em relação ao registro atual. Se um
registro de destino passar no teste, suas colunas tornam-se as melhores colunas e
substituem quaisquer melhores colunas existentes. Se nenhuma das colunas
atuais atender às condições, as melhores colunas permanecerão inalteradas.
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v Depois que todos os registros do grupo forem avaliados, os valores designados
como melhores valores são combinados no registro de saída. O Survive continua
o processo com os próximos registros.

Exemplo de Processamento de Regras
A regra a seguir afirma que COLUMN3 do registro atual deve ser retido se a
coluna contiver cinco ou mais caracteres e COLUMN1 possui algum conteúdo.
COLUMN3: (SIZEOF (TRIM c.COLUMN3) >= 5) AND (SIZEOF (TRIM c.COLUMN1) > 0) ;

Essa regra é criada selecionando COLUMN3 como destino e utilizando o Rule
Expression Builder para criar a expressão complexa.
Esta tabela mostra o número de caracteres nos três registros no primeiro grupo de
registros.
Registro

COLUMN1

COLUMN3

1

3

2

2

5

7

3

7

5

O Registro 1 possui dois caracteres em COLUMN3 e três caracteres em
COLUMN1. Esse registro falha no teste, pois COLUMN3 possui menos de cinco
caracteres.
O Registro 2 possui sete caracteres em COLUMN3 e cinco em COLUMN1. Esse
registro transmite as condições para a regra. O COLUMN3 atual (a partir do
segundo registro) torna-se a melhor coluna.
O Registro 3 possui cinco caracteres em COLUMN3 e sete em COLUMN1 e
também transmite as condições. O COLUMN3 a partir desse registro substitui o
melhor valor como o novo melhor valor.
Ao definir várias regras para o mesmo destino, a regra que aparecerá
posteriormente na lista de regras tem preferência.
Por exemplo, se você definir duas regras para o COLUMN1 de destino, o valor de
registro que atende às condições listadas para a segunda regra torna-se o melhor
valor. Se nenhum destino transmitir a segunda regra, os melhores valores para a
primeira regra tornam-se parte do registro de saída.

Exemplos de Regras do Estágio Survive
Uma regra de estágio Survive consiste em um ou mais destinos e uma instrução
condicional verdadeira. A instrução condicional consiste de um nome de coluna,
valores constantes ou literais e operações de comparação ou de aritmética.
É possível definir uma regra simples ou uma regra que use uma expressão
complexa. Ao definir uma regra que use uma expressão complexa, considere os
seguintes requisitos:
v As regras podem ter diversos destinos.
v A regras devem ter apenas uma condição.
v Uma regra pode se estender por várias linhas.
v Os parênteses () devem ser usados para agrupar condições complexas.
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v Constantes inteiras são indicadas com um número, como 9.
v As sequências literais são colocadas entre aspas duplas. Por exemplo, a
sequência literal MARS é especificada como "MARS".

Operadores de Regras
O estágio Survive suporta os seguintes tipos de operadores.
Tabela 10. Lista de Operadores para Colunas de Cadeia e de Número Inteiro
Operador matemático

Descrição

=

Iguais

<> ou !=

Diferentes

>

Maior que

<

Menor que

>=

Maior ou Iguais a

<=

Menor ou Iguais a

Tabela 11. Lista de Operadores para Colunas de Número Inteiro
Operador matemático

Descrição

+

Inclusão

-

Subtração

*

Multiplicação

/

Divisão (dispensa o saldo)

%

Módulo (avalia o saldo)

Tabela 12. Lista de Operadores Lógicos
Operador

Descrição

AND

A lógica binária "and" (expression1 AND
expression2 é verdadeira se ambas as
expressões forem verdadeiras.)

OU

A lógica binária "or" (expression1 OR
expression2 é verdadeira se uma das
expressões for verdadeira.)

NOT

A lógica unária "not" (NOT expression1 é
verdadeira se expression1 for falsa.)

Tabela 13. Lista de Funções Suportadas do Estágio Survive
Função

Descrição

SIZEOF

O número de caracteres, incluindo espaços
tipo cadeia; o número de dígitos decimais
em uma coluna tipo número inteiro

TRIM

sRemove espaços iniciais ou finais de
colunas tipo sequência

Exemplos
Use os seguintes exemplos para definir as regras para o estágio Survive usando
expressões complexas.
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O primeiro registro em um grupo permanece
Para designar o primeiro registro no grupo como o melhor registro,
selecione todas as colunas como o destino e crie a seguinte expressão
complexa:
SIZEOF (TRIM b.column) = 0) AND (SIZEOF(TRIM c.column) >= 0)
em que column é uma coluna que sempre tem um valor.
Essa regra deve aparecer antes de qualquer outra regra no estágio Survive.
Coluna de data como destino
Neste exemplo, YEAR é uma coluna no registro. Com a coluna YEAR
selecionada como o destino, é possível especificar que a coluna atual
persista se o ano atual for maior que o melhor ano. Crie a seguinte
expressão complexa:
c.YEAR > b.YEAR
Diversos destinos
Neste exemplo, NAME, PHONE e YEAR são colunas no registro. Com as
colunas NAME e PHONE selecionadas como destinos, é possível
especificar que os valores atuais nas colunas de destino persistam se o ano
atual for maior que o melhor ano. Crie a seguinte expressão complexa:
c.YEAR > b.YEAR
Utilizando o comprimento dos dados
Se você usar o comprimento dos dados em uma coluna, ela deve ser um
tipo de uso de coluna de sequência.
Neste exemplo, GNNAMES e MDNAMES são as colunas no registro. Com
as colunas GNNAMES e MDNAMES selecionadas como os destinos, é
possível selecionar o nome fornecido e o nome intermediário persistirá
com base no maior nome fornecido. Crie a seguinte expressão complexa:
(SIZEOF (TRIM c.GNNAMES) > SIZEOF (TRIM b.GNNAMES)
Utilizando o arquivo a partir do qual o registro foi originado
Para usar o arquivo a partir do qual o registro foi originado, designe um
identificador de arquivo a cada registro. Em seguida, defina a condição
para aquela coluna.
Várias regras
Se você possuir várias regras para a coluna permanecente, o valor que
satisfaz a regra posterior é o permanecente. Para assegurar que o registro
inteiro persista à análise, defina uma ou mais regras que visam todas as
colunas no registro.
Neste exemplo, TRUE, TYPE, FREQ, FIRSTACC e V9 são colunas no
registro. Defina três regras que selecionam todas as colunas como destinos.
As regras usam as seguintes expressões complexas:
v (c.TYPE <>"DD")
v (c.FREQ>b.FREQ)
v (c.FIRSTACC = 1)
Em seguida, defina uma regra que selecione a coluna V9 como um destino
e use a seguinte expressão complexa:
(c.V9 > b.V9)
Quando essas regras forem aplicadas, os registros serão processados das
seguintes maneiras:
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v Se um registro satisfizer a última regra que visa todas as colunas e o
valor para a coluna FIRSTACC for 1, o registro passará a ser o melhor
registro (b.RECORD).
v Se mais de um registro no grupo transmitir a última regra, o último
registro processado que satisfizer a regra persistirá.
v Se nenhum registro transmitir a regra FIRSTACC, o último registro
processado que transmitir a regra c.FREQ>b.FREQ persistirá.
v Se nenhum registro transmitir a regra FREQ, o último registro
processado que transmitir a regra c.TYPE<> "DD" persistirá.
v Se nenhum registro transmitir nenhuma das regras, o registro persistente
ficará em branco.
Esse conjunto de regras possui uma regra para que uma das colunas (V9)
no registro persista. Já que a regra V9 aparece posteriormente na lista de
regras do que as regras para todas as colunas, o V9 tem precedência sobre
o valor que persiste para essa coluna no registro. O exemplo a seguir
utiliza três registros em um grupo com os seguintes valores:
TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

MD

3

2

19990401

DD

4

1

19990314

DN

5

4

19980302

O estágio Survive processa os registros usando as regras e o segundo
registro de entrada persiste a regra que visa todas as colunas porque
FIRSTACC=1, mas o primeiro registro de entrada fornece um valor de
sobrevivência para V9. Se FIRSTACC não for igual a 1 para algum desses
registros, o terceiro registro persistirá a regra que visa todas as colunas
porque possui o maior valor para a coluna FREQ. O seguinte registro
persistirá
TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

DD

4

1

19990401
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Capítulo 6. Conjuntos de Regras Aplicados no Processo de
Limpeza de Dados
Os conjuntos de regras verificam e normalizam dados de entrada. Você pode
aplicar regras de limpeza para corrigir os dados à medida que eles chegam ou
corrigir dados em vários bancos de dados.

Introdução aos Conjuntos de Regras
Você pode usar conjuntos de regras predefinidos, criar novos conjuntos de regras
ou copiar e modificar conjuntos de regras existentes para estender o escopo do seu
projeto de limpeza de dados.

Como os Conjuntos de Regras São Usados
Use os conjuntos de regra para forçar a consistência e a qualidade em seus dados.
É possível aplicar os conjuntos de regras nos dados para resolver problemas de
qualidade de dados comuns, como campos de endereço inválidos em diversas
regiões.
Desenvolva as regras nos conjuntos de regras a partir dos padrões em seus dados.
Em seguida, aplique, os conjuntos de regras conforme você analisa seus dados de
entrada, os padroniza e os prepara para correspondência.
Para usar conjuntos de regras:
1. Determine quais dados exigem limpeza e crie documentos de requisitos que
mapeiem sua entrada de dados para a saída que reflita sua meta de limpeza de
dados. Por exemplo, você pode precisar corrigir nomes e endereços de clientes
duplicados em um banco de dados de gerenciamento de relacionamento.
2. Crie regras para analisar e padronizar seus dados.
a. Identifique conjuntos de regras predefinidos que são possíveis usar como
base para a limpeza de seus dados
b. Para situações específicas nas quais você precisa de maior flexibilidade de
limpeza, crie conjuntos de regras customizados, customize cópias de
conjuntos de regras existentes ou planeje usar substituições de conjuntos de
regras existentes.
3. Teste e refine seus conjuntos de regras.

Recursos e Benefícios dos Conjuntos de Regras
A arquitetura do conjunto de regras fornece muitos recursos e benefícios.
A seguir, listas de recursos e benefícios oferecidos pela arquitetura do conjunto de
regras.
v Suporte para seus objetivos de negócios maximizando seu entendimento das
informações críticas contidas nos dados. As estruturas de dados criadas pelas
regras fornecem um endereçamento abrangente a todos os elementos de dados
necessários para atender aos requisitos de armazenamento de dados e facilitar a
correspondência eficaz.
v O design Modular que permite uma abordagem "plugue e use" para resolução
de desafios complexos de padronização.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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v Design específico de país e região para o processamento de dados multinacionais
através de padrões de país ou região. As regras estão de acordo com as
convenções de dados de nome e endereço usadas dentro do país ou região que
você especifica.
v A funcionalidade de substituição do conjunto de regras que fornece um método
rápido para customizar os conjuntos de regras.
v Identificação e coleta de dados não manipulados. Além disso, a geração de
padrões não manipulados correspondentes facilita a medição da efetividade dos
conjuntos de regras.

Objetos Dentro dos Conjuntos de Regras
Conjuntos de regras consistem de um conjunto de objetos específicos que
determinam como os campos nos registros de entrada são separados em elementos
de dados que são chamados de tokens.
Os objetos do conjunto de regras usados pelos seguintes estágios manipulam dados
durante o processo de limpeza de dados:
v Investigate
v Standardize
v Multinational Standardize (MNS)
Cada conjunto de regras requer os seguintes objetos:
v Dicionário (.DCT)
v Classificações (.CLS)
v Arquivo de ação padrão (.PAT)
Os conjuntos de regras também incluem objetos de substituição e podem incluir
tabelas de consulta (.TBL).
O arquivo de descrição do conjunto de regras (.PRC) não é mais usado.
Informações detalhadas sobre o conjunto de objetos que fazem conjuntos de regras
estão em IBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.

Formato de Dicionário (.DCT)
O arquivo de dicionário define as colunas de saída que o conjunto de regras
fornece na guia de saída do estágio Standardize. O dicionário define os campos
para dados de saída de um conjunto de regras.
O dicionário mantém uma lista de campos de domínio, correspondência e relatório.
Cada campo é identificado por um nome descritivo exclusivo. O dicionário
também fornece o tipo de dado (caractere, por exemplo) e informações de
comprimento.
O exemplo a seguir mostra o formato do dicionário.
field-identifier field-type field-length
missing-value-identifier [ description ;comments]

A tabela explica o formato de dicionário.
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Tabela 14. Formato de Dicionário
Formato

Descrição

field-identifier

Um nome de campo descritivo que segue as
regras de pacote e é exclusivo para todos os
dicionários.

field-type

O tipo de informação no campo (consulte
"Tipos de Campos")

field-length

O comprimento do campo em caracteres.

missing-value-identifier

Opcional. Atua como espaços reservados. Os
possíveis valores são:
v S - espaços
v Z - zero ou espaços
v N - número negativo (por exemplo, -1)
v 9 - todos noves (por exemplo, 9999)
v X - nenhum valor ausente
Geralmente, utilize X ou S para esse
argumento.

description

Opcional. Descreve o campo.

; comments

Opcional.
Nota: Os comentários podem ser
continuados em linhas separadas se
precedidos de um ponto-e-vírgula.

Primeira Linha
Insira a seguinte cadeia como as primeiras duas linhas de um dicionário, incluindo
o número da versão:
;;QualityStage vX.X
\FORMAT\ SORT=N

Linhas de Comentário
O seguinte exemplo mostra parte de um dicionário USADDR:
;;QualityStage v8.0
\FORMAT\ SORT=N
;---------------------------------; USADDR Dictionary File
;---------------------------------; Total Dictionary Length = 411
;---------------------------------; Business Intelligence Fields
;---------------------------------HouseNumber C 10 S HouseNumber ;0001-0010
HouseNumberSuffix C 10 S HouseNumberSuffix ;0011-0020
StreetPrefixDirectional C 3 S StreetPrefixDirectional ;0021-0023
.
.

Ordem dos Campos
A ordem dos campos no dicionário é a ordem na qual os campos aparecem na guia
de saída do estágio. Você pode alterar a ordem ao mapear.
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Tipos de Campos
Os tipos de campos a seguir são suportados pelo arquivo de dicionário. Na saída,
o tipo SQL é varchar.
Tabela 15. Definições de Tipo de Campo
Tipo do Campo

Definições

N

Campos numéricos, que são alinhados à
direita e preenchidos com espaços em
branco no início.

C

Campos alfabéticos, que são alinhados à
esquerda e preenchidos com espaços em
branco no fim.

NS

Campo numérico no qual os zeros à
esquerda não são permitidos. Por exemplo,
você define o campo de número da casa
como NS e o CEP como N. Use NS, pois os
zeros à esquerda são relevantes nos CEPs,
mas podem interferir na correspondência
com o número da casa.

S

Letras e números combinados nos quais
valores numéricos são alinhados à direita e
valores alfabéticos são alinhados à esquerda.
Os zeros iniciais são retidos. O Serviço
Postal dos Estados Unidos utiliza esse tipo
de campo para números de residência e de
apartamento. Por exemplo, um campo M de
tipo quatro caracteres, em que b representa
um espaço, é:
v 102 torna-se b102
v A3 torna-se A3bb

MN

Nome combinado, que geralmente é usado
para representar nome de rua. Os valores de
campo que começam com letras são
alinhados à esquerda. Os valores de campo
que começam com um número são recuados
como se o número fosse um campo de
quatro caracteres separado.
No exemplo a seguir (b representa um
espaço), os números com um único dígito
são recuados três espaços, os números com
dois dígitos são recuados dois espaços, e
assim por diante. O serviço postal dos
Estados Unidos usa esse tipo de campo para
nomes de ruas nos arquivos ZIP+4.
v MAIN
v CHERRY HILL
v bbb2ND
v bb13TH
v b123RD
v 1023RD
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Classificações (.CLS)
O objeto de classificações contém a lista de palavras-chave que são necessárias para
identificar os dados.
As classificações permitem que o conjunto de regras identifique e classifique
palavras-chave como nome de rua, tipo de rua (AVE, ST, RD), direções (N, NW, S)
e títulos (MR, MS, DR), fornecendo:
v Abreviações padrão para cada palavra; por exemplo, HWY para Highway.
v Uma lista de tokens de classificação de caractere único que são atribuídos a
elementos de dados individuais durante o processamento.
O cabeçalho do objeto de classificações inclui o nome do conjunto de regras e a
legenda de classificação, que indica as classes e suas descrições.
O formato das classificações é:
token /standard value/class /[threshold-weights]/ [; comments]
Tabela 16. Formato das Classificações
Formato

Descrição

token

Um ou mais caracteres, excluindo o caractere
em branco. A ordem dos caracteres é como
ela aparece nos dados de entrada.

valor padrão

A ortografia ou representação padronizada
do token. O processo de padronização pode
converter o token para este valor padrão. O
Standardize pode utilizar várias palavras
entre aspas duplas. Você pode usar até 25
caracteres.
A padronização pode ser uma abreviação da
palavra; por exemplo, a direção WEST ou
WST é convertida em W. Opcionalmente, a
padronização forçaria uma expansão da
palavra; por exemplo, POB convertido em
"PO BOX".

classe

Uma tag de caracter único que indica a
classe da palavra. A classe pode ser qualquer
letra, de A a Z, e um zero (0), indicando
uma classe nula.

pesos-limite

Especifica o grau de incerteza que pode ser
tolerado na ortografia da palavra. Os pesos
são:
v 900 Correspondência exata
v 800 As cadeias são quase certamente as
mesmas
v 750 As cadeias são provavelmente as
mesmas
v 700 As cadeias são provavelmente
diferentes

comentários

Opcional e deve seguir um ponto-e-vírgula
(;). Os comentários podem também ser
colocados em uma linha separada caso
precedidos por um ponto-e-vírgula.
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Insira as seguintes cadeiras como as primeiras linhas de classificações:
;;ProductName vn.n
\FORMAT\ SORT=N

Um exemplo seria semelhante a estas cadeias:
;;QualityStage v8.5
\FORMAT\ SORT=N

Não inclua nenhum outro comentário antes dessas linhas. A linha de formato faria
com que a tabela fosse armazenada no token no armazenamento virtual.
Cada token deve ser uma única palavra. Palavras compostas ou múltiplas (como
Nova Iorque, Dakota do Norte, Rhode Island) são consideradas como tokens
separados.

Pesos Limite
Os pesos limite especificam o grau de incerteza tolerado. O peso do resultado é
medido pelo comprimento da palavra.
Os pesos limite especificam o grau de incerteza tolerado na ortografia do token. O
método de comparação de cadeia que é usado pode levar em conta erros fonéticos,
inserção aleatória, exclusão e substituição de caracteres e transposição de
caracteres. Os pesos limite especificam o grau de incerteza tolerado na comparação
do token.
O peso do resultado é medido pelo comprimento da palavra, pois pequenos erros
em palavras longas são menos sérios do que erros em palavras curtas. De fato, o
limite deveria ser omitido para palavras curtas, já que erros normalmente não
podem ser tolerados.

Classe Nula
Você pode usar zeros para configurar nulos para valores que não são processados.
Se você utilizar uma classe de zeros para indicar que uma palavra é nula (ou
ruído), tais palavras serão ignoradas no processo de correspondência padrão. No
seguinte exemplo, a abreviação padrão pode ser qualquer valor desejado, pois ela
não é usada:
NA
XXX

0
0

0
0

Arquivo de Ação Padrão (.PAT)
O arquivo de ação padrão consiste em uma série de padrões e ações associadas.
O arquivo de ação padrão contém as regras para a padronização; isto é, as ações a
serem executadas com determinado padrão de token. Depois que o registro de
entrada é separado em tokens e classificado, os padrões são executados para que
apareçam no arquivo de ação padrão.
Um padrão corresponde ao registro de entrada ou não faz correspondência. Se ele
corresponder, as ações associadas ao padrão serão executadas. Se não corresponder,
as ações serão ignoradas. Em qualquer um dos casos, o processamento continua
com o próximo padrão no arquivo.

Princípios de Correspondência Padrão
Para obter a padronização correta, você precisa entender os conceitos da
correspondência de padrões e as razões da correspondência.
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Se todos os elementos de um endereço forem identificados exclusivamente por
palavras-chave, a padronização de endereços será fácil. O exemplo a seguir não
está sujeito a nenhuma ambiguidade. O primeiro campo é numérico (número da
casa), o segundo é uma direção (identificada exclusivamente pelo token N), o
terceiro é uma palavra desconhecida MAPLE e o último é um tipo de rua, AVE:
123 N MAPLE AVE

A maioria dos endereços estará nesse padrão com mínimas variações.
123 E MAINE AV
3456 NO CHERRY HILL ROAD
123 SOUTH ELM PLACE

O primeiro numérico é interpretado como o número da casa e deve ser movido
para o campo de número da casa {HouseNumber}. A direção é movida para o
campo de pré-direção {StreetPrefixDirectional}, os nomes de ruas para o campo de
nome de rua {StreetName} e o tipo de rua para o campo {StreetSuffixType}.
As chaves indicam que a referência é para um campo de dicionário que define um
campo nos dados de saída. Por exemplo:
Tabela 17. Correspondência Padrão
Padrão

Campo de Dicionário

Numérico. A classe padrão é
^.

{HouseNumber}

Exemplos
123
3456
123

Direção. A classe padrão é D. {StreetPrefixDirectional}

E (uma abreviação para
leste)
NO (uma abreviação para
norte)
SOUTH

Palavras não classificadas. A
classe padrão é ?.

{StreetName}

MAIN
CHERRY
HILL
ELM

Tipo de rua. A classe padrão
é T.

{StreetSuffixType}

AV (uma abreviação para
avenida)
ROAD
PLACE

Tokens e Classificação
Tokens são um ou mais caracteres alfanuméricos. Cada token é separado por
espaços ou entradas na seplist. Cada token é classificado usando as classificações.
A padronização começa separando todos os elementos do endereço em tokens. Um
token é uma palavra, um número ou uma combinação de palavras e números
separado por um ou mais espaços. Ao mesmo tempo, os tokens são formados,
cada um é classificado através da busca de tokens nas classificações. Se o token
estiver lá, será atribuída a classe indicada pela tabela. Se ele não estiver na tabela,
uma das classes a seguir é fornecida ao token. As classes a seguir estão descritas
mais detalhadamente em IBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão:
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Tabela 18. Lista e Descrição de Classes de Padrão Simples
Classe

Descrição

A-Z

Classe fornecida pelo usuário a partir das classificações
As classes de A a Z correspondem a classes que você codifica nas
classificações.

^

Numeric
A classe ^ (circunflexo) representa um único número, por exemplo, o
número 123. No entanto, o número 1,230 usa três tokens: o número 1, uma
vírgula e o número 230.

?

Uma ou mais palavras consecutivas que não estão nas classificações.

+

Uma única palavra alfabética que não está nas classificações.

&

Um único token de qualquer tipo

\&

Digite o caractere de escape barra invertida (\) antes do e comercial
(símbolo '&') para usar o e comercial (símbolo '&') como um literal.

>

Número de orientação
A classe > (símbolo de maior) representa um token com números seguido
por letras.

<

Caractere alfabético de orientação
A classe < (símbolo de menor) corresponde com letras alfabéticas no final.

@

Combinação complexa
A classe @ (símbolo de arroba) representa tokens com uma combinação
complexa de caracteres alfabéticos e numéricos, por exemplo: A123B,
345BCD789.

~

Pontuação especial
A classe ~ (til) representa caracteres especiais que não estão na SEPLIST.

/

Literal

\/

Barra invertida, barra
Você pode usar com o caractere de escape barra invertida (\), com a barra,
da mesma maneira que usaria a classe / (barra).

-

Literal

\-

Você pode usar com o caractere de escape barra invertida (\), com a hífen,
da mesma maneira que usaria a classe - (hífen).

\#

Literal. Você deve usar com o caractere de escape barra invertida (\), por
exemplo: \#.

()

Literal
As classes ( e ) (parênteses) são usadas para colocar operandos ou variáveis
do usuário em uma sintaxe padrão.

\( e \)

Use com o caractere de escape barra invertida (\) com o parêntese de
abertura ou de fechamento para filtrar remarcações semelhantes.

A classe NULL (0) não está incluída nesta lista de classes de caracteres únicos. A
classe NULL é usada nas classificações ou em uma ação RETYPE para tornar um
token NULL. Como uma classe NULL nunca tem correspondência, ela nunca é usada
em um padrão. Você pode localizar mais informações sobre a classe NULL ou a ação
RETYPE em IBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.

184

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

SEPLIST e STRIPLIST são instruções que você pode usar para substituir
classificações padrão.
v SEPLIST. Usa qualquer caractere na lista para separar tokens
v STRIPLIST. Remove qualquer caractere da lista.
Se um caractere especial estiver incluído na SEPLIST e não na STRIPLIST, a classe
de tokens desse caractere torna-se o caractere em si. Por exemplo, se uma @
aparecer na SEPLIST e não na STRIPLIST, e se a entrada contiver uma @, ela
aparecerá como token separado com valor do token @ e valor da classe @. Você
pode localizar mais informações sobre as instruções SEPLIST e STRIPLIST emIBM
InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.
Há seguir há um exemplo de formato padrão do endereço:
123 NO CHERRY HILL ROAD

Esse endereço recebe o seguinte token e classes:
Tabela 19. Exemplo de um Endereço Padrão Separado em Tokens e Classificado
Token de Entrada

Classificação de Token

Descrição de Classe

123

^

Numeric

Não

D

Direção

Cherry Hill

?

Palavras desconhecidas

Rua

Q

Tipo de rua

O padrão representado por esse endereço pode ser codificado da seguinte forma:
^ | D | ? | T

As linhas verticais separam os operandos de um padrão. O endereço acima
corresponde a esse padrão. A classificação de D vem da tabela de tokens. Esta
possui entradas, como NO, EAST, E e NW, em que todas recebem uma classe D para
indicar que elas normalmente representam direções. Do mesmo modo, a classe T
de tokens é atribuída a entradas na tabela que representa tipos de rua, como ROAD,
AVE e PLACE.

Estrutura do Arquivo de Ação Padrão
O arquivo de ação padrão é um arquivo ASCII que pode ser criado ou atualizado
utilizando qualquer editor de texto padrão.
O arquivo de ação padrão tem o seguinte formato geral:
\POST_START
post-execution actions
\POST_END
\PRAGMA_START
specification statements\PRAGMA_END
pattern
actions
pattern
actions
pattern
actions
...
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Existem duas seções especiais no arquivo de ação padrão. A primeira seção
consiste de ações pós-execução dentro das linhas \POST_START e \POST_END.
As ações pós-execução são as ações que devem ser executadas após a finalização
do processo padrão de correspondência do registro de entrada.
As ações pós-execução incluem códigos Soundex de computação, códigos NYSIIS,
códigos Soundex reversos, códigos NYSIIS reversos, cópias, concatenação e
prefixação de iniciais de valor de campo de dicionário.
A segunda seção especial consiste de instruções de especificação dentro das linhas
\PRAGMA_START e \PRAGMA_END. As únicas instruções de especificação
atualmente permitidas são SEPLIST, STRIPLIST e TOK. As seções especiais são
opcionais. Se omitidas, as linhas de cabeçalho e de trechos também devem ser
omitidas.
Além das seções especiais, o arquivo de ação padrão consiste de conjuntos de
padrões e ações associadas. O padrão requer uma linha. As ações são codificadas
em uma ação por linha. O próximo padrão pode ser iniciado na próxima linha.
Linhas em branco são utilizadas para aumentar a capacidade de leitura. Por
exemplo, é recomendável que linhas ou comentários em branco separem um
conjunto de ações padrão dos outros.
Os comentários seguem ponto-e-vírgula. Uma linha inteira pode ser uma linha de
comentário especificando um ponto-e-vírgula como o primeiro caractere que não
está em branco; por exemplo:
;
; Este é um modelo de endereço padrão
;
^ | ? | T ; 123 Maple Ave

Considere as seguintes entradas:
123 N MAPLE AVE
123 MAPLE AVE

O seguinte código de amostra mostra como as pós-ações calculam um código
NYSIIS para o nome de rua e padrões de processo, para a manipulação das
entradas acima:
\POST_START
NYSIIS {StreetName} {StreetNameNYSIIS}
\POST_END
^ | D | ? | T
; 123 N Maple Ave
COPY [1] {HouseNumber} ; Copy House number (123)
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional} ; Copy direction (N)
COPY_S [3] {StreetName} ; Copy street name (Maple)
COPY_A [4] {StreetSuffixType} ; Copy street type (Ave)
EXIT
^ | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY_S [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT

Este arquivo de ação padrão de exemplo tem uma pós-seção que calcula o código
NYSIIS do nome de rua (no campo {StreetName}) e move o resultado para o
campo {StreetNameNYSIIS}.
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O primeiro padrão corresponde a um numérico, seguido de uma direção, seguido
de uma ou mais palavras desconhecidas, seguidas do tipo de rua (como em 123 N
MAPLE AVE). As ações associadas são para:
1. Copiar o operando [1] (numérico) para o campo de número de casa
{HouseNumber}.
2. Copiar a abreviação padrão do operando [2] para o campo de direção de
prefixo {StreetPrefixDirectional}.
3. Copiar e reter os espaços das palavras no operando [3] para o campo
{StreetName}.
4. Copiar a abreviação padrão do quarto operando para o campo de tipo de rua
{StreetSuffixType}.
5. Sair do programa padrão. Uma linha em branco indica o final das ações para o
padrão.
O segundo conjunto de ações de padrão é semelhante, exceto pelo fato de
manipular casos como 123 MAPLE AVE. Se não houver correspondência no primeiro
padrão, será feita tentativa com o próximo padrão na sequência.

Tabelas de Consulta (.TBL)
As tabelas de consulta contêm informações específicas do conjunto de regras.
Alguns conjuntos de regras utilizam uma ou mais tabelas de consulta. Por
exemplo, uma tabela de consulta que contém o sexo associado aos nomes está
incluída nos conjuntos de regras Nome.
O tipo de tabela de consulta varia com base no domínio e no objetivo do conjunto
de regras. Algumas tabelas convertem informações. Por exemplo, USFIRSTN.TBL
para o conjunto de regras USNAME converte as informações recebidas em
informações com identificação de sexo. Outras tabelas testam informações
recebidas com as informações esperadas. INVDATE.TBL contém uma lista de datas
inválidas.

Objetos de Anulação
Você pode usar objetos de substituição para alterar o processamento dos dados,
como especificado em Classificações e no arquivo de ações padrão.
Você pode indicar, em um grau limitado, como deseja manipular os dados que
identifica como objetos de substituição. Você também pode indicar onde deseja que
os dados sejam colocados na saída.
Use as janelas de substituições no cliente Designer para editar os conteúdos dos
objetos de substituição.
Substituições de entrada têm precedência sobre o comportamento dos arquivos do
conjunto de regras. As substituições de entrada são aplicadas no padrão de entrada
antes do processamento principal. Os objetos de substituições de entrada são:
v Classificação de usuário
v Texto de Entrada
v Padrão de Entrada
As substituições não manipuladas são executadas após a conclusão do
processamento principal. Os objetos de substituição não manipulados são:
v Texto não manipulado
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v Padrão não manipulado
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio também têm objetos de
substituição de entrada e duas substituições de entrada adicionais:
v Texto do campo
v Padrão do campo
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio não têm objetos de
substituições não manipulados.

Categorias dos Conjuntos de Regras
Você pode escolher de vários conjuntos de regras em seu projeto de limpeza de
dados.
Se você já souber que os dados que está processando são específicos para um país
ou região e o país ou região já estiver identificado (por exemplo um código ISO ou
o nome do país ou região que faz parte dos dados), não precisará usar o conjunto
de regras COUNTRY. Se os dados que você está processando já estiverem
agrupados em informações de nomes, endereços e áreas, você não precisará usar o
conjunto de regras PREP.
Tabela 20. Categorias dos Conjuntos de Regras
Categoria

Descrição

Notas

Pré-processador de Região

Identifica o domínio de país
ou região a partir dos dados
de endereço.

O conjunto de regras é
denominado: COUNTRY

Pré-processador de Domínio

Para um país ou região
específico, identifica e
designa um domínio de
dados para as colunas de
nome, endereço e área em
cada registro. O objetivo
desse conjunto de regras é
identificar se as informações
recebidas pertencem ao
domínio de nome, endereço
ou área.

Um para cada país ou região:
PREP (pré-processador)

Você pode usar a saída desse
arquivo como a entrada para
os conjuntos de regras
específicos de domínio do
país ou região adequado.
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Tabela 20. Categorias dos Conjuntos de Regras (continuação)
Categoria

Descrição

Notas

Específico de Domínio

Para um país ou região
específico, padroniza cada
domínio de dados. Os
conjuntos de regras mais
comuns são:

A maioria dos países ou
regiões tem três domínios:
NAME, ADDR e AREA.
Alguns países ou regiões, por
exemplo Japão, tem diversos
outros conjuntos de regras
específicos de domínio.

Nome que inclui nomes
individuais, nomes de
organizações, instruções de
alertas e nomes secundários.
Endereço que inclui número
de unidade, nome de rua,
tipo e direções.
Área que inclui cidades,
estados e códigos de
endereço postal (código de
endereço postal dos Estados
Unidos, por exemplo).
Telefone, incluindo código de
área e número de ramal.
validação

Para um país ou região
específico, padroniza e valida
o formato e o valor dos
dados de negócios comuns,
incluindo:
Número de telefone

VTAXID destina-se apenas
para os Estados Unidos.
VPHONE suporta Canadá,
Caribe e os Estados Unidos.
VEMAIL e VDATE podem
ser usados
internacionalmente.

ID de imposto
Endereço de E-mail
Data
Padronização Multinacional

Para vários países e regiões,
padroniza e verifica dados
de endereços internacionais.

Os conjuntos de regras MNS
são usados pelo estágio
MNS.

Conjunto de Regras do Identificador de País ou Região
O conjunto de regras do identificador de país ou região lê informações de área e
tenta identificar o país ou a região associada. O nome do conjunto de regras é
COUNTRY.
O propósito do conjunto de regras do identificador de país ou região é criar para
cada registro de entrada o código de território ISO de 2 bytes adequado, associado
à origem geográfica das informações de área do registro: cidade, estado ou
província, código de endereçamento postal ou CEP e, possivelmente, nome do país
ou região.
O conjunto de regras COUNTRY geralmente é usado quando o arquivo de entrada
representa vários países ou regiões e não há nenhum indicador confiável de país
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ou região. Se os dados incluírem um token que indique o país ou região, o
conjunto de regras usará essas informações para preencher o campo de saída de
território ISO.
Se um nome de país ou região não for localizado nos dados, o conjunto de regras
avaliará as informações de área para determinar se o endereço pertence a um dos
seguintes países:
v Austrália
v Canadá
v
v
v
v
v
v

França
Alemanha
Itália
Espanha
Reino Unido
Estados Unidos

Se as informações de área não corresponderem a nenhum dos padrões de país ou
região, um delimitador padrão, que é especificado no campo Literal no estágio
Standardize, será designado.
O conjunto de regras do identificador de país ou região poderá ajudá-lo com as
seguintes atividades:
v Investigação: para determinar se um arquivo de entrada contém dados
multinacionais. O arquivo de saída de frequência de palavras fornece uma
distribuição das palavras país ou região.
v Preparação de entrada: para facilitar a segmentação do arquivo de entrada nos
subconjuntos específicos de país ou região para o processamento específico de
país ou região. Assim, você pode usar o campo de saída para filtrar registros por
país ou região nos processos subsequentes.
Depois de criar esse arquivo de saída, poderá usar um estágio Filter para criar um
arquivo que contém apenas um país ou região. Você pode usar o arquivo com um
conjunto de regras de pré-processamento de domínio para o país ou para a região
adequada.

Delimitadores de Código de País ou Região
O conjunto de regras do identificador de país ou região (COUNTRY) usa um
delimitador padrão quando o conjunto de regras não pode determinar o país ou a
região de origem de um registro.
Ao usar o conjunto de regras COUNTRY e definir o processamento das regras,
você deve especificar um delimitador padrão. O delimitador deve ser definido
antes de você poder executar a regra em uma tarefa.
O formato do delimitador padrão é:
ZQ<código de território ISO com dois bytes>ZQ

Por exemplo, o delimitador padrão para Estados Unidos da América é ZQUSZQ.
Use o código de território que você acredita que represente mais registros, o país
ou a região que ocorre com mais frequência nos dados de entrada. Por exemplo, se
seus dados contiverem alguns dados canadenses mas baseiam-se mais nos Estados
Unidos, especifique US como o código de território no delimitador.
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Especifique o delimitador padrão no campo Literal do estágio Standardize.
Quando o conjunto de regras do identificador de país ou região não puder
determinar o código de território, o valor-padrão será obtido do delimitador
padrão e designado ao registro.

Dados de Saída para o Conjunto de Regras COUNTRY
Você pode localizar os seguintes campos nos dados de saída do conjunto de regras
COUNTRY:
v Um código de território ISO com dois bytes. O código está associado à origem
geográfica das informações de endereço e área no registro.
v Sinalizador do identificador.
Os valores são:
Y

O conjunto de regras identifica o país ou a região.

N

O conjunto de regras não pode identificar o país ou a região e usa o
valor do delimitador padrão.

Conjuntos de Regras do Pré-processador de Domínio (PREP)
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio avaliam a entrada de
domínio combinada, como informações de endereço e de formato livre, e
categoriza os dados em conjuntos de colunas específicos do domínio.
Depois que os domínios adequados são identificados, você pode usar os conjuntos
de regras específicos de domínio para criar as estruturas padronizadas adequadas.
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio avaliam a entrada de
domínio combinada a partir de um arquivo para um país específico.
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio seguem uma convenção de
nomenclatura que começa com uma abreviação de país ou região e termina com
PREP (que é uma abreviação para pré-processador). Consulte a tabela a seguir para
exemplos.
Nome do Conjunto de Regras

País

USPREP

Estados Unidos

GBPREP

Grã-Bretanha

CAPREP

Canadá (língua inglesa)

Preparando os Dados de Entrada para o Conjunto de Regras do
Pré-processador de Domínio
A ordem das colunas nos dados de entrada não é usada pelos conjuntos de regras
do pré-processador de domínio para determinar domínios de dados: nome,
endereço ou área. Você deve usar um delimitador para descrever os dados nas
colunas.
É necessário inserir pelo menos um delimitador de metadados para uma coluna no
registro de entrada. Delimite cada coluna ou grupo de colunas. O delimitador
indica qual tipo de dados você está esperando localizar na coluna com base em um
ou mais dos seguintes itens:
v Descrição de metadados
v Resultados das investigações
v Estimativa informada
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Você pode consultar as classificações (.CLS) no seu conjunto de regras do
pré-processador de domínio (PREP) para os nomes de delimitadores especificados
para seus dados de entrada. Alguns dos nomes de delimitadores estão listados
aqui:
ZQPUTNZQ
Padroniza automaticamente todo o campo para o domínio de nome.
ZQMIXNZQ
Substituições e modificações de campos são aplicadas e o conjunto de
regras verifica o campo quanto ao nome, ao endereço e aos dados de área
(nessa ordem). Qualquer informação que não seja designada a um domínio
é padronizada para o domínio de nome.
ZQNAMEZQ
Delimitador de nome. Substituições e modificações de campos são
aplicadas e o conjunto de regras verifica os padrões de nome comuns. Se
os padrões de nome não forem encontrados, o conjunto de regras verificará
os padrões de endereço e área. Se os padrões de endereço e área não forem
encontrados, os campos serão padronizados para o domínio de nome.
ZQPUTAZQ
Padroniza automaticamente todo o campo para o domínio de endereço.
ZQMIXAZQ
Substituições e modificações de campos são aplicadas e o conjunto de
regras verifica o campo quanto ao nome, ao endereço e aos dados de área
(nessa ordem). Qualquer informação que não seja designada a um domínio
é padronizada para o domínio de endereço.
ZQADDRZQ
Delimitador de endereço. Substituições e modificações de campos são
aplicadas e o conjunto de regras verifica os padrões de endereço comuns.
Se os padrões de endereço não forem encontrados, o conjunto de regras
verificará os padrões de nome e área. Se os padrões de nome e área não
forem encontrados, o campo será padronizado para o domínio de
endereço.
ZQPUTRZQ
Padroniza automaticamente todo o campo para o domínio de área.
ZQMIXRZQ
Substituições e modificações de campos são aplicadas e o conjunto de
regras verifica o campo quanto ao nome, ao endereço e aos dados de área
(nessa ordem). Qualquer informação que não seja designada a um domínio
é padronizada para o domínio de área.
ZQAREAZQ
Delimitador de área. Substituições e modificações de campos são aplicadas
e o conjunto de regras verifica os padrões de área comuns. Se os padrões
de área não forem encontrados, o conjunto de regras verificará os padrões
de nome e endereço. Se os padrões de nome e endereço não forem
encontrados, o campo será padronizado para o domínio de área.
A entrada esperada em um conjunto de regras do pré-processador de domínio é
como a seguir:
v Pelo menos um delimitador de metadados para uma coluna em seu registro de
entrada
v Até 6 delimitadores com campos seguindo cada delimitador. Os campos indicam
qual domínio os dados provavelmente representam: nome, endereço ou área.

192

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

v Várias colunas de entrada podem seguir um delimitador; por exemplo,
ZQAREAZQ City State ZIPCode
Você deve usar literais para inserir delimitadores de colunas. Você usa o campo
Literal na janela Padronizar Processo de Regras para inserir delimitadores.
O conjunto de regras do pré-processador de domínio executa as seguintes ações:
v Verifica se os campos delimitados pertencem a um domínio diferente do
domínio padrão.
v Envia todos os dados para fora do campo de saída do domínio adequado na
ordem que eles foram inseridos.
v Nota sobre o delimitador MIX: a maioria dos conjuntos de regras fornecidos tem
processamento mínimo quando um delimitador MIX é especificado; substituições
do usuário são necessárias.
Nota: Se você deixar de inserir pelo menos um delimitador de metadados no
registro de entrada, receberá a seguinte mensagem de erro: PRE-PROCESSOR ERROR NO METADATA DELIMITERS WERE SPECIFIED

Exemplo do Pré-processador de Domínio
Conjuntos de colunas e etiquetas de metadados não fornecem necessariamente
informações suficientes sobre o conteúdo dos dados. O pré-processamento
categoriza os dados de entrada em conjuntos de colunas específicos do domínio:
nome, endereço e área.
Como os arquivos de entrada geralmente não são específicos do domínio, esses
conjuntos de regras serão críticos ao preparar um arquivo para padronização.
As colunas podem conter dados que não correspondem à descrição de seus
metadados. A seguir, um exemplo mostrando a etiqueta dos metadados e o
conteúdo dos dados:
Nome 1
John Doe
Nome 2
123 Main Street Apt. 456
Endereço 1
A/C Mary Doe
Endereço 2
Boston, MA 02111
Os domínios não são especificados na entrada. O seguinte exemplo mostra nomes
de domínios e conteúdo de dados:
Nome John Doe
Nome A/C Mary Doe
Endereço
123 Main Street Apt. 456
Área

Boston, MA 02111

Além disso, outros problemas surgem quando:
v As informações continuarem em vários conjuntos de colunas.
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v Mais de um domínio de dados estiver presente dentro de um único conjunto de
colunas.
O seguinte conjunto, que mostra o nome do domínio e o conteúdo dos dados, é
um exemplo:
Nome 1
John Doe e Mary
Nome 2
Doe 123 Main Street
Endereço 1
Apt. 456 Boston
Endereço 2
MA 02111
Os nomes dos domínios e o conteúdo dos dados são:
Nome John Doe e Mary Doe
Endereço
123 Main Street Apt. 456
Área

Boston, MA 02111

Objetos nos Conjuntos de Regras do Pré-processador de
Domínio
Cada conjunto de regras tem um grupo de objetos associado.
A convenção de nomenclatura para os conjuntos de regras do pré-processador de
domínio é:
Posição

Descrição

Valores

1-2

Código de território ISO

US: Estados Unidos GB:
Grã-Bretanha CA: Canadá
AU: Austrália DE: Alemanha
ES: Espanha FR: França IT:
Itália

3-6

Abreviação do
pré-processador de domínio

PREP

Por exemplo, a seguir, objetos no conjunto de regras do pré-processador de
domínio dos Estados Unidos:
USPREP.CLS
Classificações
USPREP.DCT
Dicionário
USPREP.PAT
Arquivo de Ação Padrão
USPREP.FPO
Substituições de padrão de campo
USPREP.FTO
Substituições de texto de campo
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USPREP.IPO
Anulações de padrão de entrada
USPREP.ITO
Anulações de texto de entrada
USPREP.UCL
Classificações do usuário

Substituir Objetos para Conjuntos de Regras do Pré-processador
de Domínio
Os objetos de substituição do pré-processador de domínio e suas abreviações
permitem que você especifique suas próprias regras de condicionamento
customizadas.
A seguinte tabela descreve os objetos que substituem os conjuntos de regras do
pré-processador de domínio padrão.
Nomes de anulação do
pré-processador de domínio

Abreviação do tipo de
objeto

Exemplo (Estados Unidos)

Classificações definidas pelo
usuário

UCL

USPREP.CLS

Anulações de padrão de
entrada

IPO

USPREP.IPO

Anulações de texto de
entrada

ITO

USPREP.ITO

Substituições de padrão de
campo

FPO

USPREP.FPO

Substituições de texto de
campo

FTO

USPREP.FTO

Dicionário do Pré-processador de Domínio
O conjunto de regras do pré-processador de domínio contém um dicionário.
Existem dois tipos de campos no dicionário de um conjunto de regras do
pré-processador de domínio:
v Campos do domínio
v Campos de relatório
Colunas de Domínio para Conjuntos de Regras do Pré-processador de Domínio:
Os campos de domínio são usadas para organizar tokens de acordo com um
conjunto de regras. No estágio, os campos são mapeados para colunas.
Os conjuntos de regras do pré-processador de domínio movem cada token de
entrada para um dos seguintes campos de domínio:
NameDomain
Todos os tokens de entrada que pertencem ao domínio de nome
AddressDomain
Todos os tokens de entrada que pertencem ao domínio de endereço
AreaDomain
Todos os tokens de entrada que pertencem ao domínio área
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No estágio Standardize, os nomes das colunas que você vê nos links de saída do
conjunto de regras têm sufixos com sublinhado e nomes de conjuntos de regras.
Por exemplo, quando o conjunto de regras USPREP é usado, NameDomain é rotulado
como NameDomain_USPREP no link de saída do estágio Standardize.
Colunas do Relatório para Conjuntos de Regras de Pré-processador de
Domínio:
Os conjuntos de regras do pré-processado de domínio fornece campos de relatório
para garantia de qualidade e investigação de pós-padronização. No estágio, os
campos são mapeados para colunas.
Todos os conjuntos de regras do pré-processador de domínio têm os seguintes
campos de relatório:
Field[N]Pattern
O padrão gerado para a coluna delimitada, como indicado pelo número.
Field1Pattern é gerado para a primeira coluna delimitada. Field2Pattern é
gerado para a segunda coluna delimitada e assim por diante, até
Field6Pattern, que é gerado para a sexta coluna delimitada. O padrão é
gerado para tokens de entrada da coluna e é baseado nas regras de análise
e nas classificações de tokens.
InputPattern
O padrão gerado para todo o fluxo de tokens de entrada com base nas
regras de análise e nas classificações de tokens.
OutboundPattern
A imagem padrão para todos os tokens imediatamente antes de serem
gravados no arquivo de saída.
UserOverrideFlag
Sinalizador que indica o tipo de anulação do usuário aplicado a esse
registro.
Sinalizador Customizado
Não utilizado. Disponível para que usuários criem um sinalizador
necessário em seus projetos.
No estágio Standardize, os nomes das colunas que você vê nos links de saída do
conjunto de regras têm sufixos com sublinhado e nomes de conjuntos de regras.
Por exemplo, quando o conjunto de regras USAREA é usado, UserOverrideFlag é
rotulado como UserOverrideFlag_USAREA no link de saída do estágio Standardize.
Descrições do Sinalizador de Usuários para Conjuntos de Regras do
Pré-processador de Domínio:
Sinalizadores usados no conjunto de regras do pré-processador de domínio
indicam o uso de substituições do usuário.
Os valores possíveis para o sinalizador UserOverride nos conjuntos de regras do
pré-processador de domínio são:
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NO

O padrão. Nenhuma nova máscara de usuário é usada

PI

Uma substituição de usuário padrão de entrada é usada

TI

Uma substituição de usuário de texto de entrada é usada

UP

Uma substituição de usuário padrão não manipulada é usada
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TN

Uma substituição de usuário de texto não manipulada é usada

O CustomFlag não é preenchido por padrão. O sinalizador é preenchido apenas
quando você modifica o conjunto de regras para usá-lo.

Máscaras de Domínio para Conjuntos de Regras do
Pré-processador de Domínio
O pré-processador de domínio tenta designar uma máscara de domínio para cada
token de entrada.
Todos os tokens de reatribuição de tipo de ações padrão para uma das máscaras de
domínio são:
A

ADDRESS

N

NAME

R

AREA

A etapa final no pré-processador de domínio é mapear a saída do conjunto de
regras, tokens, para as colunas de domínio, com base em suas máscaras de
domínio designadas (ou padronizadas).

Atualizando Conjuntos de Regras de Pré-processador
Quando um novo release é disponibilizado ou quando alterações são feitas para os
conjuntos de regras fornecidos, você pode incorporar as melhorias a um projeto
existente.
Não atualize os seguintes itens:
v Descrições do conjunto de regras
v Dicionário
v Tabelas de substituições do usuário
Esses itens são específicos da tarefa e alterações impróprias podem causar falhas
no processamento ou produzir resultados diferentes.
Para USPREP, os itens que você não pode alterar incluem:
USPREP.DCT
Dicionário
USPREP.UCL
Classificação de usuário
USPREP.ITO
Objeto de texto de entrada de substituições do usuário
USPREP.IPO
Objeto padrão de entrada de substituições do usuário
USPREP.FTO
Objeto de texto do campo de substituições do usuário
USPREP.FPO
Objeto padrão do campo de substituições do usuário
Você pode atualizar os seguintes itens:
v Classificações
v Ações padrão
Capítulo 6. Conjuntos de Regras Aplicados no Processo de Limpeza de Dados

197

v Tabelas de consulta
Esses itens podem ter sido alterados da versão anterior.
Para USPREP, os itens que você pode alterar incluem:
USPREP.CLS
Classificações
USPREP.PAT
Ações padrão
USCITIES.TBL
Tabela de consulta de cidades dos Estados Unidos
Como qualquer alteração nas classificações é feita através das classificações de
usuários (.UCL), você pode substituir as classificações. No entanto, faça uma
comparação para verificar se o que está nas classificações atuais também está na
classificação recentemente fornecida. Utilize essa abordagem com qualquer tabela
de consulta.
Ações padrão são mais complicadas de se fazer upgrade. Durante o
desenvolvimento, as alterações nas ações padrão são feitas em duas sub-rotinas:
Input_Modifications e Column_Modifications. Se este for o caso, copie essas
sub-rotinas das ações padrão existentes e cole-as naquela na qual as sub-rotinas
vazias são encontradas.
Muitas vezes, outras alterações são feitas fora das sub-rotinas de modificação. Você
também pode incluir essas alterações nas novas ações padrão.
Nota: O desenvolvimento da tarefa baseia-se nas regras que ela está usando
atualmente, portanto, qualquer alteração nas regras causaria impacto na saída. Se
você tiver de fazer upgrade das regras em uma tarefa existente, aconselhamos que
testes extensivos sejam feitos antes da execução da tarefa em produção.

Conjuntos de Regras Específicos do Domínio
Conjuntos de regras específicos de domínio processam dados de formato livre,
dados que não estão limitados pelas restrições de estrutura. Os dados que os
conjuntos de regras processam são dados de domínio único, que pertencem a tipos
específicos de conteúdo de informações: nome, endereço ou área.
Os conjuntos de regras específicos de domínio padrão para cada país ou região
são:
NAME
Nomes de indivíduos, empresas e organizações.
ADDR
Nome de rua, número, unidade, e outras informações de endereço.
AREA Cidade, estado, região e outras informações de localidade.

Objetos nos Conjuntos de Regras Específicos do Domínio
O conjunto de regras específico do domínio tem um grupo de objetos associados.
A convenção de nomenclatura para os conjuntos de regras específicos do domínio
é:
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Posição

Descrição

Valores de Exemplo

1-2

Código de território ISO

US: Estados Unidos GB:
Grã-Bretanha CA: Canadá
AU: Austrália DE: Alemanha
ES: Espanha FR: França IT:
Itália

3-6

Tipo de regra

NAME: Nome ADDR:
Endereço AREA: Área

Por exemplo, a seguir, objetos no conjunto de regras NAME dos Estados Unidos:
USNAME.CLS
Classificações
USNAME.DCT
Dicionário
USNAME.PAT
Arquivo de Ação Padrão
USNAME.IPO
Anulações de padrão de entrada
USNAME.ITO
Anulações de texto de entrada
USNAME.UCL
Classificações do usuário
USNAME.UPO
Substituições de padrão do usuário
USNAME.UTO
Arquivo de substituição de texto do usuário
Você também pode usar as seguintes tabelas de consulta:
USNAMEMF.TBL
Arquivo que contém palavras que serão excluídas dos campos de
correspondência
USFIRSTN.TBL
Arquivo que contém a versão estendida do nome e sexo fornecidos ((Bob
Robert M). Se não houver uma versão estendida, a segunda coluna conterá
apenas o sexo (Bob M).
USGENDER.TBL
Arquivo que contém a identificação de sexo com base no prefixo: Mr, Ms,
Mrs ou Miss

Objetos de Substituição para Conjuntos de Regras Específicos
do Domínio
Os objetos de anulação específicos do domínio e suas abreviações permitem
especificar suas próprias regras de condicionamento customizadas.
A tabela a seguir descreve os objetos usados para substituir conjuntos de regras
específicos do domínio:
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Nomes de anulação
específicos do domínio

Abreviação do tipo de
objeto

Exemplo (endereço dos
Estados Unidos)

Classificações definidas pelo
usuário

UCL

USADDR.CLS

Anulações de padrão de
entrada

IPO

USADDR.IPO

Anulações de texto de
entrada

ITO

USADDR.ITO

Anulações de padrão não
manipuladas

UPO

USADDR.UPO

Anulações de texto não
manipuladas

UTO

USADDR.UTO

Características dos Conjuntos de Regras Específicos do
Domínio
Os conjuntos de regras de domínio de nome, endereço e área manipulam entrada
específica e possuem comportamento específico do conjunto de regras.

Nome
A entrada esperada em um conjunto de regras de domínio de nome é um nome
individual, de organização ou qualificativo válido, como DBA (administrador de
banco de dados), para o país ou a região especificada.
O conjunto de regras de domínio de nome executa as seguintes ações com base na
opção de processamento:
Nenhum
Tenta determinar se a entrada é um nome individual ou de organização e a
padroniza de acordo; se o conjunto de regras não puder determinar o tipo
de nome, os dados serão inseridos no campo de saída dos dados não
manipulados.
O conjunto de regras será conservado quanto aos dados que serão
manipulados; por exemplo, um padrão de “++” não será manipulado sem
uma opção de processamento, mas sim quando uma opção de
processamento for selecionada.
Processar Tudo como Individual
Assume que todas as entradas são nomes individuais e é mais liberal em
relação ao que o conjunto de regras permite nos campos de saída de
sobrenome, nome intermediário e nome fornecido.
Processar Tudo como Organização
Não tenta preencher os nomes fornecidos e intermediários; assume que
todos os nomes de entrada sejam organizações e os padroniza nos campos
de saída de sufixo e sobrenome.
Processar Indefinido como Individual
Tenta determinar se a entrada é um nome individual ou de organização e a
padronizada de acordo; se o conjunto de regras não puder determinar o
tipo de nome, assume-se que ele seja um nome individual e o padroniza
nos campos de saída de sobrenome, nome intermediário e nome fornecido.
Processar Indefinido como Organização
Tenta determinar se a entrada é um nome individual ou de organização e a
padronizada de acordo; se o conjunto de regras não puder determinar o
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tipo de nome, o conjunto de regras assume a entrada como um nome de
organização e a padroniza nos campos de saída de sobrenome e sufixo.
O conjunto de regras de domínio de nome usa tokens classificados junto com a
pontuação para determinar como os nomes serão padronizados. No exemplo de
nome DAYO JOSEPH, o padrão é: +F. O padrão pode ser Nome Fornecido |
Sobrenome ou Sobrenome | Nome Fornecido. A entrada é deixada inalterada. No
entanto, se o nome de entrada for DAYO, JOSEPH, o padrão será +,F. JOSEPH é o
nome fornecido e DAYO é o sobrenome.

Endereço
A entrada esperada em um conjunto de regras de domínio de endereço são dados
de endereço secundário e de rua válidos para aquele país ou região.
O conjunto de regras de domínio de endereço executa as seguintes ações:
v Segue os padrões postais, quando esses padrões estão disponíveis.
v Se um padrão puder representar dois tipos de endereços e não houver indicador
para distinguir qual a forma de processá-los, o conjunto de regras deixará os
dois endereços inalterados. O usuário deve determinar como processar a entrada
usando substituições.

Área
A entrada esperada em um conjunto de regras de domínio de área são dados de
endereço de alto nível válidos para o país ou a região na ordem correta. Para os
Estados Unidos, a ordem correta é a seguinte:
1. Nome da cidade
2. Estado
3. CEP
4. País
O conjunto de regras de domínio de área executa as seguintes ações:
v Padroniza o país ou a região, o estado ou a província e o código de
endereçamento postal em campos de saída que, no estágio, são mapeados para a
coluna.
v Informações restantes são colocadas em um campo de nome de cidade com
padronização mínima.
v Padronização mínima é aplicada à cidade.
v

Nos Estados Unidos, informações direcionais como norte, sul, leste e oeste e a
palavra comum Saint são expandidas. Em outros países, a maioria das cidades
que possuem diversas variações segue a padronização.

Dicionário Específico do Domínio
O dicionário para um conjunto de regras específico do domínio contém campos de
inteligência de negócios, campos correspondentes e campos de relatórios. Os
campos são mapeados para colunas como especificado no estágio Standardize.
Campos de Inteligência de Negócios para Conjuntos de Regras Específicos do
Domínio:
Os campos de inteligência de negócios ajudam a focar em informações críticas
contidas nos dados.
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Os campos de inteligência de negócios variam dependendo do domínio e do país
ou região. Os nomes do campo de inteligência de negócios USAREA são:
CityName
StateAbbreviation
ZIPCode
Zip4AddonCode
CountryCode
Campos de Correspondência para Conjuntos de Regras Específicos do Domínio:
Os conjuntos de regras específicos do domínio criam campos que facilitam a
correspondência efetiva de dados.
Os campos de correspondência variam dependendo do domínio, do país ou da
região. Os nomes dos campos de correspondência USAREA são CityNameNYSIIS e
CityNameRVSNDX.
Campos de Relatório para Conjuntos de Regras Específicos do Domínio:
Os campos de relatório são usados para garantia de qualidade e investigação de
pós-padronização.
Os conjuntos de regras específicos do domínio têm os seguintes campos de
relatório:
UnhandledPattern
O padrão gerado para os tokens restantes não processados pelo conjunto
de regras com base nas regras de análise, classificação de tokens e qualquer
outra manipulação adicional pelo idioma de ação padrão.
UnhandledData
Tokens restantes não processados pelo conjunto de regras, com um espaço
entre cada token.
InputPattern
O padrão gerado para o fluxo de tokens de entrada com base nas regras de
análise e nas classificações de tokens.
ExceptionData
Tokens não processados pelo conjunto de regras, pois representam uma
exceção de dados. Exceções de dados podem ser tokens que não pertencem
ao domínio do conjunto de regras ou são valores inválidos ou padrão.
UserOverrideFlag
Sinalizador que indica o tipo de anulação do usuário aplicado a esse
registro.
Sinalizadores de Dados para Conjuntos de Regras Específicos do Domínio:
Conjuntos de regras específicos do domínio fornecem uma explicação dos
sinalizadores de substituição.
Os valores possíveis para o sinalizador UserOverride nos campos de relatório dos
conjuntos de regras específicos do domínio são:
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NO

O padrão. Nenhuma nova máscara de usuário é usada

FP

Uma nova máscara de usuário padrão de coluna é usada
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FT

Uma nova máscara de usuário de texto de coluna é usada

PI

Uma nova máscara de usuário padrão de entrada é usada

TI

Uma nova máscara de usuário de texto de entrada é usada

O CustomFlag não é preenchido por padrão. O sinalizador é preenchido apenas
quando você modifica o conjunto de regras para usá-lo.

Conjuntos de Regras de Validação
Os conjuntos de regras de validação geram campos de inteligência de negócios e
campos de relatório. No estágio, os campos são mapeados para colunas.
Os conjuntos de regras de Validação são utilizados para padronizar dados de
negócios comuns, incluindo:
VDATE
Datas que incluem dia, mês e ano.
VEMAIL
Endereços de e-mail que têm um usuário, domínio e qualificador de alto
nível.
VPHONE
Números de telefones específicos do país.
VTAXID
Identidade de imposto ou número de identidade para fundo de pensão.

Objetos nos Conjuntos de Regras de Validação
O conjunto de regras de validação tem um grupo de objetos associado.
A convenção de nomenclatura é:
Posição

Descrição

Valores

1

Abreviação da regra de
validação

V

2 para n

Tipo de regra

DATE EMAIL PHONE
TAXID

Por exemplo, a seguir, objetos no conjunto de regras DATE:
VDATE.CLS
Classificações
VDATE.DCT
Dicionário
VDATE.PAT
Ação padrão
VDATE.IPO
Anulações de padrão de entrada
VDATE.ITO
Anulações de texto de entrada
VDATE.UCL
Classificações do usuário
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VDATE.UPO
Substituições de padrão do usuário
VDATE.UTO
Substituições de texto do usuário
Você também pode usar as tabelas de consulta em seu conjunto de regras. Os
seguintes arquivos são tabelas de consulta usadas no conjunto de regras VDATE:
VDATELY.TBL
Ano bissexto
VDATEMM.TBL
Mês
INVDATE.TBL
Datas do calendário inválidas

conjunto de regras VDATE
O conjunto de regras VDATE valida o valor e padroniza o formato de uma data.
As seguintes informações pertencem ao conjunto de regras VDATE:
v O conjunto de regras se aplica apenas aos calendários gregorianos.
v Sinais de pontuação, como hífenes ou barras, são removidos durante a etapa de
análise.
v O conjunto de regras verifica e sinaliza as seguintes condições como inválidas:
– Mês é igual ou maior que 1, mas igual ou menor que 12
– Mês é fevereiro e dia é igual ou menor que 29 usando cálculos do ano
bissexto
– Mês é abril, junho, setembro ou novembro e dia é igual ou menor que 30
– Mês é janeiro, março, maio, julho, outubro ou dezembro e dia é igual ou
menor que 31
v A saída do conjunto de regras é mapeada para colunas e resulta nas colunas de
inteligência de negócios e colunas de relatório.
v O formato de saída padrão é CCYYMMDD.
Parâmetros de Análise Padrão para Conjuntos de Regras VDATE:
Os parâmetros da análise padrão são:
SEPLIST <caractere de espaço> ,;.%:&*\"/+\\()-"
STRIPLIST <caractere de espaço> ,;.:*\"\\()
Formatos de Data de Entrada para Conjuntos de Regras VDATE:
Existem formatos de data que são necessários para os dados de entrada.
O formato de entrada esperado para datas e um exemplo de cada formato são os
seguintes:
mmddccyy
09211991
mmmddccyy
OCT021983
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mmmdccyy
OCT21983
mmddccyy
04101986
mm/dd/ccyy
10/23/1960
m/d/ccyy
1/3/1960
mm/d/ccyy
10/3/1960
m/dd/ccyy
1/13/1960
mm-dd-ccyy
04-01-1960
m-d-ccyy
1-3-1960
mm-d-ccyy
10-3-1960
m-dd-ccyy
1-13-1960
ccyy-mm-dd
1990-10-22
SEPLIST e STRIPLIST são instruções que você pode usar para substituir formatos
padrão. Você pode localizar mais informações sobre as instruções SEPLIST e
STRIPLIST emIBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.
Exemplos de Cadeias de Entrada e Resultados de Saída:
1990-10-22
19901022
1/13/1960
19600113
OCT021983
19831002
Campos de Inteligência de Negócios para Conjuntos de Regras VDATE:
Os campos de inteligência de negócios ajudam a manter o foco em informações de
datas contidas nos dados de saída.
Se o valor dos dados passar pela validação, este conjunto de regras preencherá os
seguintes valores do campo de inteligência de negócios:
DateCCYYMMDD
Oito bytes numéricos; dados de data válidos.
ValidFlag
O valor T.
Campos de Relatório dos Conjuntos de Regras VDATE:
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A saída do conjunto de regras VDATE são valores de dados que não passam pela
validação.
Se o valor dos dados falhar na validação, o conjunto de regras preencherá os
campos de relatórios. O campo de saída InvalidData é preenchido com os dados
que não atendiam aos requisitos de validação. O campo de saída InvalidReason é
preenchido com um dos seguintes valores:
IF

Formato inválido

IM

Mês inválido (por exemplo, JJJ011976 em vez de JAN011776)

TI

Os dados estão na tabela inválida (por exemplo, 11111111)

MM

Mês numérico inválido (por exemplo, 13/10/1988)

FB

Dia inválido para Fevereiro (por exemplo, 02/30/1976)

M0

Dia inválido para meses com 30 Dias

M1

Dia Inválido para meses com 31 Dias

Conjunto de Regras VEMAIL
O conjunto de regras VEMAIL identifica o formato, os componentes e a
integridade dos endereços de e-mail.
As seguintes informações pertencem ao conjunto de regras VEMAIL:
v Todos os endereços de e-mail devem ter um usuário, domínio e qualificador de
nível superior.
v O sinal de arroba (@) e ponto (.) são usados como delimitadores durante a etapa
de análise.
v As classificações padrão desse conjunto de regras contêm o domínio comum
(por exemplo, ORG, COM, EDU, GOV) e qualificadores de subdomínio (por
exemplo, códigos de país e estado).
v O conjunto de regras verifica formatos de e-mail que distinguem componentes
locais, de domínios e de domínios principais.
v O conjunto de regras corrige espaços encontrados nos componentes locais e de
domínio, mas não no domínio principal; a saída deve ser formatada para usar as
informações corretas.
Parâmetros de Análise Padrão para Conjuntos de Regras VEMAIL:
Os parâmetros da análise padrão são:
SEPLIST <space character>` , ; % : & * \ " / + \\ ( )[ ] < > - @ . _
STRIPLIST <caractere de espaço> `
Exemplos de Análise dos Conjuntos de Regras VEMAIL:
Os parâmetros de análise verificam o endereço em vários tokens, conforme os
seguintes exemplos:
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Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

John_Smith@abccorp.com

John_Smith

1

abccorp

2

com

3
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Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

kjones@example.org

kjones

1

exemplo

2

org

3

Os símbolos @ e . são utilizados para separar os dados. Eles são removidos
durante o processo de análise.
O estágio Standardize não recompõe os vários tokens em um único valor e token
antes do processamento. Você deve anexar os endereços de e-mail de entrada ao
final dos dados.
Campos de Inteligência de Negócios para Conjuntos de Regras VEMAIL:
Os campos de inteligência de negócios ajudam a manter o foco em informações de
e-mail contidas nos dados de saída.
Se o valor dos dados for validado, este conjunto de regras preencherá os seguintes
campos de inteligência de negócios:
EmailUser
Alfanumérico
EmailDomain
Alfanumérico
EmailToplevel
Um qualificador como EDU, ORG ou COM
EmailURL
Possível Web site; o valor contém ww
ValidFlag
O valor T
Campos de Relatórios para Conjuntos de Regras VEMAIL:
A saída do conjunto de regras VEMAIL são valores de dados que não passam pela
validação.
Se o valor dos dados falhar na validação, o conjunto de regras preencherá os
campos de relatórios. Os campos de saída são os seguintes:
UnhandledData
Preenchido com o valor que não atende aos requisitos de validação.
InputPattern
Indica o padrão gerado para todo o fluxo de tokens de entrada com base
em regras de análise e classificações de tokens.
UserOverrideFlag
Contém um sinalizador que indica que tipo de substituição de usuário foi
aplicado ao registro.
O campo de saída InvalidReason é preenchido com um dos seguintes valores:
ND

Os dados de entrada são "N/A" ou NA

@@

O endereço de e-mail contém mais de um símbolo @
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.@

Inclui um ponto (.) antes do símbolo @

..

Contém pelo menos dois pontos (.) sequenciais

.1

Um ponto (.) é o primeiro caractere do endereço de e-mail

IC

O endereço de e-mail contém um caractere inválido

WW

O endereço de e-mail contém um Web site possível. As informações estão
no campo EmailURL

Conjunto de Regras VPHONE
O conjunto de regras VPHONE valida o valor e padroniza o formato dos números
de telefones dos Estados Unidos, Canadá e Caribe.
As seguintes informações pertencem ao conjunto de regras VPHONE.
v O conjunto de regras verifica os seguintes formatos de exemplo:
– (nnn) nnn-nnnn
– nnn nnn nnnn
– nnn-nnn-nnnn
– nnnnnnnnnn
v O conjunto de regras verifica e sinaliza a condição na qual uma sequência de
números começa com 1. A condição é inválida.
v Os seguintes símbolos são removidos durante a etapa de análise:
vírgula (,)
ponto-e-vírgula (;)
ponto (.)
dois-pontos (:)
barra (/)
asterisco (*)
barra invertida (\)
aspas (")
barra dupla (\\)
parênteses ( )
traço (-)
sublinhado (_)
Parâmetros de Análise Padrão para Conjuntos de Regras VPHONE:
Os parâmetros da análise padrão são:
SEPLIST <caractere de espaço>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) - _
STRIPLIST <caractere de espaço>, ; . : / * \ " \ \ ( ) - _
Exemplos de Análise para Conjuntos de Regras VPHONE:
As seguintes tabelas mostram exemplos de como números de telefones são
analisados:
Tabela 21. Número de Telefone com Sete Dígitos
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Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

(617) 338-0300

617

1
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Tabela 21. Número de Telefone com Sete Dígitos (continuação)
Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

338

2

0300

3

Tabela 22. Número de Telefone com Sete Dígitos com Ramal como Token Distinto
Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

(617) 338-0300 EXT 316

617

1

338

2

0300

3

EXT

4

316

5

Tabela 23. Número de Telefone com Sete Dígitos com Ramal como Parte do Último Token
Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

617-338-0300 X316

617

1

338

2

0300

3

X316

4

Hífenes, espaços e parênteses são utilizados para separar os dados. Depois da
análise dos dados, os hífenes, os espaços e os parênteses são removidos.
Lógica de Validação para Conjuntos de Regras VPHONE:
O conjunto de regras VPHONE valida padrões e valores com base nos seguintes
critérios:
v O valor possui 7 ou 10 bytes numéricos. Pode possuir mais de 10 bytes com
extensões
v Os primeiros 3 não são todos zeros (000). Se todos forem zero, eles serão
substituídos por espaços em branco
v O valor não está listado na `tabela inválida', INVPHONE.TBL. Exemplos de
números inválidos são a sequência numérica 1234567 ou os 7 dígitos do mesmo
número, por exemplo, 2222222.
Se o valor dos dados falhar em um dos requisitos de validação, os campos
InvalidData e InvalidReason serão preenchidos.
Campos de Inteligência de Negócios para Conjuntos de Regras VPHONE:
Os campos de inteligência de negócios ajudam a manter o foco em informações de
telefones contidas nos dados de saída.
Se o valor dos dados passar pela validação, este conjunto de regras sairá dos
seguintes valores do campo de inteligência de negócios:
PhoneNumber
Um número de telefone totalmente numérico, excluindo o número do
ramal.
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PhoneExtension
Um número de ramal totalmente numérico.
ValidFlag
O valor T.
Campos de Relatório para Conjuntos de Regras VPHONE:
A saída do conjunto de regras VPHONE são valores de dados que não passam
pela validação.
Se o valor dos dados falhar na validação, o conjunto de regras preencherá os
campos de relatórios. O campo de saída InvalidData é preenchido com os dados
que não atendiam aos requisitos de validação. O campo de saída InvalidReason é
preenchido com um dos seguintes valores:
IL

Comprimento inválido. O telefone principal (sem ramal) deve ter 7 ou 10
bytes.

PI

Padrão ou formato inválido. O telefone principal (sem ramal) deve ser
numérico de 10 bytes. Essa lógica pode ser comentada se as alfas forem
consideradas valores válidos.

TI

O valor dos dados está listado em INVPHONE.TBL, a tabela inválida (por
exemplo, 1234567)

Exemplos
A tabela a seguir mostra dados de entrada de amostra e a saída que eles
produzem:
Cadeia de
Entrada

PhoneNumber

ValidFlag

0001234567
(617) 338-0300

6173380300

T

617-338-0300

6173380300

T

InvalidData

InvalidReason

0001234567

TI

Conjunto de Regras VTAXID
O conjunto de regras VTAXID valida e padroniza o formato de um número de
identificação de imposto padrão com nove dígitos.
O conjunto de regras VTAXID valida o valor e padroniza o formato de um ID de
imposto ou número de ID nacional. As seguintes informações pertencem ao
conjunto de regras VTAXID:
v Toda a pontuação é removida durante a etapa de análise.
v O conjunto de regras verifica se os dados de entrada tem nove dígitos, todos
numéricos, e não consiste totalmente de um só número, por exemplo
000-00-0000.
Parâmetros de Análise Padrão para Conjuntos de Regras VTAXID:
Os parâmetros da análise padrão são:
SEPLIST <caractere de espaço>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) STRIPLIST <caractere de espaço>, ; . : / * \ " \ \ ( ) -
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Exemplos de Análise para Conjuntos de Regras VTAXID:
As seguintes tabelas mostram exemplos de como IDs de imposto e números de
identificação são analisados:
Tabela 24. ID que Inclui Separadores
Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

051-34-8198

051

1

34

2

8198

3

O hífen e o espaço são usados para separar os dados. Depois da análise dos dados,
o hífen e os espaços são excluídos.
Tabela 25. ID que Não Inclui Separadores
Cadeia de Entrada

Token

Número do Token

193837485

193837485

1

Lógica de Validação dos Conjuntos de Regras VTAXID:
O conjunto de regras valida padrões e valores com base nos seguintes critérios:
v O valor tem 9 caracteres numéricos.
v Os primeiros 3 não são todos zeros (000).
v O valor não está listado na `tabela inválida', INVTAXID.TBL. Exemplos de
números inválidos são a sequência numérica 987654321 ou os dígitos do mesmo
número, por exemplo, 888888888.
Se o valor dos dados falhar em um dos requisitos de validação, os campos
InvalidData e InvalidReason serão preenchidos.
Campos de Inteligência de Negócios para Conjuntos de Regras VTAXID:
Os campos de inteligência de negócios ajudam a manter o foco em informações de
identificação de impostos contidas nos dados de saída.
Se o valor dos dados passar pela validação, este conjunto de regras sairá dos
seguintes valores do campo de inteligência de negócios:
TaxID Nove bytes numéricos.
ValidFlag
O valor T.
Campos de Relatório para Conjuntos de Regras VTAXID:
A saída do conjunto de regras VTAXID são valores de dados que não passam pela
validação.
Se o valor dos dados falhar na validação, o conjunto de regras preencherá os
campos de relatórios. O campo de saída InvalidData é preenchido com os dados
que não atendiam aos requisitos de validação. O campo de saída InvalidReason é
preenchido com um dos seguintes valores:
PI

O valor dos dados não contém nove, e somente nove, caracteres
numéricos.
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TI

O valor dos dados está listado em INVTAXID.TBL, a tabela inválida (por
exemplo, 555555555)

Z3

Os três primeiros caracteres numéricos são zeros.

Exemplos
A tabela a seguir mostra dados de entrada de amostra e a saída que eles
produzem:
Cadeia de
Entrada

TaxID

ValidFlag

InvalidData

InvalidReason

193837485

193837485

T

000123456

Z3

193-83-7485

193837485

T

111111111

111111111

TI

222-22-2222

222222222

TI

A12-O9-1234

A12O91234

PI

000123456

Gerenciando Conjuntos de Regras
Use o IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer para aplicar a lógica dos
conjuntos de regras dentro de estágios das tarefas de limpeza de seus dados.
Aplique a lógica dos conjuntos de regras no estágio Standardize ou Investigate
para determinar como as colunas serão analisadas e classificadas em tokens.
Também é possível aplicar a lógica dos conjuntos de regras nos estágios
internacionais, como o estágio Multinational Standardize (MNS).
Edite arquivos dentro de um conjunto de regras usando um editor de texto.
Gerencie conjuntos de regras a partir do cliente Designer, na janela Gerenciamento
de Regras.
Depois de incluir ou remover conjuntos de regras, você pode testar o aplicativo do
conjunto de regras no gerenciamento de regras. Ao modificar ou incluir um
conjunto de regra de negócios, é possível testá-lo para assegurar que o mesmo
defina a regra de negócios de limpeza de dados que você precisa.
As informações inseridas em tabelas de substituição são aplicadas a conjuntos de
regras de todos os projetos.

Acessando Conjuntos de Regras
Você pode instalar conjuntos de regras a partir de um diretório de arquivos do
IBM InfoSphere Information Server e depois importar os conjuntos de regras para
seu projeto, ou pode acessar os conjuntos de regras predefinidos a partir do
repositório.

Importando Conjuntos de Regras
Você pode instalar conjuntos de regras a partir da troca de recursos e depois
importar esses conjuntos em seu projeto.
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Antes de Iniciar
Um conjunto inicial de conjuntos de regras já está no repositório e, portanto,
disponível para seu projeto. Conjuntos de regras mais predefinidos estão
disponíveis através da troca de recursos.
Use os comandos de troca de recursos para instalar arquivos no repositório.
Execute os comandos de instalação a partir do seguinte diretório:
\IBM\InformationServer\Clients\istools\cli.

Procedimento
1. Acesse a listagem de conjuntos de regras no caminho do diretório:
\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\QSRules.
2. Localize o archive de troca de recursos desejado. O formato de nome do
arquivo para conjuntos de regras é: QSRules_RegionName ou
GenericName_Version_Release.isx. Por exemplo, você pode ver este arquivo:
QSRules_Peru_8_5.isx.
3. Importe o conjunto de regras em seu projeto digitando o seguinte comando a
partir de um prompt de comandos no computador no qual a camada de
mecanismo está instalada:
Opção

Descrição

Windows

istool.bat import -domain domain_name
-username login_name -password password
-archive "archive_file_name_with_path"
-datastage "server/project"

Linux, UNIX

istool import -domain domain_name
-username login_name -password password
-archive "archive_file_name_with_path"
-datastage "server/project"

Exemplo
A seguir, um exemplo do comando digitado para importar os conjuntos de regras:
istool import -domain MYSERVER
-username dsadm1 -password qsadmin1
-archive "opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/QSRules/QSRules_Mexico_8_5.isx"
-datastage "MYSERVER/RulesMgmt"

O que Fazer Depois
A próxima etapa é abrir o cliente Designer e fornecer o conjunto de regras antes de
tentar usá-lo em uma tarefa.

Visualizando Conjuntos de Regras do Cliente Designer
Conjuntos de regras que são armazenados no repositório são acessados a partir do
InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.

Sobre Esta Tarefa
Você pode ir diretamente para os conjuntos de regras de visualização do cliente
Designer que você pode usar em seu projeto.
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Procedimento
1. Acesse a listagem do conjunto de regras.
Opção

Descrição

Na visualização de repositório do cliente
Designer

1. Expanda a árvore de navegação.

Em um dos seguintes estágios:

Clique com o botão direito do mouse no
estágio, na paleta Designer, e selecione
Propriedades. Se os conjuntos de regras
forem aplicados nos estágios, você os verá
listados na janela.

v Investigate
v Standardization

2. Localize a pasta que contém os conjuntos
de regras. Você pode localizar vários
conjuntos de regras predefinidos na
pasta Regras de Padronização.

O estágio Multinational Standardize (MNS)
usa os conjuntos de regras indiretamente.
Não é possível visualizar os conjuntos de
regras nesses estágios, mas é possível
visualizar os conjuntos de regras na pasta
Regras MNS.

2. Abra o conjunto de regras.
Opção

Descrição

Na visualização de repositório do cliente
Designer

1. Expanda a pasta do conjunto de regras
para visualizar os arquivos.
2. Clique com o botão direito do mouse na
pasta SET no conjunto de regras do
pré-processador de domínio, por
exemplo USPREP, e selecione
Propriedades para abrir a janela
Gerenciamento de Regras.

Em um dos seguintes estágios:

1. Selecione o conjunto de regras.

v Investigate

2. Clique em Novo Processo ou Modificar
para abrir a janela Padronizar Processo
de Regras.

v Standardization

O que Fazer Depois
Você pode aplicar o conjunto de regras em um estágio do InfoSphere QualityStage
ou fazer alterações. Antes de tentar usar o conjunto de regras em uma tarefa,
forneça o conjunto de regras.

Criando Conjuntos de Regras
É possível criar um conjunto de regras exclusivo que se aplique a um problema de
negócios específico.

Procedimento
1. Opcional: Crie uma nova pasta no repositório do cliente Designer. Clique com o
botão direito do mouse na pasta do projeto ou em uma pasta existente dentro
do projeto e selecione Nova > Pasta.
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2. Na árvore de repositório do cliente Designer, clique com o botão direito do
mouse na pasta que deve conter o novo conjunto de regras e selecione Novo >
Qualidade de Dados > Conjunto de Regras para abrir a janela Novo Conjunto
de Regras.
3. Na janela Novo Conjunto de Regras, digite o nome de um conjunto de regras
no campo Especificar o Nome do Novo Conjunto de Regras.mmmm
4. Inclua uma pasta no repositório para todos os conjuntos de regras que criar.
5. Navegue para a pasta do conjunto de regras.
6. Digite uma descrição para o conjunto de regras no campo de texto Especificar
uma descrição (opcional).
7. Clique em OK para incluir o novo conjunto de regras na pasta.

Copiando Conjuntos de Regras
É possível fazer uma cópia de todos os conjuntos de regras que podem ser
modificadas.

Procedimento
1. Localize o conjunto de regras que você deseja copiar na árvore Repositório do
Designer.
2. Clique com o botão direito nesse conjunto de regras e selecione Criar cópia.
3. Clique com o botão direito e selecione Renomear para alterar o nome do
conjunto de regras copiado.
4. Se você quiser fazer uma alteração que não pode ser feita nas substituições,
arraste o novo conjunto de regras para sua pasta para customizar os conjuntos
de regras no repositório. Por exemplo, você deseja incluir um campo no
dicionário.

Provisionando Conjuntos de Regras
Você precisa fornecer conjuntos de regras novos, copiados ou customizados a partir
do cliente Designer, antes de poder compilar uma tarefa que os utiliza.

Procedimento
1. Abra o Designer Client, se ainda não estiver aberto.
2. Localize o conjunto de regras que você deseja usar na árvore Repositório do
Designer.
3. Selecione o conjunto de regras.
4. Clique com o botão direito e selecione Provisionar Tudo no menu.

Resultados
O conjunto de regras estará disponível para ser utilizado em uma tarefa.

Customização do Conjunto de Regras com Tipos de Objetos
de Anulação
Os conjuntos de regras definem a forma com que o InfoSphere QualityStage
processa os dados de entrada. Você pode alterar a forma na qual os dados são
processados usando tipos de objetos de substituição.
Os tipos de objetos de substituição modificam os conjuntos de regras existentes.
Para usar substituições, você deve saber todo o padrão ou todo o texto (dados de
entrada) que deseja substituir.
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Os tipos de objetos de substituição incluem nomes de arquivos do conjunto de
regras com três caracteres anexados, indicando cada tipo de objeto de substituição.
Na primeira vez em que o InfoSphere QualityStage for instalado, os tipos de objeto
anulados estarão vazios.
Os tipos de substituições do conjunto de regras são:
v Classificação. “Modificando Regras com a Anulação de Classificação”
v Anulação de padrão de campo e de entrada para conjunto de regras de
pré-processador de domínio. “Modificando os Objetos de Substituição para
Padrão de Entrada e de Campo” na página 217
v Anulação de texto de campo e de entrada para conjunto de regras de
pré-processador de domínio. “Modificando Objetos de Substituição para Texto
de Entrada e de Campo” na página 218
v Anulação de padrão de entrada e não manipulado para conjunto de regras
específico do domínio. “Modificando os Objetos de Anulação para Padrão de
Entrada e Não Manipulado” na página 220
v Anulação de texto de entrada e não manipulado para conjunto de regras
específico do domínio. “Modificando Objetos de Substituição para Texto de
Entrada e Não Manipulado” na página 221

Modificando Regras com a Anulação de Classificação
Na janela Gerenciamento de Regras, é possível modificar a anulação de
classificação.

Sobre Esta Tarefa
O cliente Designer fornece a lista adequada de classificações, dependendo de qual
conjunto de regras (pré-processador de domínio, específico do domínio, validação
ou MNS) deseja modificar.
Depois de criar a substituição, na próxima vez que você executar o conjunto de
regras, os tokens serão classificados com as designações especificadas.

Procedimento
1. Na janela Gerenciamento de Regras, dê um clique duplo em Substituições.
2. No campo Token de Entrada, digite a palavra para a qual deseja anular a
classificação, como SSTREET.
Digite a palavra da mesma forma que aparece no arquivo de entrada.
3. No campo Formato Padrão, digite a ortografia padronizada do token, como ST.
4. No menu Classificação, selecione a tag de caractere único que indica a classe
da palavra de token.
5. No campo Limite de Comparação, digite um valor que defina o grau de
incerteza a ser tolerado na ortografia da palavra de token.
Por exemplo, a tabela a seguir mostra valores para o limite de comparação.
Intervalo de Valores do Limite de
Comparação
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Descrição

Em branco ou nenhum valor

O token deve corresponder de forma
idêntica

700

Tolerância alta (valor mínimo)
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Intervalo de Valores do Limite de
Comparação

Descrição

750 e 800

Permite uma ou duas transformações de
letra, dependendo do comprimento da
palavra (valor do limite comum)

950

Tolerância zero (valor máximo)

6. Clique em Incluir para incluir a substituição na área de janela na parte inferior
da janela.
7. Clique em OK para fechar a janela.

Substituir Tipos de Objetos nos Conjuntos de Regras do
Pré-processador
Você pode incluir substituições para dados fornecidos como entrada em um
conjunto de regras do pré-processador ou para padrões de campos identificados
pelo conjunto de regras do pré-processador.
Modificando os Objetos de Substituição para Padrão de Entrada e de Campo:
Para conjuntos de regras específicos do pré-processador, as substituições do padrão
de entrada modificam o objeto associado, *.IPO, e o padrão de campo modifica o
objeto associado, *.FPO.
Sobre Esta Tarefa
O campo é definido pelos delimitadores. Por exemplo, você tem as seguintes
colunas de entrada:
v Nome
v Endereço Linha 1
v
v
v
v

Endereço Linha 2
Cidade
Estado
CEP

E, o processo de padronização especifica a entrada, como a seguir:
zqnamezq Name zqaddrzq AddressLine1 zqaddrzq AddresLine2 zqareazq city state zip

O processo tem 4 campos, como indicado pelo qualificador zq.
As anulações de padrão possuem as seguintes características:
v Com a anulação de padrão de entrada, é possível especificar anulações de token
que têm por base o padrão de entrada. As anulações de padrão de entrada têm
preferência sobre o arquivo de ação padrão. As anulações de padrão de entrada
são especificadas para todo o padrão de entrada.
v Com a substituição de padrão de campo, você pode especificar substituições de
tokens que são baseadas em um padrão de campo. Essas substituições são
especificadas para todo o padrão de campo.
Por exemplo, você tem o seguinte padrão de entrada:
N^+TA+S^

É necessário incluir uma anulação no objeto padrão de entrada para mover a
cadeia N^T para o domínio de endereço e a cadeia A+S^ para o domínio de área.
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Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET no conjunto de regras do
pré-processador de domínio, por exemplo USPREP, e selecione Propriedades
para abrir a janela Gerenciamento de Regras.
2. Dê um clique duplo em Anulações.
3. Clique na guia Padrão de Entrada ou Padrão de Coluna, conforme apropriado.
Alterações feitas na guia Padrão de Coluna afetam o conteúdo da pasta FPO.
Você pode ver a pasta FPO a partir da árvore do repositório do cliente
Designer.
4. Na lista Legenda de Classificação , selecione o primeiro token, como N, e clique
em Anexar esse código ao padrão atual.
O token é incluído no campo Inserir Padrão de Entrada ou Padrão Não
Manipulado e é exibido na Lista de Padrão Atual com o padrão A (Domínio de
Endereço) na coluna Código de Substituição.
5. Para cada token no padrão de entrada, repita a Etapa 4, como para tokens ^,
+, T, A, +, S e ^.
Você também pode digitar os tokens diretamente no campo Inserir Padrão de
Entrada ou Padrão Não Manipulado. Se a lista for utilizada, ela verificará se
você está inserindo os valores corretos.
Alterando um Código de Anulação de um Token:
É possível alterar o código de anulação de um token na Lista Padrão Atual.
Sobre Esta Tarefa
Para alterar o código de anulação de um token:
Procedimento
1. Selecione o Token na Lista Padrão Atual.
2. Selecione um domínio na lista Arquivos de Dicionário .
Por exemplo, para o padrão N^+TA+S^, a cadeia N^+T pode permanecer no
padrão A-Address Domain. Altere a cadeia A+S^ para R-Area Domain.
Nota: Por outro lado, na Lista Padrão Atual, selecione o token na coluna Token
e o código de anulação na coluna Código de Anulação que deseja utilizar. Por
exemplo, selecione A na lista de tokens e, em seguida, R na lista de códigos de
anulação.
3. Clique em Incluir para incluir a anulação na lista Resumo de Anulação .
4. Clique em OK para salvar as edições e fechar a janela.
Onde quer que você execute o conjunto de regras no padrão, ele será
tokenizado conforme especificado.
Exemplo
Por exemplo, ao executar USPREP no padrão N^+TA+S^, o padrão N^+T será
tokenizado com o domínio de endereço; o padrão A+S^ será tokenizado com o
domínio de área.
Modificando Objetos de Substituição para Texto de Entrada e de Campo:
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Para os conjuntos de regras do pré-processador de domínio, as substituições de
texto de entrada e de texto de coluna modificam o objeto de substituição (*.ITO)
para o texto de entrada e o objeto de substituição (*.FTO) para o texto de coluna.
Sobre Esta Tarefa
Os objetos de texto de entrada e de campo têm as seguintes características:
v Com a anulação de texto de entrada, é possível especificar anulações de token
que têm por base todos os textos de entrada. Essas anulações têm preferência
sobre o arquivo de ação padrão. Por serem mais específicas, as anulações de
texto de entrada têm preferência sobre as anulações de padrão de entrada. As
anulações de texto de entrada são especificadas para toda a cadeia de texto de
entrada. A correspondência de cadeias parciais não é permitida.
v Com a substituição de texto de campo, você pode especificar substituições de
token que são baseadas na cadeia de texto de entrada. Como elas são mais
específicas, as substituições de texto de campo também têm precedência sobre as
substituições de padrão de campo. Você pode especificar substituições de texto
de campo apenas para uma cadeia inteira de texto de campo. Você não pode
corresponder uma cadeia parcial dentro de um campo.
Por exemplo, é possível incluir uma anulação no objeto de texto de entrada se
desejar alterar o domínio de nome no seguinte texto para o domínio de endereço.
ZQNAMEZQ é o delimitador de domínio de nome e ZQADDRZQ é o delimitador de
domínio de endereço:
ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET em um conjunto de regras
do pré-processador de domínio, por exemplo USPREP, e selecione Propriedades
para abrir a janela Gerenciamento de Regras.
2. Dê um clique duplo em Anulações.
3. Clique na guia Texto de Entrada ou Texto de Coluna, conforme apropriado.
4. No campo Inserir Tokens de Entrada ou Inserir Tokens de Coluna, digite o
delimitador de domínio e o texto dos tokens que você deseja substituir. Por
exemplo, digite ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE.
Cada palavra inserida é exibida na Lista de Token Atual com a palavra em si
na coluna Token e o domínio padrão, como A (Domínio de Endereço), na
coluna Código de Anulação .
5. Selecione o token ZQNAMEZQ para o delimitador de domínio atual do texto que
deseja anular e, em seguida, selecione a anulação que deseja aplicar na lista
Campos de Dicionário . Por exemplo, para processar o texto de exemplo como
um endereço, não é necessário alterar nenhum dos códigos de anulação, já que
ZQNAMEZQ e ZQADDRZQ possuem o mesmo código de anulação.
6. Repita a etapa 5 se precisar alterar palavras adicionais.
7. Clique em Incluir para incluir a anulação na lista Resumo de Anulação.
8. Clique em OK para salvar as edições e fechar a janela.
Ao executar o conjunto de regras customizado no texto, ele será processado
conforme especificado. Por exemplo, ao executar USPREP no texto ZQNAMEZQ
CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE, a cadeia de texto total será considerada
um endereço.
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Substituir Tipos de Objetos nos Conjuntos de Regras
Específicos do Domínio
Você pode incluir substituições para dados fornecidos como entrada em um
conjunto de regras específico do domínio ou para dados que permanecem não
manipulados pelo conjunto de regras específico do domínio.
Modificando os Objetos de Anulação para Padrão de Entrada e Não
Manipulado:
Anulações de padrão de entrada e de padrão não manipulado para conjuntos de
regras específicos do domínio são utilizados para modificar os objetos de anulação
de padrão de entrada (*.IPO) e de padrão não manipulado (*.UPO) .
Sobre Esta Tarefa
As anulações de padrão possuem as seguintes características:
v Com a anulação de padrão de entrada, é possível especificar anulações de token
que têm por base o padrão de entrada. As anulações de padrão de entrada têm
preferência sobre o arquivo de ação padrão. As anulações de padrão de entrada
são especificadas para todo o padrão de entrada.
v Com a anulação de padrão não manipulado, é possível especificar anulações de
token que têm por base o padrão não manipulado. As anulações de padrão não
manipulado funcionam em tokens que não são processados pelo arquivo de ação
padrão. Essas anulações são especificadas somente para um padrão total não
manipulado. As anulações não são especificadas para correspondência de padrão
parcial.
Por exemplo, anule o objeto padrão de entrada se desejar designar o seguinte
padrão:
^+T

A tabela mostra como o padrão é designado.
Token padrão

Tipo

Valor

^

Número de residência

Original

+

Nome da rua

Original

Q

Tipo de rua

Padrão

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET em um conjunto de regras
específico do domínio, por exemplo USADDR, ou em um conjunto de regras
de validação, por exemplo VTAXID, e selecione Propriedades para abrir a
janela Gerenciamento de Regras.
2. Dê um clique duplo em Anulações.
3. Clique na guia Padrão de Entrada ou Padrão Não Manipulado, conforme
apropriado.
4. Na lista Legenda de Classificação, selecione o primeiro token, como ^, e
clique em Anexar esse Código ao Padrão Atual para incluir o token no campo
Inserir Tokens de Entrada ou Inserir Tokens Não Manipulados. O token é
mostrado também na Lista Padrão Atual com as informações do código de
anulação padrão AA1 (endereço adicional) e o código 1.
5. Repita a etapa 4 para os tokens + e T.
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6. Na Lista Padrão Atual, selecione a primeira linha: ^ AA1.
7. Na lista Colunas de Dicionário, selecione o token que representa o tipo, por
exemplo HN-House Number.
A linha selecionada na Lista Padrão Atual é alterada para ^HN1.
8. Repita as etapas 6 e 7 para os tokens restantes.
Por exemplo, selecione SN - Número da Rua para + e ST - Tipo de Rua para T.
9. Selecione o padrão atual na Lista Padrão Atual, como T ST1, para o token para
o qual deseja especificar a anulação.
10. Clique em Valor Padrão.
A linha T ST1 é alterada para T ST2, que indica que o valor padrão (e inclui
um código de ação de substituição) das classificações é usado para este token
neste padrão. O restante dos tokens são mantidos como o valor original.
Todas as seleções ou combinações de seleção em Anulação do Usuário criam
um código que aparece próximo à linha selecionada na Lista Padrão Atual.
11. Clique em Incluir para incluir a anulação na lista Resumo de Anulação .
12. Clique em OK para salvar as edições e fechar a janela.
Modificando Objetos de Substituição para Texto de Entrada e Não Manipulado:
Para os conjuntos de regras específicos do domínio, as anulações de texto de
entrada e de texto não manipulado modificam o objeto de anulação (*.ITO) para o
texto de entrada e o objeto de anulação (*.UTO) para o texto não manipulado.
Sobre Esta Tarefa
Os objetos de texto não manipulado e de entrada possuem as seguintes
características:
v Com a anulação de texto de entrada, é possível especificar anulações de token
que têm por base todos os textos de entrada. Essas anulações têm preferência
sobre o arquivo de ação padrão. Por serem mais específicas, as anulações de
texto de entrada têm preferência sobre as anulações de padrão de entrada. As
anulações de texto de entrada são especificadas para toda a cadeia de texto de
entrada. A correspondência de cadeias parciais não é permitida.
v Com a anulação de texto não manipulado, é possível especificar anulações de
regra que têm por base a cadeia de texto não manipulado. As anulações de texto
não manipulado funcionam em tokens que não são processados pelo arquivo de
ação padrão. Por serem mais específicas, as anulações de texto não manipulado
têm preferência sobre as anulações de padrão não manipulado. As anulações de
texto não manipulado podem ser especificadas somente para a cadeia de texto
não manipulado total. A correspondência de cadeias parciais não é permitida.
Por exemplo, o endereço a seguir contém dois tokens: (Street e Floor) que
utilizam valores padrão do objeto de classificação:
100 Summer Street Floor 15

Os tokens restantes não são associados a valores padrão do objeto de classificação
e utilizam seus valores dos dados originais. A tabela a seguir mostra o endereço
representado como tokens antes incluir qualquer anulação:
Texto

Tipo

Valor

100

Número de residência

Original

Summer

Nome da rua

Original
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Texto

Tipo

Valor

Street

Tipo de rua

Padrão

Floor

Tipo do andar

Padrão

15

Valor do andar

Original

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET em um conjunto de regras
específico do domínio, por exemplo USADDR, ou em um conjunto de regras
de validação, por exemplo VTAXID, e selecione Propriedades para abrir a
janela Gerenciamento de Regras.
2. Dê um clique duplo em Anulações.
3. Clique na guia Texto de Entrada ou Texto Não Manipulado, conforme
apropriado.
4. No campo Inserir Tokens de Entrada ou Inserir Tokens Não Manipulados,
digite a cadeia de texto para qual você deseja definir uma substituição de
padrão, por exemplo 100 SUMMER STREET FLOOR 15.
Cada token de texto é exibido na Lista de Token Atual na coluna Token . Ao
lado de cada token, são mostrados o código padrão das informações AA
(endereço adicional) mais o código de ação 1 .
5. Selecione o primeiro token de texto, como 100.
6. Na lista Colunas do Dicionário, selecione o código desejado, por exemplo HN
- House Number.
O AA1 ao lado de 100 na Lista de Token Atual é alterado para HN1.
7. Repita a Etapa 5 e a Etapa 6 para cada um dos tokens de texto restantes como,
por exemplo:
Texto

Tipo

Summer SN - Nome da Rua
Street ST - Tipo de Sufixo de Rua
Floor

FT - Tipo do Andar

15

FV - Número do Andar

8. Selecione o token de texto na Lista de Token Atual, como STREET e, em
seguida, clique em Valor Padrão.
A linha STREET ST1 é alterada para STREET ST2, indicando que o valor padrão
das classificações é usado para o token nesta cadeia de texto. O restante dos
tokens são mantidos como o valor original.
9. Repita a Etapa 8 para cada token de texto que deseja padronizar. Por exemplo,
repita a Etapa 8 para o token de texto FLOOR.
Todas as seleções ou combinações de seleção na Anulação do Usuário criam
um código que aparece próximo à linha selecionada na Lista de Token Atual.
10. Clique em Incluir para incluir a anulação na lista Resumo de Anulação .
11. Clique em OK para salvar as edições e fechar a janela.
Tipos de Objetos de Anulação de Validação:
A validação anula objetos e suas abreviações permitem customizar conjuntos de
regras de condicionamento.
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A tabela a seguir descreve os tipos de objeto que anulam os conjuntos de regras de
validação:
Nomes de tabelas de
anulação específicos do
domínio

Abreviação do tipo de
tabela

Exemplo (Endereço dos
Estados Unidos)

Classificação definida pelo
usuário

UCL

VTAXID.CLS

Anulações de padrão de
entrada

IPO

VTAXID.IPO

Anulações de texto de
entrada

ITO

VTAXID.ITO

Anulações de padrão não
manipuladas

UPO

VTAXID.UPO

Anulações de texto não
manipuladas

UTO

VTAXID.UTO

Tipos de Objeto de Substituição para os Dados de Endereço Internacional:
Os objetos de substituição de endereço MNS e suas abreviações customizam os
conjuntos de regras de condicionamento.
A tabela a seguir descreve os tipos de objeto que substituem os conjuntos de regras
MNS:
Nomes de Substituição de
Endereço MNS

Abreviação do tipo de
tabela

Exemplo (Estados Unidos)

Classificação definida pelo
usuário

UCL

USMNAD.CLS

Padrão de entrada

IPO

USMNAD.IPO

Texto de entrada

ITO

USMNAD.ITO

Padrão não manipulado

UPO

USMNAD.UPO

Texto não manipulado

UTO

USMNAD.UTO

Códigos de Ação para Conjuntos de Regras Específicos do Domínio, de Validação e de
Padronização Multinacional:
As ações são desempenhadas pelo arquivo de ação padrão para uma determinada
configuração de código selecionada no texto específico do domínio, e nos painéis
de anulação padrão.
Sobre Esta Tarefa
Os códigos são exibidos na coluna Código de Anulação da Lista de Token Atual
nos painéis de texto específico do domínio e de anulação padrão. Ajuste as
configurações do código fazendo seleções na área de janela Anulação do Usuário .
0 (zero)
Eliminar o token atual
1

Anexe um caractere de espaço inicial e, em seguida, anexe o valor original
do token atual para o tipo de dados especificado.
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2

Anexe um caractere de espaço inicial e, em seguida, anexe o valor padrão
do token atual para o tipo de dados especificado.

3

Anexe o valor original do token atual para o tipo de dados especificado sem
anexar um caractere de espaço inicial.

4

Anexe o valor padrão do token atual para o tipo de dados especificado sem
anexar um caractere de espaço inicial.

5

Mova todos os tokens restantes utilizando seus valores originais para o tipo
de dados especificado. Deixe um caractere de espaço entre cada token.

6

Mova todos os tokens restantes ao utilizar seus valores padrão para o tipo
de dados especificado. Deixe um caractere de espaço entre cada token.

7

Mova todos os tokens restantes para os tipos de dados especificados
enquanto utiliza seus valores originais. Não deixe um caractere de espaço
entre cada token.

8

Mova todos os tokens restantes para os tipos de dados especificados
enquanto utiliza seus valores padrão. Não deixe um caractere de espaço
entre cada token.

Copiando Anulações
É possível duplicar uma regra e modificar seus valores.

Procedimento
1. Selecione a regra que deseja duplicar.
2. Clique em Copiar para copiar os valores de anulação para a Lista de Token
Atual.
3. Modifique os valores para criar uma nova anulação.
4. Clique em Incluir para incluir a anulação na lista Resumo de Anulação .

Modificando Anulações
É possível modificar as anulações.

Procedimento
1. Selecione a anulação que deseja modificar.
2. Clique em Editar para mover temporariamente os valores de anulação para as
áreas de edição respectivas na parte superior da tela.
3. Modifique os valores conforme necessário.
4. Clique em Incluir para mover a anulação de volta para a lista Resumo de
Anulação.

Excluindo Anulações
É possível excluir anulações.

Procedimento
1. Selecione as anulações.
2. Clique em Excluir para remover as anulações selecionadas da lista.

Sub-rotinas de Modificação do Usuário
Ocasionalmente, você precisa fazer modificações no conjunto de regras que são
mais complexas do que o que pode ser feito com substituições de usuários. Você
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deve fazer as modificações usando a linguagem de ação padrão. Cada conjunto de
regras usado para padronização tem sub-rotinas que estão reservadas para essas
modificações.
Geralmente, quando deseja modificar uma parte dos dados ou um padrão, você
usa um dos seguintes tipos de sub-rotinas de modificação de usuário:
Modificações de Entrada
Usadas nos conjuntos de regras COUNTRY, do pré-processador e
específicos do domínio. O campo ficará em branco até que seja modificado,
se necessário. Este é o único tipo de sub-rotina de modificação usado nos
conjuntos de regras COUNTRY.
Modificações de Campo
Usadas apenas nos conjuntos de regras do pré-processador. O campo ficará
em branco até que seja modificado, se necessário.
Modificações Não Manipuladas
Usadas apenas nos conjuntos de regras específicos do domínio. O campo
ficará em branco até que seja modificado, se necessário.
No exemplo a seguir, as informações da caixa de correio aparecem antes das
informações de rua. Nos conjuntos de regras padrão, o número da caixa postal
aparece depois das informações de rua. Nesse exemplo, a sub-rotina de
modificação move as informações de caixa posta para os campos de saída
relacionados à caixa postal.
\SUB Input_Modifications
;PO BOX 123 456 Main Street
B | B | ^ | ^ | & | [ {BoxType} = "" & {BoxValue} = "" ]
COPY_A [1] {BoxType}
COPY
[3] {BoxValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
& ; No patterns matched in the Input_Modifications SUBROUTINE
RETURN
\END_SUB

Você pode localizar mais informações sobre como criar sub-rotinas na linguagem
de ação padrão em IBM InfoSphere QualityStage: Referência de Ação Padrão.
Não é possível usar sub-rotinas para modificar os conjuntos de regras do MNS.

Sub-rotinas do Usuário Identificador de País ou Região
As instruções de ações padrão incluídas na sub-rotina de modificações de entrada
são executadas antes de qualquer outra ação padrão no conjunto de regras
COUNTRY.
Inclua modificações no arquivo de ação padrão se você tiver determinado que
determinadas condições são completamente incompatíveis para manipulação ou
não manipuladas pelo conjunto de regras.
A seção de sub-rotinas de entrada do arquivo de ação padrão é encontrada no
início da seção de sub-rotinas ou procurando pela seguinte cadeia:
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;-------------------------------------------------;Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-------------------------------------------------\SUB input_Modifications

Sub-rotinas do Usuário do Pré-processador de Domínio
As sub-rotinas existem dentro do arquivo de ação padrão de um conjunto de
regras do pré-processador de domínio:
v Modificações de Entrada
v Modificações de Campo
Modificações de Entrada: As instruções de Ação Padrão incluídas na sub-rotina
de modificações de entrada são desempenhadas antes de todas as outras ações
padrão.
As modificações devem ser incluídas aqui caso você tenha determinado que certas
condições foram manipuladas de forma incorreta ou não foram manipuladas pelo
conjunto de regras.
A seção de sub-rotina do arquivo de ação padrão é delimitada por um cabeçalho,
como mostrado aqui:
;-----------------------------------------------; Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-----------------------------------------------\SUB Input_Modifications

Modificações de Campo: A segunda etapa no fluxo lógico do pré-processador de
domínio é isolar cada campo de entrada delimitado, um por vez, para procurar
por padrões de domínio comuns.
As instruções de ação padrão incluídas na sub-rotina de modificações de campo
são desempenhadas antes de qualquer outra ação padrão de campo.
A seção de sub-rotina de entrada do arquivo de ação padrão pode ser localizada
no início da seção de sub-rotina ou procurando por:
;----------------------------------------------;Field_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;----------------------------------------------\SUB Field_Modifications

Sub-rotinas do Usuário Específicas do Domínio
As sub-rotinas existem em dois lugares dentro de um arquivo de ação padrão
específico de domínio:
v Modificações de Entrada
v Modificações Não Manipuladas
Inclua modificações aqui se você tiver determinado que determinadas condições
são completamente ou parcialmente incompatíveis para manipulação ou não
manipuladas pelo conjunto de regras.
Modificações de Entrada: As ações padrão incluídas na sub-rotina de
modificações de entrada são desempenhadas antes de qualquer outra ação padrão.
A sub-rotina de modificação de entrada pode ser localizada no arquivo de Ação
Padrão no início da seção de sub-rotina ou procurando por:
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;-----------------------------; Input Modifications
;-----------------------------& ; CALL Input_Modifications SUBROUTINE
CALL Input_Modifications

Modificações Não Manipuladas: As ações padrão incluídas na sub-rotina de
modificações não manipuladas são desempenhadas depois de todas as outras ações
padrão.
A sub-rotina de modificação não manipulada pode ser localizada no arquivo de
ação padrão, no início da seção de sub-rotinas ou procurando por:
;-------------------------------; Unhandled Modifications
;-------------------------------& ; CALL Unhandled_Modifications SUBROUTINE
CALL Unhandled_Modifications

Testador do Conjunto de Regras de Padronização
O testador permite que você teste rapidamente um conjunto de regras padronizado
selecionado em uma cadeia de teste de uma linha (um único registro) antes de
executar o conjunto de regras em toda a origem de entrada.
Essa opção que poupa tempo é especialmente útil quando você planeja usar uma
grande origem de entrada. Quando você testa o conjunto de regras, pode garantir
que a origem de dados de entrada resultante seja executada conforme o esperado.
Você pode testar conjuntos de regras do pré-processador de domínio, conjuntos de
regras específicos do domínio e conjuntos de regras de validação com o testador.

Testando um Conjunto de Regras do Pré-processador de
Domínio
É possível testar um conjunto de regras do pré-processador de domínio novo ou
modificado utilizando o testador de gerenciamento de regras.

Sobre Esta Tarefa
Ao selecionar um conjunto de regras do pré-processador de domínio para testar,
como PREP, o testador preencherá em primeiro lugar cada campo de Cadeia de
Entrada. Cada linha individual, em uma tela de teste de conjunto de regras de
pré-processador, possui seu próprio histórico de até cinco cadeias de entrada
previamente inseridas. O cliente Designer mantém um log de histórico separado
para cada conjunto de regras.
É possível inserir até seis cadeias de dados para serem testados. Se você inserir
mais de uma cadeia de entrada, o único requisito é que elas estejam na ordem
correta e que o campo de delimitador próximo a cada cadeia de entrada seja
configurado. É possível deixar linhas em branco entre eles.
Nota: É necessário configurar o delimitador para cada cadeia de entrada; não é
possível deixá-lo como Nenhum. Se você tentar executar o teste sem especificar
um delimitador para cada entrada de cadeia, será exibida uma mensagem de
alerta.
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A cadeia de entrada para conjuntos de regras de pré-processador é uma
concatenação de todas as cadeias inseridas pelo usuário que são separadas pelo
delimitador para cada cadeia. Portanto, o arquivo de entrada contém uma linha
longa criada por uma cadeia concatenada de cadeias de entrada e delimitadores.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET em um conjunto de regras e
selecione Propriedades para abrir a janela Gerenciamento de Regras.
2. Clique em Testar.
3. Se necessário, digite um novo caminho no campo Código do Idioma. O
testador de padronização suporta regras internacionais. Se nenhum código do
idioma for especificado, o testador assumirá que você deseja utilizar o código
do idioma padrão para o qual o computador está configurado. Especificando
um código do idioma diferente, é possível executar dados em relação a
conjuntos de regras não projetados para o código do idioma padrão.
4. Insira as cadeias de entrada que deseja testar ou selecione uma cadeia
previamente inserida no menu da cadeia de entrada.
5. Selecione um Delimitador para cada cadeia de entrada que inserir.
6. Clique em Testar essa Cadeia para iniciar o teste.
Se o mesmo for finalizado com êxito, os resultados serão exibidos na grade
inferior, que lista cada token e seus campos e descrições de campo.
7. Para parar um teste em progresso, clique em Cancelar para restaurar o painel
para o seu estado anterior.
8. Para remover todos os dados de todas as caixas de entrada, reconfigure os
delimitadores para Nenhum e clique em Limpar Dados.
É possível, em seguida, testar o mesmo conjunto de regras utilizando um
conjunto de cadeias de entrada diferente, ou é possível utilizar a lista Conjunto
de Regras para selecionar um conjunto de regras diferente para testar.
9. Ao finalizar os testes, clique em Sair.

Testando Conjuntos de Regras de Validação ou Específicos do
Domínio
É possível testar um conjunto de regras de validação ou específico do domínio
novo ou modificado utilizando o testador de gerenciamento de regras.

Sobre Esta Tarefa
Ao selecionar um conjunto de regras de validação ou específico do domínio, como
ADDR ou VTAXID para testar, o testador preencherá em primeiro lugar cada campo
de Cadeia de Entrada. Cada linha individual, em um painel de teste de conjunto
de regras de validação ou específico do domínio, possui seu próprio histórico de
até cinco cadeias de entrada previamente inseridas. O cliente Designer mantém um
log de histórico separado para cada conjunto de regras.
Para conjuntos de regras de validação ou específicos do domínio, é possível inserir
somente uma cadeia de entrada para ser testada.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SET em um conjunto de regras e
selecione Propriedades para abrir a janela Gerenciamento de Regras.
2. Clique em Testar.
3. Insira as cadeias de entrada que deseja testar ou selecione uma cadeia
previamente inserida no menu da cadeia de entrada.
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4. Clique em Testar essa Cadeia para iniciar o teste.
Se o mesmo for finalizado com êxito, os resultados serão exibidos na grade
inferior, que lista cada token e seus campos e descrições de campo.
5. Para parar um teste em progresso, clique em Cancelar para restaurar o painel
para o seu estado anterior.
6. Para remover os dados da caixa de entrada e limpar a grade de resultados,
clique em Limpar Dados.
É possível, em seguida, testar o mesmo conjunto de regras utilizando um
conjunto de cadeias de entrada diferente, ou é possível utilizar a lista Conjunto
de Regras para selecionar um conjunto de regras diferente para testar.
7. Ao finalizar os testes, clique em Sair.

Selecionando um Editor de Conjunto de Regras
É possível modificar um conjunto de regras utilizando um editor instalado no
computador.

Antes de Iniciar
Abra a janela Gerenciamento de Regras.

Procedimento
1. Na janela Gerenciamento de Regras, clique em Opções.
2. Na janela Gerenciamento de Regras, procure pelo editor de sua preferência.
3. Selecione o editor e clique em OK.

Referência: Conjuntos de Regras
Os tópicos de referência fornecem informações mais detalhadas sobre os conjuntos
de regras fornecidos com o InfoSphere QualityStage.
Você pode usar esses tópicos para entender melhor os recursos dos conjuntos de
regras.

Conjuntos de Regras Predefinidos
Você pode usar conjuntos de regras predefinidos que são específicos de país ou
região ou que podem ser aplicados internacionalmente.

Conjuntos de Regras de País ou Região
Na visualização de repositório do cliente Designer, expanda a pasta Regras de
Padronização e selecione o país ou a região que deseja. A pasta para o país ou
região contém os conjuntos de regras fornecidos.
Você pode instalar conjuntos de regras adicionais a partir da troca de recursos e
depois importar esses conjuntos em seu projeto.
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Tabela 26. Conjuntos de Regras para Países ou Regiões
País ou Região
Argentina

conjuntos de regras
ARADDR
ARAREA

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

ARNAME
ARPREP
Austrália

AUADDR
AUAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

AUNAME
AUPREP
Brasil

BRADDR
BRAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

BRNAME
BRPREP
Canadá

CAADDR
CAAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

CANAME
CAPREP
Chile

CHADDR
CHAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

CHNAME
CHPREP
França

FRADDR
FRAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

FRNAME
FRPREP
Alemanha

DEADDR
DEAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

DENAME
DEPREP
Região
Administrativa
Especial de
Hong Kong da
República
Popular da
China Caracteres
Chineses
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dados geralmente encontrados no
domínio Area. O domínio Prep não
é necessário.
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Visualização de repositório do
cliente Designer

Tabela 26. Conjuntos de Regras para Países ou Regiões (continuação)
País ou Região
Região
Administrativa
Especial de
Hong Kong da
República
Popular da
China Caracteres
Latinos
India

conjuntos de regras
HKADDR
HKNAME

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Visualização de repositório do
cliente Designer

HKPHONE
Nota: O domínio Name inclui
dados geralmente encontrados no
domínio Area. O domínio Prep não
é necessário.
INAPAD
INAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

INASAD
INBHAD
INDLAD
INGJAD
INHPAD
INHRAD
INJKAD
INKAAD
INKEAD
INMHAD
INMPAD
INORAD
INPBAD
INRJAD
INTNAD
INUPAD
INWBAD
Nota: O contêiner compartilhado
IndiaAddressSharedContainer é
importado com os conjuntos de
regra de endereço Indian. O
contêiner compartilhado pode ser
usado em uma tarefa que
padroniza o endereço Indian e os
dados da área.
Itália

ITADDR
ITAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

ITNAME
ITPREP
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Tabela 26. Conjuntos de Regras para Países ou Regiões (continuação)
País ou Região
Japão

conjuntos de regras
JP1PHN
JP2PHN

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Visualização de repositório do
cliente Designer

JPADDR
JPAREA
JPDATE
JPNAME
JPTRIM
JPKANA converte dados de
Katakana para Kanji.
Japão

JPKANA
JPKNAM

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

JPKANA converte dados de
Katakana para Kanji.
Coreia

KOADDR
KOAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

KONAME
KOPREP
México

MXADDR
MXAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

MXNAME
MXPREP
Países Baixos

NLADDR
NLAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

NLNAME
NLPREP
República
Popular da
China

CNADDR
CNAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

CNNAME
CNPHONE

Peru

PEADDR
PEAREA

Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

PENAME
PEPREP
Espanha

ESADDR
ESAREA

Visualização de repositório do
cliente Designer

ESNAME
ESPREP
Reino Unido

GBADDR
GBAREA
GBNAME
GBPREP
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Visualização de repositório do
cliente Designer

Tabela 26. Conjuntos de Regras para Países ou Regiões (continuação)
País ou Região
Estados Unidos

conjuntos de regras
USADDR
USAREA

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Visualização de repositório do
cliente Designer

USNAME
USPREP
USTAXID
As regras USTAXID validam o
formato de ID de impostos dos
Estados Unidos, incluindo as
seguintes características:
nove dígitos
todos numéricos
não consistem de um número,
por exemplo 000-00-0000

Conjuntos de Regras de Outra Categoria
Na visualização de repositório do cliente Designer, expanda a pasta Regras de
Padronização e selecione a pasta chamada Outros. A pasta Outros contém os
conjuntos de regras específicos de país ou região fornecidos ou os conjuntos de
regras que podem ser aplicados a mais de um país.
Tabela 27. Conjuntos de Regras de Outra Categoria
Escopo

Conjuntos de Regras

Internacional

COUNTRY
Determina o país ou a região de
origem dos dados de entrada. Esse
conjunto de regras consulta as
informações de área, como cidade,
estado ou província, localidade e
código de endereçamento postal. O
conjunto de regras tenta identificar
o país ou a região ao qual as
informações pertencem e designa o
código de território ISO.

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Visualização de repositório do
cliente Designer

Entrada esperada: informações de
endereços multinacionais com um
delimitador de código de país
padrão de dois bytes que é
colocado entre os caracteres ZQ, por
exemplo: ZQUSZQ.
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Tabela 27. Conjuntos de Regras de Outra Categoria (continuação)
Escopo

Conjuntos de Regras

Nome de
Empresa
Expandido
Específico dos
Estados Unidos

EXPCOM
Analisa informações de nomes de
empresas com até oito palavras
correspondentes (excluindo
palavras como o/a e e) e extrai
informações distintas como:

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Visualização de repositório do
cliente Designer

TradeName
StateOrgNum
FranchiseNumber
Division
AccountInfo
CorpDate
Entrada esperada: um nome de
empresa válido.
validação

VDATE
Verifica formatos de data, por
exemplo:

Visualização de repositório do
cliente Designer

mmddyyyy
ddmmyyyy
mmddyy
ddmmyy
yyyymmdd
validação

VEMAIL
Verifica formatos de e-mail, por
exemplo:

Visualização de repositório do
cliente Designer

first.last@domain.org
name@domain.com.ca
validação

VPHONE
Verifica formatos de telefones dos
Estados Unidos, Canadá e Caribe,
por exemplo:

Visualização de repositório do
cliente Designer

(nnn) nnn-nnnn
nnn nnn nnnn
nnnnnnnnnn
Nota: Uma sequência de número
com 1 é considerada inválida.
validação

VTAXID
Fornece regras que validam
formatos de ID de impostos
específicos do país. Destinado
apenas para os Estados Unidos.
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Visualização de repositório do
cliente Designer

Tabela 27. Conjuntos de Regras de Outra Categoria (continuação)
Escopo

Conjuntos de Regras

Amostra

GENPROD
Demonstra como os dados de
descrição de produtos podem ser
processados através da
padronização.

Local dos Arquivos do Conjunto
de Regras
Diretório de arquivos do
InfoSphere Information Server

Pacote de Desenvolvimento do Conjunto de Regras
Você pode instalar um pacote de desenvolvimento de conjunto de regras a partir
da troca de recursos no diretório de arquivos do InfoSphere Information Server. O
pacote inclui os seguintes itens:
Modelos de regras de padronização
Inclui modelos para domínios: endereço, área e nome.
Kit de desenvolvimento de regras de padronização
Consiste de uma série de tarefas que produzem relatórios para auxiliar no
desenvolvimento de regras customizadas.
Kit de avaliação da qualidade da padronização
Consiste de uma série de tarefas que produzem relatórios para auxiliar na
avaliação dos resultados da padronização.

Características dos Conjuntos de Regras do Japonês
Os conjuntos de regras específicos do japonês atuam sobre a entrada e têm um
comportamento de conjunto de regras específico.

JP1PHN e JP2PHN
A entrada esperada nos conjuntos de regras Telefone 1 (JP1PHN) e Telefone 2
(JP2PHN) do idioma japonês são dados de número de telefone válidos para o
Japão.
Os conjuntos de regras analisam a entrada em um código de discagem, código de
área, troca e número de linha. Os conjuntos de regras usam caracteres em vez de
números para analisar a entrada. Se a entrada não contiver caracteres, a entrada
não será analisada e será colocada na coluna UnhandledData. Por exemplo,
0123456789 não é analisado pelo conjunto de regras JP1PHN ou JP2PHN e será
colocado na coluna UnhandledData.

JPDATE
A entrada esperada em um conjunto de regras de datas do idioma japonês
(JPDATE) é uma cadeia de datas válidas criadas no calendário gregoriano e no
sistema da era japonesa.
O conjunto de regras padroniza a entrada no ano do calendário gregoriano. Por
exemplo, um ano de entrada fornecido no sistema da era japonesa é padronizado
no ano do calendário gregoriano.
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JPNAME
A entrada esperada em um conjunto de regras de nomes do idioma japonês
(JPNAME) é um nome individual e comercial criados em caracteres japoneses.
O conjunto de regras pode manipular os dados sem delimitadores, mas você pode
incluir uma cadeia literal para indicar qual tipo de dado é fornecido: individual ou
comercial.
O conjunto de regras manipula os dados de entrada como um nome individual
quando os dados de entrada são seguidos pelo literal ZQINDVZQ. O conjunto de
regras manipula os dados de entrada como um nome de negócio quando os dados
de entrada são seguidos por ZQORGNZQ.

JPTRIM
A entrada esperada em um conjunto de regras de RECORTE (JPTRIM) do idioma
japonês são dados de endereços criados em caracteres japoneses.
Quando os dados de entrada são criados em Katakana, o comportamento do
conjunto de regras assemelha-se ao literal ZQTRIMZQ posicionado após os dados de
entrada. Quando os dados de entrada são criados em Kanji, o comportamento do
conjunto de regras assemelha-se ao literal ZQTRIMZQ posicionado à frente dos dados
de entrada.

JPAREA
A entrada esperada em um conjunto de regras de área (JPAREA) do idioma
japonês são dados de endereços criados em caracteres japoneses Kanji, sem espaços
em branco. Você pode garantir que a entrada não contenha espaços em branco
usando a coluna de saída de JPTRIM, TrimmedValueKanji.
O conjunto de regras padroniza os dados de entrada para o nome da prefeitura,
cidade, código JIS5 e domínios de endereço. O código JIS5 é o número designado
às cidades japonesas. O conjunto de regras JPADDR usa o código JIS5 para
padronizar o domínio de endereço.

JPADDR
A entrada esperada em um conjunto de regras de endereços (JPADDR) do idioma
japonês é a parte de endereço de rua dos dados de endereços japoneses e o código
JIS5 de sua cidade. A entrada pode ser criada pela coluna de saída de JPAREA,
AddressDomain, o literal, ZQADDRZQ, e a coluna de saída de JPAREA, JIS5Code.
O conjunto de regras padroniza a entrada no sistema de endereço japonês, por
exemplo, Oaza, Koaza, números de casas e nomes de prédios.

JPKANA
A entrada esperada em um conjunto de regras Kana (JPKANA) do idioma japonês
são dados de endereços japoneses criados em Katakana e padronizados por
JPTRIM. O conjunto de regras para a entrada será Trimmed-ValueKanji, que é a
coluna de saída de JPTRIM. O conjunto de regras também procura pelo literal
ZQKANAZQ e pela coluna de saída de JPTRIM, "TrimmedValueLookup".
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O conjunto de regras padroniza os dados de entrada nos endereços japoneses em
Kanji.

JPKNAM
A entrada esperada em um conjunto de regras de nome Kana (JPKNAM) do
idioma japonês representa nomes individuais e de negócios que são criados nos
caracteres Katakana. Os nomes devem ser seguidos por uma cadeia literal que
indica o tipo de entrada.
Espera-se que a cadeia literal seja ZQINDVZQ quando a entrada for um nome
individual e ZQORGNZQ quando a entrada for um nome de negócio.
O conjunto de regras padroniza os dados de entrada e fornece um dos seguintes
nomes como saída:
v Nome e sobrenome fornecidos quando a cadeia literal indicar que os dados de
entrada são nomes individuais
v Nome, prefixo e nome da filial da empresa quando a cadeia literal indicar que
os dados de entrada são nomes de negócios

Conjuntos de Regras de Endereço Indian
Os conjuntos de regra de endereço Indian padronizam os dados com base nas
convenções de uma determinada região.
A tabela a seguir lista as regiões para as quais cada conjunto de regras de endereço
Indian padroniza os dados.
Tabela 28. Regiões para os Conjuntos de Regras de Endereço Indian
Conjunto de Regras

Estados

INAPAD

Andhra Pradesh

INASAD

Arunachal Pradesh

Territórios

Assam
Manipur
Meghala
Mizoram
Nagaland
Sikkim e Tripura
INBHAD

Bihar
Jharkhand

INDLAD

Delhi

INGJAD

Gujarat

INHPAD

Himachal Pradesh

INHRAD

Haryana

INJKAD

Jammu e Kashmir

INKAAD

Karnataka

INKEAD

Kerala

Dadra e Nagar Haveli

Lakshwadeep
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Tabela 28. Regiões para os Conjuntos de Regras de Endereço Indian (continuação)
Conjunto de Regras
INMHAD

Estados
Goa

Territórios
Daman e Diu

Maharashtra
INMPAD

Chhattisgarh
Madhya Pradesh

INORAD

Orissa

INPBAD

Punjab

INRJAD

Rajasthan

INTNAD

Tamil Nadu

INUPAD

Uttarakhand

Chandigarh

Pondicherry

Uttar Pradesh
INWBAD

West Bengal

Andaman e Nicobar
Islands

Contêiner Compartilhado para Conjuntos de Regras de Endereço
Indian
É possível usar o contêiner compartilhado IndiaAddressSharedContainer em uma
tarefa que padroniza o endereço Indian e os dados da área. O contêiner
compartilhado é importado com os conjuntos de regras de endereço Indian.
Cada conjunto de regras de endereço Indian padroniza os dados com base nas
convenções de uma determinada região. O contêiner compartilhado
IndiaAddressSharedContainer inclui um estágio Standardize para cada um dos
conjuntos de regras de endereço Indian. Os estágios Standardize implementam os
processos de normatização aplicando os conjuntos de regras de endereço Indian
nos dados de entrada.
O contêiner compartilhado toma duas colunas como entrada: uma coluna
especifica uma chave para o registro e a outra coluna contém o endereço de
entrada. O estágio Area_Stan Standardize padroniza os dados da área, que inclui o
código PIN, país, estado, distrito e taluk. O estágio Area_Stan Standardize também
gera a coluna StateIdentifier, que contém informações que indicam a região à qual
o registro pertence. A saída do estágio Area_Stan Standardize é usada como
entrada para o estágio BifurcateStateWise Switch.
O estágio BifurcateStateWise Switch envia cada registro ao estágio Standardize
para uma determinada região com base no valor da coluna StateIdentifier. Se um
registro não tiver um valor válido na coluna StateIdentifier, os dados de endereço
nesse registro não serão padronizados e o registro será enviado diretamente para o
arquivo de saída.
O estágio Standardize para cada região padroniza os dados do endereço nos
registros que são enviados para o estágio pelo estágio BifurcateStateWise Switch. A
saída de cada estágio Standardize é então enviada para o estágio
ConsolidateAllStateStans Funnel. O estágio ConsolidateAllStateStans Funnel copia
os registros de entrada para um único arquivo de saída.
Para obter informações sobre como usar o contêiner compartilhado
IndiaAddressSharedContainer em uma tarefa, consulte a anotação para o contêiner.
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Códigos de Território ISO
InfoSphere QualityStage reconhece os códigos de região ou território ISO com dois
e três caracteres.
Os códigos de território ISO são usados nas seguintes situações:
v Como parte da convenção de nomenclatura para conjuntos de regras do
pré-processador e específicos do domínio
v Quando você usa o conjunto de regras COUNTRY e deve fornecer um
delimitador padrão
v Como parte da saída do conjunto de regras COUNTRY
Dados de entrada podem incluir códigos ISO como parte de um registro.
Geralmente, os conjuntos de regras COUNTRY usam os códigos de território de 2
bytes. O estágio MNS fornece a saída que contém códigos de 2 bytes e de 3 bytes.
Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

AFEGANISTÃO

AF

AFG

ALBÂNIA

AL

ALB

ARGÉLIA

DZ

DZA

SAMOA AMERICANA

AS

ASM

ANDORRA

DE

AND

ANGOLA

AO

AGO

ANGUILA

AI

AIA

ANTÁRTIDA

AQ

ATA

ANTÍGUA E BARBUDA

AG

ATG

ARGENTINA

AR

ARG

ARMÊNIA

AM

ARM

ARUBA

AW

ABW

AUSTRÁLIA

AU

AUS

ÁUSTRIA

AT

AUT

AZERBAIJÃO

1AZ

AZE

BAHAMAS

BS

BHS

BAHREIN

BH

BHR

BANGLADESH

BD

BGD

BARBADOS

BB

BRB

BELARUS

BY

BLR

BÉLGICA

BE

BEL

BELIZE

BZ

BLZ

BENIN

BJ

BEN

BERMUDA

BM

BMU

BUTÃO

BT

BTN

BOLÍVIA

BO

BOL

BÓSNIA-HERZEGOVINA

1BA

BIH

BOTSUANA

BW

BWA

ILHA BOUVET

BV

BVT
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Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

BRASIL

BR

BRA

TERRITÓRIO BRITÂNICO
DO OCEANO ÍNDICO

IO

IOT

BRUNEI DARUSSALAM

BN

BRN

BULGÁRIA

1BG

BGR

BURQUINA FASO

BF

BFA

BURUNDI

BI

BDI

CAMBOJA

KH

KHM

CAMARÕES

CM

CMR

CANADÁ

CA

CAN

CABO VERDE

CV

CPV

ILHAS CAYMAN

KY

CYM

REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA

SC

CAF

CHADE

TD

TCD

CHILE

CL

CHL

CHINA

CN

CHN

ILHA CHRISTMAS

CX

CXR

ILHAS COCOS (KEELING)

CC

CCK

COLÔMBIA

CO

COL

COMORES

KM

COM

CONGO

CG

COG

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO
CONGO

CD

COD

ILHAS COOK

CK

COK

COSTA RICA

CR

CRI

COSTA DO MARFIM

CI

CIV

CROÁCIA (nome local:
Hrvatska)

HR

HRV

CUBA

CU

CUB

CHIPRE

CY

CYP

REPÚBLICA TCHECA

CZ

CZE

DINAMARCA

DK

DNK

DJIBOUTI

DJ

DJI

DOMINICA

DM

DMA

REPÚBLICA DOMINICANA DO

DOM

TIMOR LESTE

TP

TMP

EQUADOR

EC

ECU

EGITO

EG

EGY

EL SALVADOR

SV

SLV

GUINÉ EQUATORIAL

GQ

GNQ

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

ERITRÉIA

ER

ERI

ESTÔNIA

EE

EST

ETIÓPIA

ET

ETH

ILHAS FALKLAND
(MALVINAS)

FK

FLK

ILHAS FAROE

FO

FRO

FIJI

FJ

FJI

FINLÂNDIA

FI

FIN

FRANÇA

FR

FRA

REGIÃO METROPOLITANA FX
DA FRANÇA

FXX

GUIANA FRANCESA

GF

GUF

POLINÉSIA FRANCESA

PF

PYF

TERRITÓRIOS FRANCESES
DO SUL

TF

ATF

GABÃO

GA

GAB

GÂMBIA

GM

GMB

GEÓRGIA

GE

GEO

ALEMANHA

DE

DEU

GANA

GH

GHA

GIBRALTAR

GI

GIB

GRÉCIA

GR

GRC

GROELÂNDIA

GL

GRL

GRANADA

GD

GRD

GUADALUPE

GP

GLP

GUAM

GU

GUM

GUATEMALA

GT

GTM

GUINÉ

GN

GIN

GUINÉ-BISSAU

GW

GNB

GUIANA

GY

GUY

HAITI

HT

HTI

ILHAS HEARD E ILHAS
MC DONALD

HM

HMD

SANTA SÉ (ESTADO DA
CIDADE DO VATICANO)

VA

VAT

HONDURAS

HN

HND

HONG KONG - REGIÃO
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DA CHINA

HK

HKG

HUNGRIA

HU

HUN

ISLÂNDIA

IS

ISL

ÍNDIA

IN

IND

INDONÉSIA

ID

IDN
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Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

REPÚBLICA ISLÂMICA DO
IRÃ

IR

IRN

IRAQUE

IQ

IRQ

IRLANDA

IE

IRL

ISRAEL

IL

ISR

ITÁLIA

TI

ITA

JAMAICA

JM

JAM

JAPÃO

JP

JPN

JORDÂNIA

JO

JOR

CAZAQUISTÃO

KZ

KAZ

QUÊNIA

KE

KEN

KIRIBATI

KI

KIR

REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DA
CORÉIA

KP

PRK

REPÚBLICA DA CORÉIA

KR

KOR

KUAIT

KW

KWT

QUIRGUISTÃO

KG

KGZ

REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DO LAOS

LA

LAO

LETÔNIA

LV

LVA

LÍBANO

LB

LBN

LESOTO

LS

LSO

LIBÉRIA

LR

LBR

LÍBIA ÁRABE JAMAHIRIYA LY

LBY

LIECHTENSTEIN

LI

LIE

LITUÂNIA

LT

LTU

LUXEMBURGO

LU

LUX

MACAU - REGIÃO
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DA CHINA

MO

MAC

MACEDÔNIA, ANTIGA
REPÚBLICA IUGOSLAVA

MK

MKD

MADAGASCAR

MG

MDG

MALAUI

MW

MWI

MALÁSIA

MY

MYS

MALDIVAS

MV

MDV

MALI

ML

MLI

MALTA

MT

MLT

ILHAS MARSHALL

MH

MHL

MARTINICA

MQ

MTQ

MAURITÂNIA

MR

MRT

MAURÍCIO

MU

MUS
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Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

MAYOTTE

YT

MYT

MÉXICO

MX

MEX

ESTADOS FEDERADOS DA
MICRONÉSIA

FM

FSM

REPÚBLICA DA
MOLDÁVIA

MD

MDA

MÔNACO

MC

MCO

MONGÓLIA

MN

MNG

MONTSERRAT

MS

MSR

MARROCOS

MA

MAR

MOÇAMBIQUE

MZ

MOZ

MIANMAR

MM

MMR

NAMÍBIA

ND

NAM

NAURO

NR

NRU

NEPAL

NP

NPL

HOLANDA

NL

NLD

ANTILHAS HOLANDESAS

AN

ANT

NOVA CALEDÔNIA

NC

NCL

NOVA ZELÂNDIA

NZ

NZL

NICARÁGUA

NI

NIC

NÍGER

NE

NER

NIGÉRIA

NG

NGA

NIUE

NU

NIU

ILHA NORFOLK

NF

NFK

ILHAS MARIANAS DO
NORTE

MP

MNP

NORUEGA

NO

NOR

OMÃ

OM

OMN

PAQUISTÃO

PK

PAK

PALAU

PW

PLW

PANAMÁ

PA

PAN

PAPUA-NOVA GUINÉ

PG

PNG

PARAGUAI

PY

PRY

PERU

PE

PER

FILIPINAS

PH

PHL

PITCAIRN

PN

PCN

POLÔNIA

PL

POL

PORTUGAL

PT

PRT

PORTO RICO

PR

PRI

CATAR

QA

QAT

ILHA REUNIÃO

RE

REU

ROMÊNIA

RO

ROM
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Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

FEDERAÇÃO RUSSA

RU

RUS

RUANDA

RW

RWA

SÃO CRISTÓVÃO E NEVES

KN

KNA

SANTA LÚCIA

LC

LCA

SÃO VICENTE E
GRANADINAS

VC

VCT

SAMOA

WS

WSM

SAN MARINO

SM

SMR

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ST

STP

ARÁBIA SAUDITA

SA

SAU

SENEGAL

SN

SEN

SEICHELES

SC

SYC

SERRA LEOA

SL

SLE

CINGAPURA

SG

SGP

ESLOVÁQUIA (República
Eslovaca)

SK

SVK

ESLOVÊNIA

SI

SVN

ILHAS SALOMÃO

SB

SLB

SOMÁLIA

SO

SOM

ÁFRICA DO SUL

ZA

ZAF

ILHAS GEÓRGIA DO SUL E GS
SANDWICH DO SUL

SGS

ESPANHA

ES

ESP

SRI LANKA

LK

LKA

SANTA HELENA

SH

SHN

SÃO PEDRO E MIQUELÃO

PM

SPM

SUDÃO

SD

SDN

SURINAME

SR

SUR

ILHAS SVALBARD E JAN
MAYEN

SJ

SJM

SUAZILÂNDIA

SZ

SWZ

SUÉCIA

SE

SWE

SUÍÇA

CH

CHE

REPÚBLICA ÁRABE DA
SÍRIA

SY

SYR

TAIWAN

TW

TWN

TADJIQUISTÃO

TJ

TJK

REPÚBLICA UNIDA DA
TANZÂNIA

TZ

TZA

TAILÂNDIA

TH

THA

TOGO

TG

TGO

TOQUELAU

TK

TKL
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Território ou Região

Dois caracteres

Três caracteres

TONGA

TO

TON

TRINIDAD E TOBAGO

TT

TTO

TUNÍSIA

TN

TUN

TURQUIA

TR

TUR

TURCOMENISTÃO

TM

TKM

ILHAS TURCAS E CAICOS

TC

TCA

TUVALU

TV

TUV

UGANDA

UG

UGA

UCRÂNIA

UA

UKR

EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS

AE

ARE

REINO UNIDO

GB

GBR

ESTADOS UNIDOS

US

USA

ILHAS MENORES
DISTANTES DOS ESTADOS
UNIDOS

UM

UMI

URUGUAI

UY

URY

UZBEQUISTÃO

UZ

UZB

VANUATU

VU

VUT

VENEZUELA

VE

VEN

VIETNÃ

VN

VNM

ILHAS VIRGENS
BRITÂNICAS

VG

VGB

ILHAS VIRGENS
AMERICANAS

VI

VIR

ILHAS WALLIS E FUTUNA

WF

WLF

SAARA OCIDENTAL

EH

ESH

IÊMEN

YE

YEM

IUGOSLÁVIA

YU

YUG
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Capítulo 7. Referência: Interface com o Usuário do Editor de
Estágio
Os editores de estágio de tarefa Paralela utilizam uma interface genérica com o
usuário.
As exceções são os estágios Transformer, Lookup, Shared Container e Complex Flat
File.
A tabela a seguir lista os tipos de estágio disponíveis e fornece um guia rápido
para suas funções:
Estágio

Tipo

Função

Data Set

Arquivo

Permite ler dados de um
conjunto de dados
persistentes ou gravar dados
em um conjunto de dados
persistentes.

Sequential File

Arquivo

Permite ler dados de um ou
mais arquivos simples ou
gravar dados.

Conjunto de Arquivos

Arquivo

Permite ler dados de um
conjunto de arquivos ou
gravar dados nele. Os
conjuntos de arquivos
permitem que você espalhe
dados em um conjunto de
arquivos mencionado pelo
arquivo de controle único.

Conjunto de Arquivos de
Consulta

Arquivo

Permite criar um conjunto de
arquivos de consulta ou fazer
referência a um para uma
consulta.

External Source

Arquivo

Permite ler dados que são
fornecidos de um ou mais
programas de origem.

External Target

Arquivo

Permite gravar dados em um
ou mais programas de
origem.

Complex Flat File

Arquivo

Permite ler ou gravar
arquivos simples complexos
em uma máquina mainframe.
Isto foi projetado para
utilizar em sistemas USS
(observe que ele utiliza uma
interface diferente de outros
estágios de arquivo).

SAS Data Set

Arquivo

Permite ler ou gravar dados
em um conjunto de dados
SAS paralelo em conjunto
com um estágio SAS.
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Estágio

Tipo

Função

DB2 Enterprise

Banco de Dados

Permite ler e gravar dados
em um banco de dados DB2.

Oracle Enterprise

Banco de Dados

Permite ler e gravar dados
em um banco de dados
Oracle.

Teradata Enterprise

Banco de Dados

Permite ler e gravar dados
em um banco de dados
Teradata.

Informix Enterprise

Banco de Dados

Permite ler e gravar dados
em um banco de dados
Informix.

Transformador

Processamento

Manipula dados extraídos,
executa quaisquer conversões
necessárias e passa os dados
para outro estágio ativo ou
para um estágio que grava
dados em um banco de
dados de destino ou arquivo.

BASIC Transformer

Processamento

Igual ao estágio Transformer,
porém fornece acesso a
funções BASIC do DataStage.

Aggregator

Processamento

Classifica dados de entrada
em grupos, calcula totais e
outras funções de resumo
para cada grupo e passa-os
para outro estágio na tarefa.

Junção

Processamento

Executa operações de junção
em dois ou mais conjuntos
de dados inseridos no
estágio e, em seguida, gera o
conjunto de dados resultante.

Mesclar

Processamento

Combina um conjunto de
dados mestre classificado
com um ou mais conjuntos
de dados de atualização
classificados.

Lookup

Processamento

Utilizado para desempenhar
operações de consulta em
um conjunto de dados lido
na memória de qualquer
outro estágio de tarefa
Paralela que possa gerar
dados ou fornecido por um
dos estágios de banco de
dados que suporte links de
saída de referência. Ele
também pode desempenhar
uma consulta em uma tabela
de consulta contida no
estágio Lookup File Set.

Sort

Processamento

Classifica colunas de entrada.

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

Estágio

Tipo

Função

Funil

Processamento

Copia vários conjuntos de
dados de entrada em um
único conjunto de dados de
saída.

Remove Duplicates

Processamento

Adota um único conjunto de
dados classificado como
entrada, remove todos os
registros duplicados e grava
os resultados em um
conjunto de dados de saída.

Compactar

Processamento

Utiliza o utilitário compress
ou GZIP do UNIX para
compactar um conjunto de
dados. Ele converte um
conjunto de dados de uma
sequência de registros em
um fluxo de dados binários
originais.

Expandir

Processamento

Utiliza o utilitário uncompress
ou GZIP do UNIX para
expandir um conjunto de
dados. Ele converte
novamente um conjunto de
dados compactado
anteriormente em uma
sequência de registros de um
fluxo de dados binários
originais.

Copiar

Processamento

Copia um único conjunto de
dados de entrada para vários
conjuntos de dados de saída.

Modificar

Processamento

Altera o esquema de registro
de seu conjunto de dados de
entrada.

Filtro

Processamento

Transfere, sem modificação,
os registros do conjunto de
dados de entrada que
atendem aos requisitos
especificados e filtra todos os
outros registros.

External Filter

Processamento

Permite especificar um
comando do UNIX que atua
como filtro nos dados que
estão sendo processados.

Change Capture

Processamento

Adota dois conjuntos de
dados de entrada, chamados
de before e after, e fornece
um conjunto de dados único
cujos registros representam
as alterações feitas no
conjunto de dados before
para obter o conjunto de
dados after.
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Estágio

Tipo

Função

Change Apply

Processamento

Obtém o conjunto de dados
alterar, que contém as
alterações nos conjuntos de
dados before e after, do
estágio Change Capture, e
aplica as operações de
alteração codificadas a um
conjunto de dados before para
calcular um conjunto de
dados after.

Diferença

Processamento

Executa uma comparação
registro por registro de dois
conjuntos de dados de
entrada, que são versões
diferentes do mesmo
conjunto de dados.

Comparar

Processamento

Executa uma comparação de
registros coluna por coluna
em dois conjuntos de dados
de entrada pré-classificados.

Encode

Processamento

Codifica um conjunto de
dados utilizando um
comando de codificação do
UNIX que você fornece.

Decode

Processamento

Decodifica um conjunto de
dados utilizando um
comando de decodificação
do UNIX que você fornece.

Comutador

Processamento

Adota um único conjunto de
dados como entrada e
designa cada registro de
entrada para um conjunto de
dados de saída com base no
valor de um campo de
seletor.

SAS

Processamento

Permite executar parte ou
todo o aplicativo SAS em
paralelo.

Genérico

Processamento

Permite incorporar um
Operador Orchestrate na
tarefa.

Surrogate Key

Processamento

Gera uma ou mais colunas
de surrogate key e inclui
essas colunas em um
conjunto de dados existente.

Column Import

Reestruturação

Importa dados de uma única
coluna e os fornece para uma
ou mais colunas.

Column Export

Reestruturação

Exporta dados de uma
grande quantidade de
colunas de tipos de dados
diferentes para uma única
coluna de cadeia de tipos de
dados ou binário.
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Tipo

Função

Make Subrecord

Reestruturação

Combina vetores
especificados em um
conjunto de dados de
entrada em um vetor de
sub-registros em que as
colunas têm os nomes e tipos
de dados dos vetores
originais.

Split Subrecord

Reestruturação

Cria uma nova coluna de
vetor para cada elemento do
sub-registro original.

Combine Records

Reestruturação

Combina registros, em que
valores de coluna-chave
específicos sejam idênticos,
em vetores de sub-registros.

Promote Subrecord

Reestruturação

Promove as colunas de um
sub-registro de entrada para
colunas de nível superior.

Make Vector

Reestruturação

Combina as colunas
especificadas de um registro
de dados de entrada em um
vetor de colunas do mesmo
tipo.

Split Vector

Reestruturação

Promove os elementos de um
vetor de comprimento fixo
para um conjunto de colunas
de nível superior com nomes
similares.

Head

Desenvolvimento/Depuração Seleciona os primeiros N
registros de cada partição de
um conjunto de dados de
entrada e copia os registros
selecionados para um
conjunto de dados de saída.

Tail

Desenvolvimento/Depuração Seleciona os últimos N
registros de cada partição de
um conjunto de dados de
entrada e copia os registros
selecionados para um
conjunto de dados de saída.

Amostra

Desenvolvimento/Depuração Fornece amostra de um
conjunto de dados de
entrada.

Peek

Desenvolvimento/Depuração Permite imprimir valores de
coluna de registro no registro
de log ou em um link de
saída separado, à medida
que o estágio copia registros
de seu conjunto de dados de
entrada para um ou mais
conjuntos de dados de saída.

Row Generator

Desenvolvimento/Depuração Produz um conjunto de
dados simulados ajustado
aos metadados especificados.
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Tipo

Função

Column Generator

Desenvolvimento/Depuração Inclui colunas nos dados de
entrada e gera dados
simulados para essas colunas
para cada linha de dados
processada.

Write Range Map

Desenvolvimento/Depuração Permite gravar dados em um
mapa de intervalo. O estágio
pode possuir um único link
de entrada.

Todos os tipos de estágios utilizam o mesmo editor básico de estágio, mas as
páginas que aparecem quando você edita o estágio dependem do tipo exato do
estágio que está sendo editado. As seções a seguir descrevem todos os tipos e
sub-tipos de páginas disponíveis. As descrições individuais de editores de estágio
nos capítulos a seguir informam exatamente quais recursos do editor genérico cada
tipo de estágio utiliza.

Página do Estágio
A página do estágio varia de acordo com o estágio que ele representa.
Todos os editores de estágio possuem uma página do estágio . Essa página contém
um número de guias subsidiárias, dependendo do tipo de estágio. O único campo
que a página do estágio em si contém fornece o nome do estágio que está sendo
editado.
Ao nomear os estágios, utilize nomes significativos em vez de confiar em nomes
padrão que o InfoSphere DataStage aloca. Se você confiar nos nomes padrão
poderá obter várias tarefas diferentes que contêm estágios com o mesmo nome.

guia Geral
A guia Geral das Propriedades do Estágio fornece um campo de texto que permite
digitar uma descrição do estágio.
Na guia Geral, é possível digitar uma descrição opcional do estágio. Essas
informações são importantes para que outras pessoas compreendam a tarefa ou os
metadados.

guia Propriedades
A guia Propriedades fornece configurações para as propriedades gerais.
Uma guia Propriedades aparece na página do Estágio onde existem propriedades
gerais que necessitam de configuração para o estágio que está sendo editado. As
guias Propriedades também podem aparecer em páginas de Entrada e de Saída
onde existem propriedades específicas de link que precisam ser configuradas.
Em geral, os estágios de processamento possuem as guias Propriedades na página
do Estágio, enquanto que outros estágios possuem as guias na página de Entrada
ou de Saída.

Trabalhando com a Árvore de Propriedades
As propriedades disponíveis são exibidas em uma estrutura em árvore.
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Sobre Esta Tarefa
Elas são divididas em categorias para ajudar na localização de cada uma delas.
Todas as propriedades obrigatórias são incluídas na árvore por padrão e não
podem ser removidas.

Procedimento
1. Selecione Ferramentas > Opções no menu principal e escolha o item
Transformador da árvore para abrir a página do Estágio.
2. Para reconfigurar a cor de coluna Inválida, clique na barra de cores e selecione
uma nova cor na paleta.
Configurar uma Propriedade:
Sobre Esta Tarefa
As propriedades para as quais um valor deve ser configurado são mostradas em
vermelho (por padrão). As propriedades se alteram para preto quando um valor é
configurado.
Para configurar um valor da propriedade:
Procedimento
1. Selecione Arquivo na lista e especifique o valor da propriedade necessário no
campo Arquivo.
O título desse campo e o método de inserção do valor são alterados de acordo
com a propriedade selecionada.
2. Procure por um valor da propriedade ou insira um parâmetro da tarefa cujo
valor seja fornecido em tempo de execução.
3. Clique na seta para que o menu forneça acesso à janela Procurar Arquivos e/ou
à uma lista de parâmetros da tarefa disponíveis. Os parâmetros da tarefa são
definidos na janela Propriedades da Tarefa. Consulte o IBM InfoSphere DataStage
e QualityStage: Guia do Cliente do Designer.
Reconfigurar os Valores Padrão na Página de Propriedades:
É possível reconfigurar os valores padrão.
Sobre Esta Tarefa
O campo Informações contém detalhes sobre a propriedade selecionada atualmente
na árvore. Algumas propriedades possuem valores padrão.
Procedimento
1. Selecione a propriedade na árvore.
2. Escolha Configurar como padrão no menu de atalho.
Resultados
Algumas propriedades são opcionais. Elas aparecem no campo Propriedades
Disponíveis para Inclusão.
Clique em uma propriedade opcional para incluí-la na árvore ou escolha para
incluí-la a partir do menu de atalho.
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Remover a Propriedade:
Sobre Esta Tarefa
Para selecionar a propriedade na árvore, escolha Remover do menu de atalho.
Incluir Propriedades:
Sobre Esta Tarefa
Algumas propriedades são repetidas. A propriedade-chave aparece na lista de
Propriedades disponíveis para incluir ao selecionar o nó de Propriedades de nível
superior.
Procedimento
1. Clique no item Chave para incluir várias propriedades de chave. Onde uma
propriedade passível de repetição esperar uma coluna como argumento, uma
janela estará disponível para que seja possível especificar várias colunas de
uma só vez.
2. Para abrir a janela Seleção de Colunas, clique no botão Coluna ao lado da
árvore de propriedades.
A janela Seleção de Colunas será aberta. A área de janela à esquerda lista todas
as colunas disponíveis.
3. Utilize as teclas de seta à direita para selecionar algumas ou todas as colunas.
4. Utilize as teclas de seta à esquerda para movê-las de volta se mudar de idéia.
Uma propriedade separada aparecerá para cada coluna selecionada.
Resultados
Algumas propriedades possuem dependentes. Essas propriedades estão
relacionadas de alguma maneira com, ou modificam, a propriedade-pai. Elas
aparecem sob o pai em uma estrutura em árvore.
Para algumas propriedades, parâmetros da tarefa pode ser fornecidos como seus
valores. Em tempo de execução, o valor desse parâmetro é utilizado para a
propriedade. Essas propriedades possuem uma seta ao lado da caixa Valor da
Propriedade.
Forneça um Parâmetro da Tarefa:
Procedimento
1. Clique no menu drop-down.
2. Escolha Inserir parâmetro da tarefa para obter uma lista de parâmetros da
tarefa definidos atualmente.
Utilizar um Editor de Várias Linhas para Inserir Alguns Valores da
Propriedade:
Procedimento
1. Clique na seta ao lado da caixa Valor da Propriedade.
2. Escolha Comutar para o editor de várias linhas a partir do menu.
Os recursos da propriedade são indicados por ícones diferentes na árvore.

Configurando a Guia Propriedades
Utilize a guia Propriedades para especificar as propriedades que determinam o que
o estágio realmente faz.
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Sobre Esta Tarefa
Estão disponíveis duas propriedades para os estágios do InfoSphere QualityStage:
v Código do idioma alternativo. Opcional. Permite que você especifique o código
de idioma internacional que deseja que o InfoSphere QualityStage use no
servidor para processar os dados.
Esse valor deve ser configurado somente se estiver processando dados para um
idioma que não seja o idioma padrão do servidor. Por exemplo, o idioma padrão
do servidor é francês e os dados a serem processados estão em italiano.
Quando você altera o código de idioma, o InfoSphere QualityStage usa os
separadores decimais e de sequência de intercalação adequados para o idioma
alternativo. O valor necessário depende do tipo de servidor e de como ele está
configurado.
Se você estiver usando um servidor UNIX, insira o seguinte comando para obter
uma lista de códigos de idiomas suportados pelo servidor:
locale -a

Se você estiver usando uma estação de trabalho Windows, selecione o diretório
do servidor InfoSphere QualityStage e o subdiretório do código de idioma. O
subdiretório local contém pastas listadas em ordem alfabética pelos idiomas que
suportam.
v Tipo de Rastreio. Esta é uma propriedade de depuração que será usada apenas
em conjunto com o IBM Software Support.

Procedimento
1. Na caixa Propriedades disponíveis para incluir, clique em Código do idioma
alternativo.
A propriedade aparecerá na pasta Opções e o cursor aparecerá no campo
Código do idioma alternativo.
2. Insira o código do idioma. Se necessário, clique no botão de seta para acessar o
editor de várias linhas ou para inserir um parâmetro da tarefa.
3. Clique em OK para fechar o editor de estágio ou clique em outra guia ou
página para configurar outros detalhes do estágio.

Guia Avançado
A guia Avançado permite configurar tarefas adicionais no Editor de Estágio.
Todos os editores de estágio possuem uma guia Avançado. A guia Avançado
permite executar as seguintes tarefas:
v Especificar o modo de execução do estágio. Isso permite escolher entre operação
Paralela e Sequencial. Se o modo de execução para um tipo específico de estágio
não puder ser alterado, esta lista drop-down será desativada. A seleção da
operação Sequencial força o estágio a ser executado em um único nó. Se você
tiver mesclado estágios sequenciais e paralelos, isso terá implicações para o
particionamento e a coleta de dados entre os estágios. Também é possível manter
a configuração padrão do estágio (a lista drop-down informa se é paralelo ou
sequencial).
v Configurar ou limpar o sinalizador de preservar particionamento (esse campo
não está disponível para todos os tipos de estágio). Ele indica se o
particionamento será preservado no próximo estágio da tarefa. Você escolhe
entre Configurar, Limpar e Propagar. Para alguns tipos de estágio, a opção
Propagar não está disponível. A operação de cada opção é explicada na seguinte
lista:
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– Configurar. Configura o sinalizador preservar particionamento. Esse
sinalizador indica ao próximo estágio na tarefa para preservar o
particionamento existente, se possível.
– Limpar. Limpa o sinalizador de preservar particionamento. Limpar não
especifica qual método de particionamento pode ser utilizado pelo próximo
estágio.
– Propagar. Altera o sinalizador para Configurar ou Limpar, dependendo de
qual estágio anterior na tarefa foi configurado (ou se está configurado para
Propagar o estágio antes de tal e assim por diante, até que uma configuração
de sinalizador preservar particionamento seja encontrada).
É possível manter a configuração padrão do estágio (a lista drop-down
informa se é configurar, limpar ou propagar).
v Especificar o modo de capacidade de combinação. Internamente, o InfoSphere
DataStage pode combinar os operadores que dão suporte a estágios paralelos de
forma que sejam executados no mesmo processo. Isso salva uma quantidade
significativa de dados que são copiados e realiza a preparação na transmissão de
dados entre os operadores.
A configuração do modo de capacidade de combinação informa ao InfoSphere
DataStage suas preferências para combinação de um determinado estágio. Ele
possui três configurações possíveis:
– Automático. Utiliza a configuração de combinação padrão.
– Combinável. Ignora a configuração padrão do operador e faz a combinação
de todas as opções possíveis (alguns operadores são marcados como não
combináveis por padrão).
– Não Combinar. Nunca combinar operadores.
Na maioria dos casos, a configuração deve ser deixada como Automático.
v Especifique restrições de mapa de nós, conjunto de nós ou conjunto de recursos.
O arquivo de configuração permite configurar os conjuntos de nós ou recursos
relacionados. A guia Avançado permite limitar a execução de um estágio para
um nó específico ou um conjunto de recursos. Também é possível utilizar o
mapa para especificar um grupo de nós cuja execução seja limitada somente
para esse estágio.
– Restrições a conjuntos de nós e recursos. Especifique restrições na grade.
Selecione Conjunto de nós ou Conjunto de recursos na lista drop-down
Restrição. Selecione um Tipo para um conjunto de recursos e, finalmente,
selecione o nome do conjunto para o qual esteja limitando a execução. É
possível selecionar vários conjuntos de nós ou recursos. Essa opção será
ativada somente se você tiver definido vários conjuntos no arquivo de
configuração.
– Restrições de mapa de nós. Selecione a caixa de opções e digite os nós para os
quais a execução será limitada na caixa de texto. Você também pode navegar
pelos nós disponíveis a serem incluídos na caixa de texto. Utilizar esse
recurso conceitualmente configura um conjunto de nós adicional que não
aparece no arquivo de configuração.
As listas de nós disponíveis, conjuntos de nós disponíveis e conjuntos de
recursos disponíveis são derivadas do arquivo de configuração.

Guia Ordenação de Links
Utilize esta guia para ordenar os links para estágios que possuem mais de um link
e requeiram que os links sejam ordenados.
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A guia permite ordenar links de entrada e/ou links de saída, conforme necessário.
Onde a ordenação de links não é importante ou não é possível, a guia não aparece.
A etiqueta do link fornece informações adicionais sobre os links que estão sendo
ordenados. O estágio Merge combina dados de um conjunto de dados principal
classificado a um ou mais conjuntos de dados classificados de atualização. A guia
Ordenação de Links determina quais itens são links de entrada e quais são links de
saída. Se você usar as teclas de seta para reordenar os links, o nome do link será
alterado mas a etiqueta não.
O estágio Merge manipula os links de rejeição, além de um link de fluxo, e a guia
permite ordená-los, embora não seja possível movê-los para a posição do link de
fluxo. As etiquetas dos links explicam como os links estão sendo usados.
As descrições dos estágios individuais indicam se a ordenação de links é possível e
quais opções estão disponíveis.

Guia Mapa NLS
Se a NLS estiver ativada no sistema, alguns dos estágios possuirão uma guia Mapa
NLS.
Isso permite substituir o mapa de conjunto de caracteres padrão do projeto para
esse estágio e, em alguns casos, permite ativar o mapeamento por coluna. Quando
o mapeamento por coluna estiver ativado, é possível anular o mapa de conjunto de
caracteres para determinadas colunas (um campo de mapeamento NLS aparecerá
na guia colunas permitindo essa anulação).
Selecione um mapa na lista ou clique no botão de seta próximo à lista para
especificar um parâmetro da tarefa.
Os seguintes tipos de estágio suportam atualmente esse recurso:
v
v
v
v

Sequential File
Conjunto de Arquivos
DB2 Enterprise (não mapeamento por coluna)
Oracle Enterprise (não mapeamento por coluna)

Guia Código do Idioma NLS
Se a NLS estiver ativada no sistema, alguns dos estágios possuirão uma guia
Código do Idioma NLS.
Essa guia permite visualizar a convenção de intercalação padrão atual e selecionar
uma diferente para o estágio, se necessário. Também é possível utilizar um
parâmetro de tarefa para especificar o código de idioma ou procurar por um
arquivo que define regras de ordenação customizadas. A convenção de intercalação
define a ordem em que os caracteres são intercalados, por exemplo, o caractere A
segue A na Alemanha, mas segue Z na Suécia.
Selecione um código do idioma na lista ou clique no botão de seta próximo à lista
para utilizar um parâmetro da tarefa ou procurar por um arquivo de intercalação.
Os seguintes tipos de estágios possuem uma guia Código do Idioma NLS:
v Estágios que avaliam expressões, como o Transformer.
v Estágios que precisam avaliar a ordem das colunas-chave.
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v O estágio Sort.

página Entrada
A página de Entrada fornece informações sobre links que estão entrando em um
estágio.
No caso de um estágio de arquivo ou de banco de dados, um link de entrada
transporta os dados que estão sendo gravados no arquivo ou no banco de dados.
No caso de um estágio de reestruturação ou de processamento, ele transporta
dados que o estágio processará antes de serem fornecidos para outro estágio. Nos
locais onde não houver links de entrada, o editor de estágio não possuirá a página
de Entrada.
Nos locais onde eles existirem, a página de Entrada conterá várias guias
dependendo do tipo de estágio. O único campo que a página de Entrada em si
contém é o nome de Entrada, que fornece o nome do link que está sendo editado.
Onde um estágio possuir mais de um link de entrada, você poderá selecionar o
link que está sendo editado na lista drop-down de Nome de Entrada.
A página de Entrada também possui um botão Colunas...
Clique em Colunas para abrir uma janela que mostra nomes de colunas a partir
dos metadados definidos para esse link. É possível arrastar essas colunas para
vários campos nas guias da página de Entrada, conforme necessário.
Determinados tipos de estágio também possuirão um botão Visualizar Dados...
Clique em Visualizar Dados para visualizar os dados reais associados à origem de
dados ou ao destino de dados especificados. O botão estará disponível se você
tiver definido metadados para o link. Observe que a interface que permite
visualizar o arquivo é um pouco diferente, dependendo do tipo de estágio e de
link.

Guia Geral de Entrada
A página de Entrada sempre possui uma guia Geral. Utilize a guia Geral para
inserir uma descrição opcional do link. A especificação de uma descrição para cada
link melhora a capacidade de manutenção da tarefa.

Guia Propriedades de Entrada
Alguns tipos de estágios de arquivo e de banco de dados podem ter propriedades
específicas de links de entrada específicos. Nesse caso, a página de Entrada possui
uma guia Propriedades. Ela possui o mesmo formato que a guia Propriedades da
página do Estágio.

Guia Partição de Entrada
A maioria dos estágios possuem um método padrão de particionamento ou de
coleta associado a eles.
A guia Particionamento pode ser utilizada de acordo com o modo de execução do
estágio (paralelo ou sequencial) e o modo de execução do estágio imediatamente
precedente na tarefa. Por exemplo, se o estágio anterior estiver processando dados
sequencialmente e o estágio atual estiver processando em paralelo, os dados serão

258

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

particionados antes de serem inseridos no estágio atual. De forma inversa, se o
estágio anterior estiver processando dados em paralelo e o estágio atual for
sequencial, os dados serão coletados conforme forem inseridos no estágio atual.
É possível anular o método de particionamento ou de coleta na guia
Particionamento. O método selecionado será aplicado aos dados de chegada
conforme forem inseridos no estágio em um determinado link, para, assim, a guia
Particionamento aparecer na página de Entrada. É possível também utilizar a guia
para particionar novamente os dados entre dois estágios paralelos. Se ambos os
estágios estiverem sendo executados sequencialmente, não será possível selecionar
um método de partição ou de coleta e os campos serão desativados. Os campos
também serão desativados se o estágio específico não permitir a seleção de
métodos de particionamento ou de coleta. A tabela a seguir mostra o que pode ser
configurado na guia Particionamento e em quais circunstâncias:
Estágio Anterior

Estágio Atual

Modo da Guia Partição

Paralela

Paralela

Partição

Paralela

sequencial

Coletar

sequencial

Paralela

Partição

sequencial

sequencial

Nenhum (desativado)

Utilize a guia Particionamento para especificar se os dados devem ser classificados
conforme são inseridos.
A guia Particionamento possui os seguintes campos:
v Tipo de partição. Escolha o tipo de particionamento (ou coleta) na lista
drop-down. Os seguintes tipos de particionamento estão disponíveis:
– (Automático). InfoSphere DataStage tenta desenvolver o melhor método de
particionamento, dependendo dos modos de execução dos estágios atual e
precedente e de quantos nós estão especificados no arquivo de Configuração.
Esse é o método padrão para vários estágios.
– Inteiro. Todo nó de processamento recebe o conjunto de dados inteiro.
Nenhuma informação adicional é necessária.
– Hash. Os registros são divididos em partições com base no valor de uma ou
mais colunas-chave selecionadas na lista Disponíveis.
– Módulo. Os registros são particionados utilizando uma função de módulo na
coluna-chave selecionada a partir da lista Disponíveis. Normalmente, isso é
utilizado para o particionamento em campos de tags.
– Aleatório. Os registros são particionados de forma aleatória, com base na
saída de um gerador de números aleatórios. Nenhuma informação adicional é
necessária.
– Round Robin. Os registros são particionados em uma base round-robin
conforme entram no estágio. Nenhuma informação adicional é necessária.
– Same. Preserva o particionamento já disponível. Nenhuma informação
adicional é necessária.
– DB2. Replica o método de particionamento do DB2 de uma tabela específica
do DB2. Requer a configuração de propriedades extras. Acesse essas
propriedades clicando no botão de propriedades.
– Intervalo. Divide um conjunto de dados em partições de tamanhos
aproximadamente iguais com base em uma ou mais chaves de
particionamento. O particionamento de intervalo é geralmente uma etapa de
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pré-processamento para desempenhar uma classificação total em um conjunto
de dados. Requer a configuração de propriedades extras. Acesse essas
propriedades clicando no botão de propriedades.
Os seguintes tipos de coletas estão disponíveis:
– (Automático). Normalmente, quando você usa o modo Automático, o
InfoSphere DataStage lê avidamente qualquer linha de qualquer partição de
entrada à medida que ela se torna disponível. Esse método de coleta mais
rápido é o método de coleta padrão para muitos estágios. Em algumas
circunstâncias, o InfoSphere DataStage detecta outros requisitos para os dados
coletados, por exemplo, eles podem precisar de classificação. O uso do modo
Automático classifica os dados, se necessário.
– Ordenado. Lê todos os registros da primeira partição, em seguida, todos os
registros da segunda partição e assim por diante. Não requer informações
adicionais.
– Round Robin. Lê um registro da primeira partição de entrada, em seguida da
segunda partição e assim por diante. Depois de chegar à última partição, o
operador iniciará novamente.
– Classificar Mesclagem. Lê os registros em uma ordem com base em uma ou
mais colunas do registro. Isso requer a seleção de uma coluna-chave de coleta
a partir da lista Disponível.
v Disponível. Lista as colunas de entrada para o link de entrada. As colunas-chave
são identificadas por um ícone de chave. Para particionar ou coletar métodos
que requerem a seleção de colunas, clique na coluna necessária na lista e ela
aparecerá na lista Selecionadas à direita. Essa lista também é utilizada para
selecionar colunas a serem classificadas.
v Selecionadas. Essa lista mostra quais colunas foram selecionadas para
particionamento, coleta ou informações de classificação e de exibição sobre elas.
As informações disponíveis são se uma classificação está sendo desempenhada
(indicado por uma seta) e, em caso positivo, a ordem da classificação (crescente
ou decrescente) e a sequência de intercalação (classificação como EBCDIC) e se
uma chave alfanumérica faz distinção entre maiúsculas e minúsculas ou não. As
colunas anuláveis são marcadas para indicar se as colunas nulas assumem a
primeira ou última posição. É possível selecionar a ordem de classificação, a
distinção entre maiúsculas e minúsculas, a sequência de intercalação e as
posições nulas a partir do menu de atalho. Se aplicável, o campo Uso indicará se
uma coluna-chave específica está sendo utilizada para classificação,
particionamento ou ambos.
v Classificação. As caixas de opções na seção permitem especificar detalhes da
classificação. A disponibilidade da classificação depende do método de
particionamento escolhido.
– Desempenhar Classificação. Selecione para especificar que os dados que
entram no link devem ser classificados. Selecione a coluna ou colunas para a
classificação na lista Disponíveis.
– Estável. Selecione se desejar preservar conjuntos de dados classificados
anteriormente. O padrão é Estável.
– Exclusivo. Selecione para especificar que, se vários registros tiverem
valores-chave de classificação idênticos, somente um registro será retido. Se a
classificação estável também for configurada, o primeiro registro será retido.
É possível também especificar a direção de classificação, distinção entre
maiúsculas e minúsculas, se a classificação é por EBCDIC e se colunas nulas
aparecerão em primeiro ou último lugares para cada coluna. Onde está sendo
usado um método de particionamento por chave, é possível também
especificar se a coluna será usada como uma chave para classificação,
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particionamento ou ambos. Selecione a coluna na lista Selecionadas e clique
com o botão direito do mouse para chamar o menu de atalho. A
disponibilidade das opções de classificação depende do tipo de dados na
coluna, seja ela anulável ou não, e do método de particionamento escolhido.
Se o NLS estiver ativado, a caixa de classificação terá um botão adicional.
Clique nele para abrir a guia Códigos do Idioma NLS da janela Classificar
Propriedades . Isso permite visualizar a convenção de intercalação padrão
atual e selecionar uma diferente para o estágio, se necessário. Também é
possível utilizar um parâmetro de tarefa para especificar o código de idioma
ou procurar por um arquivo que define regras de ordenação customizadas. A
convenção de intercalação define a ordem em que os caracteres são
intercalados, por exemplo, o caractere A segue A na Alemanha, mas segue Z
na Suécia. Selecione um código do idioma na lista ou clique no botão de seta
próximo à lista para utilizar um parâmetro da tarefa ou procurar por um
arquivo de intercalação.
Se necessitar de uma operação de classificação mais complexa, utilize o
estágio Sort.

Propriedades da Partição DB2
Essa janela aparece ao selecionar um tipo de Partição do DB2 e clicar no botão
Propriedades. Isso permite especificar a tabela do DB2 cujo método de
particionamento deve ser replicado.

Propriedades da Partição de Intervalo
A janela Partição de Intervalo aparecerá ao selecionar um tipo de Partição do
Intervalo e clicar no botão Propriedades. Ela permite especificar o mapeamento de
intervalo que deve ser utilizado para determinar o particionamento (crie um
arquivo de mapeamento de intervalo utilizando o estágio Write Range Map). Digite
um nome de caminho ou procure por um arquivo.

Guia Formato da Guia de Entrada
Estágios que gravam em certos tipos de arquivos (por exemplo o estágio
Sequential File) também possuem uma guia Formatação que permite especificar o
formato para o qual um ou mais arquivos estão sendo gravados.
A guia Formatação possui estrutura semelhante à guia Propriedades. Um arquivo
simples possui várias propriedades para as quais é possível configurar diferentes
atributos. Selecione a propriedade na árvore e selecione os atributos que deseja
configurar na janela Propriedades Disponíveis a Incluir; essa propriedade aparecerá
como uma propriedade dependente na árvore de propriedades e seu valor poderá
ser configurado conforme necessário. Essa guia configura as informações de
formato para o arquivo no nível de linha. É possível anular as configurações de
colunas individuais utilizando a janela Editar Metadados de Coluna .
Clique em Carregar para carregar as informações de formato de uma definição de
tabela no repositório de metadados.
O menu de atalho da árvore de propriedades fornece acesso às seguintes funções:
v Formatar como. Aplica um modelo predefinido de propriedades. Escolha a partir
das seguintes propriedades:
– Delimitado/Entre Aspas
– Registros de Largura Fixa
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– Terminador de Linha do UNIX
– Terminador de Linha do DOS
– Sem Terminador (Largura Fixa)
– Mainframe (COBOL)
v Incluir sub-propriedade. Fornece acesso a uma lista de propriedades
dependentes para a propriedade atualmente selecionada (visível somente se a
propriedade tiver dependentes).
v Configurar como Padrão. Aparecerá se a propriedade atualmente selecionada
tiver sido configurada para um valor não padrão, permitindo selecionar
novamente o padrão.
v Remover. Remove a propriedade atualmente selecionada. Estará desativado se a
propriedade atual for obrigatória.
v Remover Tudo. Remove todas as propriedades não obrigatórias.

Nível de registro
Essas propriedades definem detalhes sobre como os registros de dados são
formatados no arquivo simples.
O local Entrada > Nível de Registro onde é possível inserir um caractere, que
normalmente pode ser um caractere ASCII ou caractere Unicode de vários bytes (se
o NLS estiver ativado). A seguir são apresentadas as propriedades disponíveis.
v Caractere de preenchimento. Especifique um caractere ASCII ou um valor no
intervalo de 0 a 255. Você também pode escolher Espaço ou Nulo em uma lista
drop-down. Esse caractere é utilizado para preencher quaisquer intervalos em
um registro gravado provocado por propriedades de posicionamento de colunas.
Configurado para 0 por padrão (que é o caractere NULL). Por exemplo, para
configurá-lo como espaço, você também poderá digitar o caractere de espaço ou
inserir 32. Observe que esse valor está restrito a um byte, portanto não é
possível especificar um caractere Unicode de vários bytes.
v Cadeia do delimitador final. Especifique uma cadeia a ser gravada após a última
coluna de um registro no lugar do delimitador da coluna. Insira um ou mais
caracteres. Isso precederá o delimitador do registro se um for utilizado. A
propriedade é mutuamente exclusiva com delimitador Final, que é o padrão. Por
exemplo, se você configurar Delimitador como vírgula e a cadeia do delimitador
Final como ' , ' (vírgula e espaço – não é necessário inserir as vírgulas invertidas)
todos os campos são delimitados por uma vírgula, exceto o campo final, que é
delimitado por uma vírgula seguida de um caractere de espaço em ASCII.
v Delimitador final. Especifique um caractere único a ser gravado após a última
coluna de um registro no lugar do delimitador de campo. Digite um caractere ou
selecione um de espaço em branco, fim, nenhum, nulo, tabulação ou vírgula.
Consulte o diagrama a seguir para obter uma ilustração.
– Espaço em branco. A última coluna de cada registro não incluirá nenhum
espaço em branco localizado no final do registro.
– Final. A última coluna de cada registro não inclui o delimitador de campo.
Essa é a definição padrão.
– nenhum. A última coluna de cada registro não possui um delimitador;
utilizado para campos com largura fixa.
– Nulo. A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere nulo em
ASCII.
– Vírgula. A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere de
vírgula em ASCII.
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– . A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere de tabulação
em ASCII.
Durante a gravação, um espaço é inserido agora após todos os campos, exceto o
último no registro.
v Intacto. A propriedade Intacto especifica um identificador de um esquema
parcial. Um esquema parcial especifica que somente as colunas nomeadas no
esquema podem ser modificadas pelo estágio. Todas as outras colunas na linha
são transmitidas sem modificação. O arquivo que contém o esquema parcial é
especificado na propriedade Arquivo de Esquema na guia Propriedades. Essa
propriedade possui uma propriedade dependente, Verificar Integridade, mas isso
não é relevante para links de entrada.
v Cadeia do delimitador de registro. Especifique uma cadeia a ser gravada no final
de cada registro. Digite um ou mais caracteres. Essa propriedade é mutuamente
exclusiva com Delimitador de Registro, que é o padrão, tipo de registro e prefixo
de registro.
v Delimitador de registros. Especifique um caractere único a ser gravado no final
de cada registro. Digite um caractere ou selecione um dos seguintes:
– Nova linha UNIX (o padrão)
– nulo
(Para implementar uma nova linha DOS, utilize a propriedade de cadeia do
Delimitador de Registro configurada como "\R\N" ou escolha Formatar Como >
Terminador de Linha DOS no menu de atalho.)
Nota: O Delimitador de Registro é mutuamente exclusivo com Cadeia do
Delimitador de Registro, Prefixo de Registro e Tipo de Registro.
v Comprimento do registro. Selecione Fixo onde os campos de comprimento fixo
estão sendo gravados. O DataStage calcula o comprimento adequado para o
registro. Como alternativa, especifique o comprimento de registros fixos como
número de bytes. Isto não é utilizado por padrão (os arquivos padrão são
delimitados por vírgula). O registro é preenchido com o comprimento
especificado com zeros ou o caractere de preenchimento se um foi especificado.
v Prefixo do Registro. Especifica que um registro de comprimento variável é
prefixado por um prefixo de comprimento de 1, 2 ou 4 bytes. Essa opção é
configurada como 1 por padrão. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com
Delimitador de Registro, que é o padrão, e cadeia do delimitador de registro e
tipo de registro.
v Tipo de registro. Especifica que os dados consistem em registros bloqueados com
comprimento variável (variante) ou registros implícitos (implícito). Se você
escolher a propriedade implícito, os dados serão gravados como um fluxo sem
nenhum limite de registro explícito. O final do registro é deduzido quando todas
as colunas definidas pelo esquema tiverem sido gravadas. A propriedade
variante permite especificar um dos seguintes formatos bloqueados ou
ampliados da IBM: V, VB, VS, VBS ou VR.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com Comprimento do Registro,
Delimitador do Registro, Cadeia do Delimitador de Registro e Prefixo do Registro
e, por padrão, não é utilizada.

Padrões de Campos
Define as propriedades padrão para colunas gravadas em um ou vários arquivos.
Os padrões de Campo são aplicados a todas as colunas gravadas, mas podem ser
anulados para colunas individuais a partir da guia Colunas utilizando a janela
Editar Metadados da Coluna . No local onde você pode inserir um caractere,
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geralmente ele pode ser um caractere ASCII ou um caractere Unicode de múltiplos
bytes (se NLS estiver ativado). As propriedades disponíveis são:
v Comprimento real do campo. Especifica o número de bytes a serem preenchidos
com o caractere de Preenchimento quando um campo é identificado como nulo.
Quando o DataStage identificar um campo nulo, ele gravará um campo desse
comprimento totalmente com caracteres de Preenchimento. Essa propriedade é
mutuamente exclusiva com o valor de campo Nulo.
v Delimitador. Especifica o delimitador à direita de todos os campos no registro.
Digite um caractere ASCII ou selecione espaço em branco, fim, nenhum, nulo,
vírgula ou tabulação.
– Espaço em branco. Os caracteres no final de uma coluna são ignorados, ou
seja, não são considerados como parte da coluna.
– End. O final de um campo é empregado como o delimitador, ou seja, não há
delimitador separado. Não é igual à uma configuração `Nenhum' que é
utilizada para campos com colunas de largura fixa.
– Nenhum(a). Nenhum delimitador (utilizado para largura fixa).
– Nulo. Caractere nulo de ASCII é utilizado.
– Vírgula. Caractere de vírgula ASCII é utilizado.
– Guia. Caractere de tabulação ASCII é utilizado.
v Cadeia do Delimitador. Especifique uma cadeia a ser gravada no final de cada
campo. Digite um ou mais caracteres. Essa propriedade é mutuamente exclusiva
com Delimitador, que é o padrão. Por exemplo, especificar ' , ' (vírgula e espaço
– não é necessário inserir as vírgulas invertidas) especifica que campo é
delimitado por `, `, a menos que seja anulado para campos individuais.
v Comprimento de campo nulo. O comprimento em bytes de um campo de
comprimento variável que contém um nulo. Quando um campo de comprimento
variável for gravado, o InfoSphere DataStage gravará um valor do comprimento
do comprimento de campo nulo se o campo contiver um nulo. Essa propriedade
é mutuamente exclusiva com o valor do campo nulo.
v Valor de campo nulo. Especifica o valor gravado no campo nulo se a origem
estiver configurada para nula. Pode ser um número, uma cadeia ou um caractere
de escape literal do tipo C. Por exemplo, é possível representar um valor de byte
por </b>ooo, em que cada o é um dígito octal de 0 a 7 e o primeiro o é < 4, ou
por \xhh, em que cada h é um dígito hexadecimal de 0 a F. É necessário utilizar
esse formato para codificar valores de byte não imprimíveis.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com o comprimento de campo Nulo e
o comprimento Real. Para representação de dados de comprimento fixo, é
possível utilizar o caractere de Preenchimento (da seção geral de padrões de
Tipo) para especificar um caractere final repetido se o valor especificado for
menor que o comprimento fixo do campo.
v Bytes do Prefixo. Especifica que cada coluna no arquivos de dados é prefixada
por 1, 2 ou 4 bytes que contém, como um valor binário, o comprimento da
coluna ou o valor da tag para um campo com tag.
Essa opção pode ser utilizada com campos de comprimento variável. Os campos
de comprimento variável podem ser delimitados por um caractere ou precedidos
por um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes que contém o comprimento de campo. O
InfoSphere DataStage insere o prefixo antes de cada campo.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com as propriedades Delimitador,
Aspas e Delimitador Final, que são utilizadas por padrão.
v Campo de Impressão. Essa propriedade não é relevante para links de entrada.
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v Aspas. Especifica que os campos de comprimento variável são incluídos entre
aspas simples, aspas duplas ou outro caractere ou par de caracteres. Escolha
Simples ou Dupla ou insira um caractere. A configuração padrão é aspas duplas.
Ao gravar, o InfoSphere DataStage insere o caractere aspa de abertura, os dados
e um caractere aspa de fechamento. Os caracteres aspas não são contados como
parte de um comprimento do campo.
v Prefixo do vetor. Para campos com vetores de comprimento variável, especifica
um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes que contém o número de elementos no vetor. É
possível anular esse prefixo padrão para vetores individuais.
Vetores de comprimento variável devem utilizar um prefixo no vetor ou um link
para outro campo, a fim de especificar o número de elementos do vetor. Se o
vetor de comprimento variável tiver um prefixo, utilize essa propriedade para
indicar o comprimento do prefixo. InfoSphere DataStage insere a contagem de
elemento como um prefixo de cada campo do vetor de comprimento variável.
Por padrão, o comprimento do prefixo é assumido como sendo de um byte.

Padrões de Tipos
Os padrões de tipos de Dados são propriedades que se aplicam a todas as colunas
de um tipo específico de dados, a menos que seja especificamente anulado no nível
de coluna.
Os padrões de tipos de dados são divididos em vários subgrupos de acordo com o
tipo de dados.

Geral
As seguintes propriedades se aplicam a vários tipos de dados (a menos que seja
anulado no nível de coluna):
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes (exceto tipos
de dados brutos e de cadeia) são ordenados. Escolha entre os seguintes itens de
ordem dos bytes:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina. Esse é o
padrão.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de um
campo. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto cadeia, ustring e
bruto e também aos campos de registro, subregistro ou com tag que contiverem
pelo menos um campo que não seja cadeia nem bruto. Escolha entre os
seguintes formatos de dados.
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Formato de Dados

Descrição

binário

Uma configuração de binário tem diferentes
significados quando aplicada a diferentes
tipos de dados:
v Para decimais, binário significa
compactado.
v Para outros tipos de dados numéricos,
binário significa "não é texto".
v Para datas, binário é equivalente a
especificar a propriedade juliano para o
campo de data.
v Para horário, binário é equivalente a
midnight_seconds.
v Para registro de data e hora, binário
especifica que o primeiro número inteiro
contém uma contagem de dia Juliano para
a parte de data do registro de data e hora,
e o segundo número inteiro especifica a
parte de tempo do registro de data e hora
como o número de segundos a partir da
meia-noite. Um registro de data e hora
binário especifica que são gravados dois
inteiros de 32 bits.

texto (o padrão)

Por padrão, os dados são formatados como
texto, da seguinte forma:
v Tipo de dados de data. O texto especifica
que os dados a serem gravados contêm
uma data com base em texto no formato
%yyyy-%mm-%dd ou no formato de data
padrão, caso você tenha definido um novo
em um sistema NLS.
v Tipo de dados decimais. O campo
representa um decimal em um formato de
cadeia com um espaço inicial, ou '-'
seguido dos dígitos decimais com um
ponto decimal integrado, se a escala não
for zero.
O formato da cadeia de destino é: [+ |
-]ddd.[ddd] e quaisquer argumentos de
precisão e escala são ignorados.
v Campos numéricos (int8, int16, int32,
uint8, uint16, uint32, sfloat e dfloat).
InfoSphere DataStage assume que campos
numéricos são representados como texto.
v Tipo de dados de horas. O texto especifica
que o campo representa as horas no
formato com base em texto %hh:%nn:%ss
ou no formato de data padrão, caso tenha
definido um novo em um sistema NLS.
v Tipo de dados do registro de data e hora.
Texto especifica um registro de data e
hora baseado em texto no formato
%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss ou no
formato de data padrão, se tiver sido
definido um formato novo em um sistema
NLS.
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v Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. Aplica-se a campos de
todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de data e hora, e bruto;
também registro, subregistro ou com tag, se contiverem pelo menos um campo
desse tipo.
v Largura do campo. O número de bytes em um campo representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento variável, baseie o cálculo na largura e frequência dos caracteres de
largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data,
hora, registro de data e hora, e bruto; também registro, subregistro ou com tag,
se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
Se você não especificar nem largura de campo nem largura máx. de campo, os
campos numéricos gravados como texto terão o seguinte número de bytes como
sua largura máxima:
– inteiros com ou sem sinal de 8 bits: 4 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 16 bits: 6 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 32 bits: 11 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 64 bits: 21 bytes
– flutuação de precisão simples: 14 bytes (sinal, dígito, ponto decimal, fração de
7, "E", sinal, expoente quadrado)
– flutuação de precisão dupla: 24 bytes (sinal, dígito, ponto decimal, fração de
16, "E", sinal, expoente cúbico)
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando cadeias ou valores numéricos são gravados em uma representação de
cadeia externa. Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários
bytes para ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é
utilizado quando a representação da cadeia externa for maior que o necessário
para conter o campo gravado. Neste caso, a cadeia externa é preenchida com o
caractere de preenchimento até seu comprimento total. Espaço é o padrão.
Aplica-se a tipos de dados cadeia, ustring e numérico; além dos tipos registro,
subregistro ou com tag, se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Conjunto de caracteres. Especifica o conjunto de caracteres. Escolha ASCII ou
EBCDIC. O padrão é ASCII. Aplica-se a todos os tipos de dados, exceto raw e
ustring e registro, sub-registro ou com tag, que não contêm campos diferentes
raw ou ustring.

String
Estas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados de cadeia, a
menos que anuladas no nível da coluna.
v Exportar EBCDIC como ASCII. Selecione essa opção para especificar que os
caracteres EBCDIC devem ser gravados como caracteres ASCII. Aplica-se aos
campos do tipo de dados cadeia e aos campos de registro, sub-registro ou com
tag, se eles contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Importar ASCII como EBCDIC. Não é relevante para links de entrada.
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Decimal
Estas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados decimal, a
menos que anuladas no nível da coluna.
v Permitir todos os zeros. Especifica se uma coluna decimal compactada que
contenha apenas zeros (o que normalmente é ilegal) deve ser tratada como uma
representação válida de zero. Selecione Sim ou Não. O padrão é Não
v Separador de Decimal. Especifique o caractere ASCII que atua como o separador
decimal (ponto, por padrão).
v Compactado. Selecione uma opção para especificar o que as colunas decimais
contêm.
– Sim. Especifica que as colunas decimais contêm dados em formato decimal
compactado (o padrão). Possui as seguintes subpropriedades:
Sub-Propriedades

Opções

Verifique

Sim. Verifica que os dados estão
compactados.
Não. Não verifica.

Sinalizado

Sim. Para utilizar o sinal existente ao gravar
colunas decimais.
Não. Para gravar um sinal positivo (0xf)
independentemente do valor real do sinal da
coluna.

– Não (separado). Especifica que os dados contêm decimais descompactados
com um byte de sinal separado. Possui a seguinte subpropriedade:
Sub-Propriedade

Descrição

Posição do Sinal

Escolha os iniciais ou os finais, conforme
apropriado.

– Não (dividido). Especifica que os dados contêm um decimal descompactado
em texto ASCII ou EBCDIC. Possui a seguinte subpropriedade:
Sub-Propriedade

Descrição

Posição do Sinal

Escolha os iniciais ou os finais, conforme
apropriado.

– Não (overpunch). Especifica que o campo possui um byte inicial ou final que
contém um caractere que especifica o valor numérico desse byte e se o
número como um todo é marcado com sinal negativo ou positivo. Possui a
seguinte subpropriedade:
Sub-Propriedade

Descrição

Posição do Sinal

Escolha os iniciais ou os finais, conforme
apropriado.

v Precisão. Especifica a precisão em que uma coluna de decimal é gravada no
formato de texto. Digite um número. Quando um decimal é gravado em uma
representação de cadeia, o InfoSphere DataStage utiliza a precisão e a escala
definidas para o campo decimal de origem para determinar o comprimento da
cadeia de destino. As propriedades de precisão e escala substituem esse padrão.
Quando elas são definidas, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o
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decimal de origem para ajustar o tamanho da cadeia de destino. Se a
propriedade largura do campo também tiver sido especificada, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
especificado pela largura do campo.
v Arredondamento. Especifica como arredondar uma coluna decimal ao escrevê-la.
Escolha entre os seguintes itens de arredondamento:
– acima (teto). Truncar coluna de origem em relação ao infinito positivo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Cima do IEEE 754. Por
exemplo, 1,4 passa para 2, -1,6 passa para -1.
– abaixo (chão). Truncar coluna de origem em relação ao infinito negativo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Baixo do IEEE 754. Por
exemplo, 1,6 passa para 1, -1,4 passa para -2.
– valor mais próximo. Arredondar a coluna de origem em relação ao valor
representável mais próximo. Esse modo corresponde ao modo ROUNDED do
COBOL. Por exemplo, 1,4 passa para 1, 1,5 passa para 2, -1,4 passa para -1,
-1,5 passa para -2.
– truncar para zero. Esse é o padrão. Descarte dígitos fracionários à direita do
dígito fracionário na extrema direita que é suportado pelo destino,
independentemente do sinal. Por exemplo, se o destino for um número
inteiro, todos os dígitos fracionários serão truncados. Se o destino for um
outro decimal com uma escala menor, será truncado para o tamanho da escala
do decimal de destino. Esse modo corresponde à função INTEGER-PART do
COBOL. Utilizando esse método, 1,6 passa para 1 e -1,6 passa para -1.
v Escala. Especifica como arredondar um decimal de origem quando sua precisão
e escala forem maiores que as do destino. Por padrão, quando o InfoSphere
DataStage grava um decimal de origem em uma representação de cadeia, ele
utiliza a precisão e a escala definidas para o campo decimal de origem para
determinar o comprimento da cadeia de destino. É possível substituir o padrão
através das propriedades de precisão e de escala. Ao fazer isso, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
da cadeia de destino. Se a propriedade largura do campo também tiver sido
especificada, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o decimal de
origem para ajustar o tamanho especificado pela largura do campo.

Numeric
Essas propriedades se aplicam a campos de inteiro e flutuantes, a menos que seja
anulado no nível de coluna:
v C_format. Execute a conversão não-padrão de dados a partir do número inteiro
ou dados de ponto flutuante para uma cadeia. Essa propriedade especifica uma
cadeia de formatações de linguagem C utilizada para escrever cadeias de inteiro
ou de ponto flutuante. Isso é transmitido para sprintf(). Por exemplo, você
especifica um formato-C de %x e uma largura de campo de 8, para que os
números inteiros sejam gravados como cadeias hexadecimais de 8 bytes.
v In_format. Essa propriedade não é relevante para links de entrada.
v Out_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de
número inteiro ou dados de ponto flutuante para uma cadeia. Isso é transmitido
para sprintf(). Por padrão, o DataStage executa a função C sprintf() para
converter um campo numérico formatado como número inteiro ou dados de
ponto flutuante para uma cadeia. Se essa função não gerar dados em um
formato satisfatório, você poderá especificar a propriedade out_format para
transmitir argumentos de formatação para sprintf().
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Data
Essas propriedades são aplicadas a colunas com um tipo de dado date, a menos
que seja anulado no nível de coluna. Todas essas propriedades são incompatíveis
com uma configuração de Formato de Dados de Texto.
v Dias desde. As datas são gravadas como um número inteiro com sinal contendo
o número de dias a partir da data especificada. Digite uma data no formato
%aaaa-%mm-%dd ou no formato de data padrão, se você definiu uma nova em
um sistema NLS.
v Cadeia de formatações. O formato da cadeia de uma data. Por padrão, é
%aaaa-%mm-%dd. A Cadeia de formatações pode conter um ou uma combinação
dos seguintes elementos:
– %dd. Um dia de dois dígitos.
– %mm. Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffaa. Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado, por exemplo %1970aa.
– %aa. Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %aaaa. Um ano de quatro dígitos.
– %ddd. Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366).
– %mmm. Abreviação de mês de três caracteres.
format_string está sujeita às seguintes restrições:
– Não pode possuir mais de um elemento do mesmo tipo, por exemplo, não
pode conter dois elementos %dd .
– Não pode possuir ambos %dd e %ddd.
–
–
–
–

Não
Não
Não
Não

pode
pode
pode
pode

possuir ambos %aa e %aaaa.
possuir ambos %mm e %ddd.
ter %mmm e %ddd.
ter %mm e %mmm.

– Se ela tiver %dd, deverá ter %mm ou %mmm.
– Deverá ter exatamente um entre %yy ou %yyyy.
Ao especificar uma cadeia de formatações de data, prefixe cada componente com
o símbolo de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer
caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).
Se essa cadeia de formatações não incluir um dia, ele será configurado para o
primeiro do mês no campo de destino. Se a cadeia de formatações não incluir o
mês e o dia, eles serão padronizados para 1º de janeiro. Note que a cadeia de
formatações deve conter um mês se ela também contiver um dia; isto é, não é
possível omitir apenas o mês.
O year_cutoff é o ano que define o início do século ao qual pertencem todos os
anos de dois dígitos. Por padrão, o limite de ano é 1900, portanto, um ano de
dois dígitos 97 representa 1997. Também é possível fazer essa configuração
utilizando a variável de ambiente APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR.
Consulte "APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR" em IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage: Guia do Desenvolvedor Avançado de Tarefas Paralelas, mas ele será
substituído por %year_cutoffyy se você configurá-lo.
É possível especificar qualquer ano de quatro dígitos como o limite de ano.
Dessa forma, todos os anos de dois dígitos especificam a próxima terminação de
ano possível nos dois dígitos especificados que seja a mesma ou maior que o
limite. Por exemplo, se você configurar o limite de ano para 1930, o ano de dois
dígitos 30 corresponderá a 1930 e o ano de dois dígitos 29 corresponderá a 2029.
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v É Juliano. Selecione para especificar que as datas são gravadas como um valor
numérico que contém o dia Juliano. Um dia Juliano especifica a data como o
número de dias a partir de 1º de janeiro de 4713 aC, ao meio-dia (GMT).

Tempo
Essas propriedades são aplicadas a colunas com um tipo de dado de tempo, a
menos que seja anulado no nível de coluna. Todas essas propriedades são
incompatíveis com uma configuração de Formato de Dados de Texto.
v Cadeia de formatações. Especifica o formato das colunas que representam o
tempo como uma cadeia. Por padrão, é %hh-%mm-%ss. Os possíveis
componentes da cadeia de formatação de tempo são:
– %hh. Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn. Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss. Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss.n. Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros
finais não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatação com o símbolo de
porcentagem. Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere, exceto o
sinal de porcentagem (%).
v Segundos depois da meia-noite. Selecione essa opção para especificar que as
horas são gravadas como um número inteiro binário de 32 dígitos que contém o
número de segundos decorridos desde à meia-noite.

Registro de Data e Hora
Essas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados de registro de
data e hora, a menos que seja substituído ao nível da coluna.
v Cadeia de formatações. Especifica o formato de uma coluna que representa um
registro de data e hora como uma cadeia. Padroniza para %aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss.
– %dd. Um dia de dois dígitos.
– %mm. Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffyy. Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado.
– %aa. Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %aaaa. Um ano de quatro dígitos.
– %ddd. Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366).
Os seguintes itens explicam o formato das horas:
– %hh. Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn. Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss. Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss:n. Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros
finais não serão suprimidos.
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É necessário prefixar cada componente da cadeia de formatações com o sinal de
porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere, exceto
o sinal de porcentagem (%).

Página de Entrada: Guia Colunas
A página de Entrada sempre possui uma guia Colunas. Ela exibe os metadados de
coluna para um link de entrada selecionado em uma grade.
Existem diversas maneiras de se preencher a grade:
v Se a outra extremidade do link tiver metadados especificados, isso será exibido
na guia Colunas (os metadados são associados e deslocados através de um link).
v É possível digitar os metadados necessários na grade. Quando tiver feito isso,
clique em Salvar... para salvar os metadados como uma definição de tabela no
Repositório para reutilizar posteriormente.
v Você pode carregar uma definição de tabela existente no Repositório. Clique em
Carregar... para que seja oferecida uma opção de carregamento de definições de
tabela. Observe que ao carregar dessa forma você estará agrupando as definições
de colunas e não qualquer informação de formatação associada a elas (para
carregá-las, acesse a guia Formatação).
v Você pode arrastar uma definição de tabela a partir da Janela de Repositório no
Designer para um link no canvas. Isso transfere as definições de coluna e as
informações de formato associadas.
Se você selecionar as opções na janela Propriedades da Grade (consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Designer), a guia Colunas
também exibirá dois campos extras: Referência de Definição de Tabela e Referência
de Definição de Coluna. Eles mostram a definição da tabela e colunas individuais
das quais as colunas na guia foram derivadas.
Se você clicar em uma linha e selecionar Editar Linha... no menu de atalho,
aparecerá a janela Editar Metadados da Coluna , o que permitirá editar os detalhes
da linha em um formato de janela. Ela também possui uma guia Paralela que
permite especificar as propriedades que são peculiares às definições de coluna de
tarefa paralela. A janela mostra somente propriedades relevantes para o link atual.
A guia Paralelo permite especificar propriedades que fornecem mais detalhes sobre
cada coluna e propriedades específicas para o tipo de dados. Onde você está
especificando tipos de dados complexos, é possível especificar um número de
nível, que faz com que o campo Número de Nível apareça na grade na página
Colunas.
Se você tiver o NLS ativado e a coluna tiver um tipo de cadeia adjacente, será
possível especificar que a coluna contém os dados Unicode, selecionando a caixa
de opções Estendidas (Unicode). Onde você pode digitar um caractere para
qualquer propriedade, geralmente pode ser um caractere ASCII ou um caractere
Unicode de múltiplos bytes (se o NLS estiver ativado).
Algumas definições de tabela precisam de informações de formato. Isso ocorre
onde os dados estiverem sendo gravados em um arquivo em que o DataStage
precisa de informações adicionais a fim de poder localizar colunas e linhas. As
propriedades da definição de tabela no nível da linha são configuradas na guia
Formatar do editor de estágio relevante, mas você pode anular as configurações
das colunas individuais utilizando a guia Paralelo.

272

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

Nível de Campo
O nível de campo possui as seguintes propriedades:
v Bytes a Ignorar. Ignorar o número de bytes especificados a partir do final da
coluna anterior até o início desta coluna.
v Delimitador. Especifica o delimitador final da coluna. Digite um caractere ASCII
ou selecione um dos seguintes itens:
– Espaço em branco. A última coluna de cada registro não incluirá nenhum
espaço em branco localizado no final do registro.
– End. O final de um campo é utilizado como o delimitador, ou seja, não há
delimitador separado. Não é igual à uma configuração `Nenhum' que é
utilizada para campos com colunas de largura fixa.
– Nenhum(a). Nenhum delimitador (utilizado para largura fixa).
– Nulo. Caractere nulo de ASCII é utilizado.
– Vírgula. O caractere vírgula ASCII será utilizado.
– Guia. O caractere de tabulação ASCII será utilizado.
v Cadeia do Delimitador. Especifique uma cadeia a ser gravada ao final da coluna.
Digite um ou mais caracteres. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com
Delimitador, que é o padrão. Por exemplo, especificar ", " (vírgula espaço - não é
necessário digitar as aspas) teria a coluna delimitada por ", ".
v Eliminar na Entrada. Selecione essa propriedade quando você precisar definir
completamente os metadados de um conjunto de dados, mas não desejar que a
coluna realmente seja lida no conjunto de dados.
v Bytes do Prefixo. Especifica que essa coluna está prefixada por 1, 2 ou 4 bytes
que contêm, como um valor binário, o comprimento da coluna ou o valor da tag
para uma coluna com tags. Essa opção pode ser utilizada com campos de
comprimento variável. Os campos de comprimento variável podem ser
delimitados por um caractere ou precedidos por um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes
que contém o comprimento de campo. O InfoSphere DataStage insere o prefixo
antes de cada campo.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com as propriedades Delimitador,
Aspas e Delimitador Final, que são utilizadas por padrão.
v Campo de Impressão. Essa propriedade é destinada para utilização na
depuração de tarefas. Configure-a para fazer com que o InfoSphere DataStage
produza uma mensagem para cada uma das colunas que ele lê. A mensagem
possui o seguinte formato:
Importando N: D

Substitua os seguintes itens para cada variável:
– N. Nome da coluna.
– D. Dados importados da coluna. Os caracteres não imprimíveis contidos em
D são prefixados com um caractere de escape e gravados como cadeias
literais de C . Se a coluna contiver dados binários, eles serão gerados no
formato octal.
v Aspas. Especifica que as colunas de comprimento variável serão incluídas entre
aspas simples, aspas duplas, outro caractere ASCII ou um par de caracteres
ASCII. Escolha Simples ou Dupla ou insira um caractere.
v Posição inicial. Especifica a posição inicial de uma coluna do registro. A posição
inicial pode ser um deslocamento de byte absoluto a partir da primeira posição
do registro (0) ou da posição inicial de outra coluna.
v Valor de caso da tag. Especifica explicitamente o valor da tag correspondente a
um subcampo em um sub-registro com tags. Por padrão, os campos são
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numerados de 0 a N-1, em que N é o número de campos. (Um sub-registro com
tag é uma coluna cujo tipo pode variar. Os subcampos do sub-registro com tags
são os tipos possíveis. O valor da tag case do sub-registro com tags seleciona
qual desses tipos é utilizado para interpretar o valor da coluna para o registro.)

Tipo String
Possui as seguintes propriedades:
v Conjunto de Caracteres. Escolha entre ASCII ou EBCDIC (não disponível para o
tipo ustring (Unicode)).
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Utilizado para dados gravados por
um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna
que causa um erro (se gravado ou lido).
v Exportar EBCDIC como ASCII. Selecione-o para especificar que caracteres
EBCDIC são gravados como caracteres ASCII (não disponível para o tipo ustring
(Unicode)).
v É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
v Importar ASCII como EBCDIC. Selecione-o para especificar que caracteres ASCII
são lidos como caracteres EBCDIC (não disponível para o tipo ustring
(Unicode)).
v Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. Aplica-se a campos de
todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de data e hora, e bruto;
também registro, subregistro ou com tag, se contiverem pelo menos um campo
desse tipo.
v Largura do campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento variável, baseie o cálculo na largura e frequência dos caracteres de
largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data,
hora, registro de data e hora, e bruto; também registro, subregistro ou com tag,
se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando cadeias ou valores numéricos são gravados em uma representação de
cadeia externa. Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários
bytes para ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é
utilizado quando a representação da cadeia externa for maior que o necessário
para conter o campo gravado. Neste caso, a cadeia externa é preenchida com o
caractere de preenchimento até seu comprimento total. Espaço é o padrão.
Aplica-se a tipos de dados cadeia, ustring e numérico; além dos tipos registro,
subregistro ou com tag, se contiverem pelo menos um campo desse tipo.

Tipo de Data
O tipo de dados possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como os tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre:
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– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Dias desde. As datas são gravadas como um número inteiro com sinal contendo
o número de dias a partir da data especificada. Insira uma data no formato
%aaaa-%mm-%dd ou no formato de data padrão caso você tenha definido um
novo formato em um sistema NLS.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha entre:
– binário
– texto
Para datas, binário equivale à especificação da propriedade juliano para o
campo de data, o texto especifica que os dados a serem gravados contém uma
data com base em texto no formato %aaaa-%mm-%dd ou no formato de data
padrão caso você tenha definido um novo formato em um sistema NLS.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Usado para dados gravados por um
estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna que
causa um erro (se gravado ou lido).
v Cadeia de formatações. O formato da cadeia de uma data. Por padrão, é
%aaaa-%mm-%dd. A Cadeia de formatações pode conter um ou uma combinação
dos seguintes elementos:
– %dd. Um dia de dois dígitos.
– %mm. Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffyy. Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado, por exemplo %1970aa.
– %aa. Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %aaaa. Um ano de quatro dígitos.
– %ddd. Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366).
– %mmm. Abreviação de mês de três caracteres.
format_string está sujeita às seguintes restrições:
– Não pode possuir mais de um elemento do mesmo tipo, por exemplo, não
pode conter dois elementos %dd .
– Não pode possuir ambos %dd e %ddd.
– Não pode possuir ambos %aa e %aaaa.
– Não pode possuir ambos %mm e %ddd.
–
–
–
–

Não pode possuir ambos %mmm e %ddd.
Não pode possuir ambos %mm e %mmm.
Se possuir %dd, será necessário possuir %mm ou %mmm.
É necessário possuir exatamente um de %aa ou %aaaa.
Ao especificar uma cadeia de formatações de data, prefixe cada componente
com o símbolo de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com
qualquer caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).
Se essa cadeia de formatações não incluir um dia, ele será configurado para o
primeiro do mês no campo de destino. Se a cadeia de formatações não incluir
o mês e o dia, eles serão padronizados para 1º de janeiro. Note que a cadeia
de formatações deve conter um mês se ela também contiver um dia; isto é,
não é possível omitir apenas o mês.
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O year_cutoff é o ano que define o início do século ao qual pertencem todos
os anos de dois dígitos. Por padrão, o limite de ano é 1900, portanto, um ano
de dois dígitos 97 representa 1997. Também é possível fazer essa configuração
utilizando a variável de ambiente APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR,
porém esta é anulada por %year_cutoffaa caso tenha sido configurada.
É possível especificar qualquer ano de quatro dígitos como o limite de ano.
Dessa forma, todos os anos de dois dígitos especificam a próxima terminação
de ano possível nos dois dígitos especificados que seja a mesma ou maior que
o limite. Por exemplo, se você configurar o limite de ano para 1930, o ano de
dois dígitos 30 corresponderá a 1930 e o ano de dois dígitos 29 corresponderá
a 2029.
v É Juliano. Selecione para especificar que as datas são gravadas como um valor
numérico que contém o dia Juliano. Um dia Juliano especifica a data como o
número de dias a partir de 1º de janeiro de 4713 aC, ao meio-dia (GMT).

Tipo Time
O tipo de hora possui as seguintes propriedades:
v Ordem dos bytes. Especifica como os tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha uma das seguintes ordens de byte:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Usado para dados gravados por um
estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna que
causa um erro (se gravado ou lido).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha a partir dos seguintes formatos de dados:
– binário
– texto
Para hora, binário é equivalente a midnight_seconds, o texto especifica que o
campo representa hora no formato com base em texto %hh:%nn:%ss ou no
formato de data padrão, se você tiver definido um novo formato em um
sistema NLS.
v Cadeia de formatações. Especifica o formato das colunas que representam o
tempo como uma cadeia. Por padrão, é %hh-%mm-%ss. Os possíveis
componentes da cadeia de formato de hora são os seguintes:
– %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss.n: Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros
finais não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatação com o símbolo
de porcentagem. Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere,
exceto o sinal de porcentagem (%).
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v Segundos depois da meia-noite. Selecione essa opção para especificar que as
horas são gravadas como um número inteiro binário de 32 dígitos que contém o
número de segundos decorridos desde à meia-noite.

Tipo Timestamp
A seguir são descritas as propriedades dos tipos de Registro de Data e Hora:
v Ordem dos bytes. Especifica como os tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha entre as seguintes ordens de byte:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha a partir dos seguintes formatos de dados:
– binário
– texto
Para registro de data e hora, binário especifica que o primeiro número inteiro
contém uma contagem de dia Juliano para a parte de data do registro de data
e hora, e o segundo número inteiro especifica a parte de tempo do registro de
data e hora como o número de segundos a partir da meia-noite. Um registro
de data e hora binário especifica que são gravados dois inteiros de 32 bits. O
texto especifica um registro de data e hora com base em texto no formato
%aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss ou no formato de data padrão, caso você tenha
definido um novo em um sistema NLS.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Usado para dados gravados por um
estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna que
causa um erro (se gravado ou lido).
v Cadeia de formatações. Especifica o formato de uma coluna que representa um
registro de data e hora como uma cadeia. Padroniza para %aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss. Especifique o formato da seguinte maneira:
Para a data:
– %dd: Um dia de dois dígitos.
– %mm: Um mês de dois dígitos.
– %year_cutoffyy: Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado.
– %aa: Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
– %aaaa: Um ano de quatro dígitos.
– %ddd: Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366)
Para o tempo:
– %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
– %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos
porque mm é utilizado para o mês de uma data).
– %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
– %ss.n: Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros
finais não serão suprimidos.
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Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatações com o símbolo
de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer
caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).

Tipo Integer
A seguir serão explicadas as propriedades do tipo de número inteiro:
v Ordem dos bytes. Especifica como os tipos de dados de vários bytes são
ordenados. Escolha uma das seguintes ordens de byte:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v C_format. Desempenhar conversão não-padrão de dados de uma cadeia em
dados de número inteiro. Essa propriedade especifica uma cadeia de
formatações de linguagem C utilizada para ler/gravar cadeias de números
inteiros. Isso é transmitido para sscanf() ou sprintf().
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Usado para dados gravados por um
estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna que
causa um erro (se gravado ou lido).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha a partir dos seguintes formatos de dados:

v

v

v

v

v
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– binário
– texto
Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. Aplica-se a campos de
todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de data e hora e bruto; e
registro, subregistro ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse
tipo.
Largura do campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento de variável, baseie seu cálculo na largura e na frequência dos
caracteres de largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados,
exceto data, hora, registro de data e hora e bruto; e registro, subregistro ou com
tags se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
In_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de cadeia
em número inteiro. Isso é transmitido para sscanf(). Por padrão, o DataStage
executa a função C sscanf() para converter um campo numérico formatado
como uma cadeia em número inteiro ou em dados de ponto flutuante. Se essa
função não gerar dados em um formato satisfatório, você poderá especificar a
propriedade in_format para transmitir argumentos de formatação para sscanf().
É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
Out_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de
número inteiro em uma cadeia. Isso é transmitido para sprintf(). Por padrão, o
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DataStage executa a função C sprintf() para converter um campo numérico
formatado como dados de número inteiro em uma cadeia. Se essa função não
gerar dados em um formato satisfatório, você poderá especificar a propriedade
out_format para transmitir argumentos de formatação para sprintf().
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando o número inteiro é gravado em uma representação de cadeia externa.
Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários bytes para
ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é utilizado
quando a representação da cadeia externa for maior que o necessário para conter
o campo gravado. Neste caso, a cadeia externa é preenchida com o caractere de
preenchimento até seu comprimento total. Espaço é o padrão.

Tipo de Decimal
O tipo de decimal possui as seguintes propriedades:
v Permitir todos os zeros. Especifica se uma coluna decimal compactada que
contenha apenas zeros (o que normalmente é ilegal) deve ser tratada como uma
representação válida de zero. Selecione Sim ou Não.
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Separador de decimal. Especifique o caractere que atua como o separador
decimal (vírgula, por padrão).
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Utilizado para dados gravados por
um estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna
que causa um erro (se gravado ou lido).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha a partir dos seguintes formatos de dados:
– binário
– texto
Para decimais, binário significa compactado. O texto representa um decimal
em um formato de cadeia com um espaço inicial ou '-' seguido pelos dígitos
decimais com uma vírgula decimal integrada, se a escala não for zero. O
formato da cadeia de destino é: [+ | -]ddd.[ddd] e quaisquer argumentos de
precisão e escala são ignorados.
v Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Digite um número. Isto é
útil onde estiver armazenando números como texto. Se você estiver utilizando
um conjunto de caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o
comprimento de forma exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de
comprimento variável, calcule uma largura máxima adequada para seus campos.
Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de
data e hora, e bruto; também registro, subregistro ou com tag, se contiverem
pelo menos um campo desse tipo.
v Largura do campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento variável, baseie o cálculo na largura e frequência dos caracteres de
largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data,
hora, registro de data e hora, e bruto; também registro, subregistro ou com tag,
se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v Compactado. Selecione uma opção para especificar o conteúdo das colunas
decimais, entre:

Capítulo 7. Referência: Interface com o Usuário do Editor de Estágio

279

– Sim para especificar que as colunas de decimais contêm dados no formato
decimal compactado (o padrão). Possui as seguintes subpropriedades:
Verificar. Selecione Sim para verificar se os dados estão compactados ou Não
para não verificar.
Com sinal. Selecione Sim para utilizar o sinal existente ao gravar colunas de
decimais. Selecione Não para gravar um sinal positivo (0xf)
independentemente do valor real do sinal das colunas.
– Não (separado) para especificar que os dados devem conter decimal não
compactado com um byte de sinal separado. Possui a seguinte
subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
– Não (com zona) para especificar que os dados contêm um decimal não
compactado em texto ASCII ou EBCDIC. Possui a seguinte subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
– Não (overpunch) para especificar que o campo tem um espaço de byte inicial
ou final que contém um caractere que especifica ambos valor numérico desse
byte quanto se o número como um todo é marcado com sinal negativo ou
positivo. Possui a seguinte subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
v Precisão. Especifica a precisão com que uma coluna decimal é representada em
formato de texto. Digite um número. Quando um decimal é gravado em uma
representação de cadeia, o InfoSphere DataStage utiliza a precisão e a escala
definidas para o campo decimal de origem para determinar o comprimento da
cadeia de destino. As propriedades de precisão e escala substituem esse padrão.
Quando elas são definidas, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o
decimal de origem para ajustar o tamanho da cadeia de destino. Se a
propriedade largura do campo também tiver sido especificada, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
especificado pela largura do campo.
v Arredondamento. Especifica como arredondar o campo de origem para
ajustar-se ao decimal de destino ao ler um campo de origem para um decimal.
Escolha um dos seguintes tipos de arredondamento:
– acima (teto). Truncar coluna de origem em relação ao infinito positivo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Cima do IEEE 754. Por
exemplo, 1,4 passa para 2, -1,6 passa para -1.
– abaixo (chão). Truncar coluna de origem em relação ao infinito negativo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Baixo do IEEE 754. Por
exemplo, 1,6 passa para 1, -1,4 passa para -2.
– valor mais próximo. Arredondar a coluna de origem em relação ao valor
representável mais próximo. Esse modo corresponde ao modo ROUNDED do
COBOL. Por exemplo, 1,4 passa para 1, 1,5 passa para 2, -1,4 passa para -1,
-1,5 passa para -2.
– truncar para zero. Esse é o padrão. Descarte dígitos fracionários à direita do
dígito fracionário na extrema direita que é suportado pelo destino,
independentemente do sinal. Por exemplo, se o destino for um número
inteiro, todos os dígitos fracionários serão truncados. Se o destino for um
outro decimal com uma escala menor, será truncado para o tamanho da escala
do decimal de destino. Esse modo corresponde à função INTEGER-PART do
COBOL. Utilizando esse método, 1,6 passa para 1 e -1,6 passa para -1.
v Escala. Especifica como arredondar um decimal de origem quando sua precisão
e escala forem maiores que as do destino. Por padrão, quando o InfoSphere
DataStage grava um decimal de origem em uma representação de cadeia, ele
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utiliza a precisão e a escala definidas para o campo decimal de origem para
determinar o comprimento da cadeia de destino. É possível substituir o padrão
através das propriedades de precisão e de escala. Ao fazer isso, o InfoSphere
DataStage truncará ou preencherá o decimal de origem para ajustar o tamanho
da cadeia de destino. Se a propriedade largura do campo também tiver sido
especificada, o InfoSphere DataStage truncará ou preencherá o decimal de
origem para ajustar o tamanho especificado pela largura do campo. Especifica
como arredondar um decimal de origem quando sua precisão e escala forem
maiores que as do destino.

Tipo Float
A seguir serão explicadas as propriedades do tipo flutuante:
v C_format. Desempenha a conversão não padrão de dados de uma cadeia para
dados de vírgula flutuante. Essa propriedade especifica uma cadeia de
formatações de linguagem C utilizada para leitura de cadeias de ponto flutuante.
Isso é transmitido para sscanf().
v Conjunto de Caracteres. Escolha ASCII ou EBCDIC.
v Padrão. O valor padrão para uma coluna. Usado para dados gravados por um
estágio Generate. Também fornece o valor a ser substituído em uma coluna que
causa um erro (se gravado ou lido).
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de uma
coluna. Escolha a partir dos seguintes formatos de dados:
– binário
– texto
v Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. Aplica-se a campos de
todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de data e hora, e bruto;
também registro, subregistro ou com tag, se contiverem pelo menos um campo
desse tipo.
v Largura do campo. O número de bytes em uma coluna representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento variável, baseie o cálculo na largura e frequência dos caracteres de
largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data,
hora, registro de data e hora, e bruto; também registro, subregistro ou com tag,
se contiverem pelo menos um campo desse tipo.
v In_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de cadeia
em vírgula flutuante. Isso é transmitido para sscanf(). Por padrão, o InfoSphere
DataStage executa a função C sscanf() para converter um campo numérico
formatado como uma cadeia para dados de ponto flutuante. Se essa função não
gerar dados em um formato satisfatório, você poderá especificar a propriedade
in_format para transmitir argumentos de formatação para sscanf().
v É campo de link. Selecione-o para indicar que uma coluna contém o
comprimento de uma coluna de comprimento variável do registro ou do valor
da tag de um campo de registro com tags.
v Out_format. Cadeia de formatações utilizada para a conversão de dados de
vírgula flutuante em uma cadeia. Isso é transmitido para sprintf(). Por padrão,
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o InfoSphere DataStage chama a função C sprintf() para converter um campo
numérico formatado como dados de ponto flutuante em uma cadeia. Se essa
função não gerar dados em um formato satisfatório, você poderá especificar a
propriedade out_format para transmitir argumentos de formatação para
sprintf().
v Caractere de preenchimento. Especifica o caractere de preenchimento utilizado
quando o número de ponto flutuante é gravado para uma representação de
cadeia externa. Digite um caractere (byte único para cadeias, pode ser de vários
bytes para ustrings) ou escolha nulo ou espaço. O caractere de preenchimento é
utilizado quando a representação da cadeia externa for maior que o necessário
para conter o campo gravado. Neste caso, a cadeia externa é preenchida com o
caractere de preenchimento até seu comprimento total. Espaço é o padrão.

Anulável
Aparece para campos anuláveis.
v Comprimento real do campo. Especifica o número de bytes a serem preenchidos
com o caractere de Preenchimento quando um campo é identificado como nulo.
Quando o InfoSphere DataStage identificar um campo nulo, este gravará um
campo desse comprimento totalmente de caracteres de Preenchimento. Essa
propriedade é mutuamente exclusiva com o valor de campo Nulo.
v Comprimento de campo nulo. O comprimento em bytes de um campo de
comprimento variável que contém um nulo. Quando um campo de comprimento
variável é lido, um comprimento de campo nulo no campo de origem indica que
ele contém um nulo. Quando um campo de comprimento variável for gravado,
o InfoSphere DataStage gravará um valor do comprimento do comprimento de
campo nulo se o campo contiver um nulo. Essa propriedade é mutuamente
exclusiva com o valor do campo nulo.
v Valor de campo nulo. Especifica o valor fornecido para um campo nulo se a
origem for configurada para nula. Pode ser um número, uma cadeia ou um
caractere de escape literal do tipo C.
Por exemplo, é possível representar um valor do byte por </b>ooo, em que cada
o é um dígito octal de 0 a 7 e o primeiro o é < 4, ou por \xhh, em que cada h é
um dígito hexadecimal de 0 a F. É necessário utilizar esse formato para codificar
valores de byte não imprimíveis.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com o comprimento de campo Nulo e
o comprimento Real. Para representação de dados de comprimento fixo, é
possível utilizar o caractere de Preenchimento (da seção geral de padrões de
Tipo) para especificar um caractere final repetido se o valor especificado for
menor que o comprimento fixo do campo. Durante a leitura, especifica o valor
fornecido a um campo que contém um nulo. Durante a gravação, especifica o
valor fornecido a um campo se a origem for configurada para nulo. Pode ser um
número, uma cadeia ou um caractere de escape literal do tipo C.

Gerador
Se a coluna estiver sendo utilizada em um estágio Row Generator ou Column
Generator, isso permitirá especificar detalhes extras sobre os dados simulados que
estiverem sendo gerados. Os campos exatos que aparecem dependem do tipo de
dados da coluna que está sendo gerada. Eles permitem especificar recursos dos
dados que estão sendo gerados.
Por exemplo, números inteiros permitem especificar se os valores são aleatórios ou
em ciclos. Se forem em ciclos, será possível especificar um valor inicial, um

282

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

incremento e um limite. Se forem aleatórios, será possível especificar um valor
inicial para o gerador de números aleatórios, ou se números negativos e um limite
devem ser incluídos.
O diagrama a seguir mostra as opções de geração disponíveis para os diferentes
tipos de dados.

Cadeia

Ciclo

Valor

Alfabeto

Cadeia

algoritmo

Incremento
Valor Inicial
Limite

Ciclo

Data

Ciclo

Tempo

Limite
Valor Inicial
Sinalizado

Aleatório
Época
Percentual inválido
Utilizar data atual

Aleatório
Fator de escala
Percentual inválido

Incremento
Valor Inicial
Limite
Limite
Valor Inicial
Sinalizado
Incremento
Valor Inicial
Limite
Limite
Valor Inicial
Sinalizado

Ciclo

Registro
de data e
hora

Aleatório
Época
Percentual inválido
Utilizar data atual
Ciclo

Número
Inteiro

Aleatório

Incremento
Valor Inicial
Limite
Limite
Valor Inicial
Sinalizado
Incremento
Valor Inicial
Limite
Limite
Valor Inicial
Sinalizado

Ciclo

Decimal

Aleatório
Percentual de zeros
Percentual inválido
Ciclo

Flutuante
Aleatório

Incremento
Valor Inicial
Limite
Limite
Valor Inicial
Sinalizado
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Todos os Tipos de Dados
Todos os tipos de dados, exceto cadeia, possuem dois tipos de operações, ciclo e
aleatório:
v Ciclo. A opção de ciclo gera um padrão de repetição de valores para uma
coluna. Possui as seguintes propriedades dependentes opcionais:
– Incremento. O valor de incremento incluído para produzir o valor do campo
no próximo registro de saída. O valor padrão é 1 (inteiro) ou 1.0 (flutuante).
– Valor Inicial. É o valor do campo inicial (valor do primeiro registro de saída).
O valor padrão é 0.
– Limite. O valor máximo do campo. Quando o valor do campo gerado for
maior que o Limite, ele será agrupado de volta para o Valor Inicial. O valor
padrão do Limite é o valor máximo permitido para o tipo de dados do
campo.
É possível configurá-lo como `part' para utilizar o número de partição (por
exemplo, 0, 1, 2, 3 em um sistema de quatro nós), ou `partcount' para utilizar
o número total de partições em execução (por exemplo, 4 em um sistema de
quatro nós).
v Aleatório. A opção Aleatório gera valores aleatórios para um campo. Possui as
seguintes propriedades dependentes opcionais:
– Limite. Valor máximo gerado do campo. O valor padrão do Limite é o valor
máximo permitido para o tipo de dados do campo.
– Valor Inicial. O valor inicial para o gerador de números aleatórios utilizado
pelo estágio para o campo. Não é necessário especificar o valor inicial. Por
padrão, o estágio utiliza o mesmo valor inicial para todos os campos que
contêm a opção Aleatório.
– Com sinal. Especifica se os valores sinalizados são gerados para o campo
(valores entre -limite e +limite). Caso contrário, o operador criará valores
entre 0 e +limite.
É possível limitar e atribuir valor inicial para `part' para utilizar o número de
partição (ex. 0, 1, 2, 3 em um sistema de quatro nós), ou `partcount' para
utilizar o número total de partições em execução (por exemplo, 4 em um
sistema de quatro nós).

Cadeias
Por padrão os estágios do gerador inicializam todos os bytes de um campo de
cadeia para o mesmo caractere alfanumérico. Os estágios utilizam os seguintes
caracteres, na seguinte ordem:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Por exemplo, a cadeia a seguir, com um comprimento igual a 5, produziria campos
de cadeias sucessivas com os valores:
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
...

Após o último caractere, Z maiúsculo, os valores são agrupados de volta em a
minúsculo e o ciclo se repete.
Também é possível utilizar a propriedade de algoritmo para determinar como os
valores de cadeia são gerados, em que dois valores são possíveis: ciclo e alfabeto.
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v Ciclo. Os valores são designados a um campo de cadeia gerada como um
conjunto de valores de cadeia distintos através dos quais um ciclo é iniciado.
Esse valor possui a seguinte propriedade dependente.
Valores. Repita essa propriedade para especificar os valores de cadeias através
dos quais os dados gerados iniciam o ciclo.
v Alfabeto. Os valores são designados a um campo de cadeia gerada como uma
cadeia de caracteres, sendo que cada caractere é obtido sucessivamente. Isso é
semelhante ao modo padrão de operação, exceto que é possível especificar a
cadeia em ciclo utilizando a Cadeia de propriedade dependente.

Decimal
Assim como a propriedade Tipo, as colunas decimais possuem as seguintes
propriedades:
v Percentual Inválido. A porcentagem de colunas geradas que contêm valores
inválidos. Configurado, por padrão, para 10%.
v Percentual Zero. A porcentagem de colunas decimais geradas em que todos os
bytes do decimal são configurados para zero binário (0x00). Configurado, por
padrão, para 10%.

Data
Assim como a propriedade Tipo, as colunas de data possuem as seguintes
propriedades:
v Época. Utilize para especificar o valor de data mais antigo gerado no formato
aaaa-mm-dd (os zeros iniciais devem ser fornecidos para todas as partes). O
padrão é 1960-01-01.
v Percentual Inválido. A porcentagem de colunas geradas que conterão valores
inválidos. Configurado, por padrão, para 10%.
v Utilizar Data Atual. Configure para gerar a data atual nesta coluna para cada
linha gerada. Se for configurada, todas as outras propriedades são ignoradas.

Tempo
Assim como a propriedade Tipo, as colunas de tempo possuem as seguintes
propriedades:
v Percentual Inválido. A porcentagem de colunas geradas que conterão valores
inválidos. Configurado, por padrão, para 10%.
v Fator de Escala. Especifica um multiplicador para o valor de incremento para o
tempo. Por exemplo, um fator de escala de 60 e um incremento de 1 significa
que o campo incrementa em 60 segundos.

Registro de Data e Hora
Assim como a propriedade Tipo, as colunas de tempo possuem as seguintes
propriedades:
v Época. Utilize para especificar o valor de data mais antigo gerado no formato
aaaa-mm-dd (os zeros iniciais devem ser fornecidos para todas as partes). O
padrão é 1960-01-01.
v Utilizar Data Atual. Configure para gerar a data atual nesta coluna para cada
linha gerada. Se for configurada, todas as outras propriedades são ignoradas.
v Percentual Inválido. A porcentagem de colunas geradas que conterão valores
inválidos. Configurado, por padrão, para 10%.
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v Fator de Escala. Especifica um multiplicador para o valor de incremento para o
tempo. Por exemplo, um fator de escala de 60 e um incremento de 1 significa
que o campo incrementa em 60 segundos.

Vetores
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que é um vetor de
comprimento variável, marque a caixa de opções Variável. As propriedades do
Vetor são exibidas, as quais fornecem o tamanho do vetor de uma destas duas
maneiras:
v Referência de Campo de Link. O nome de uma coluna que contém o número de
elementos no vetor de comprimento variável. Deve ter um tipo de número
inteiro ou flutuante e ter a propriedade do campo É Link configurada.
v Prefixo do Vetor. Especifica um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes contendo o número de
elementos no vetor.
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que seja um vetor de
comprimento conhecido, insira o número de elementos na caixa Ocorrência de
Vetor.

Sub-registros
Se a linha que está sendo editada representar uma coluna que faça parte de um
sub-registro, a coluna Número do Nível indicará o nível da coluna dentro da
estrutura do sub-registro.
Se forem especificados Números de Níveis para colunas, a coluna imediatamente
precedente será identificada como um sub-registro. Os sub-registros podem ser
aninhados, portanto, podem conter sub-registros adicionais com números de nível
maiores (isto é, o nível 06 está aninhado dentro do nível 05). Os campos de
sub-registro têm uma caixa de opções Com Tags para indicar que esse é um
sub-registro com tags.

Estendido
Para determinados tipos de dados a caixa de opções Estendido aparece para
permitir a modificação do tipo dos dados da seguinte forma:
v Char, VarChar, LongVarChar. Selecione para especificar que o tipo de dados
subjacente é um ustring.
v Tempo. Selecione para indicar que o campo de hora inclui microssegundos.
v Registro de Data e Hora. Selecione para indicar que o campo de registro de data
e hora inclui microssegundos.
v Tipos TinyInt, SmallInt, Integer, BigInt. Selecione para indicar que o tipo de
dados subjacente é o campo uint equivalente.

Guia Avançado
A guia Avançado permite especificar como o InfoSphere DataStage armazena em
buffer os dados que estão sendo introduzidos nesse estágio. Por padrão, o
InfoSphere DataStage armazena em buffer os dados de forma que nenhum conflito
possa ocorrer. Um conflito é definido como um número de estágios mutuamente
dependentes que estão aguardando a entrada de um outro estágio e não podem
emitir dados até que tenham recebido.
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O tamanho e a operação do buffer são normalmente os mesmos para todos os links
em todos os estágios. Os valores padrão que as configurações podem ter são
configurados utilizando-se variáveis de ambiente.
Utilize a guia Avançado para especificar as configurações de buffer para cada link.
Será necessário alterar as configurações somente se você compreender totalmente
as consequências de suas ações. Caso contrário, você poderá causar situações de
conflito.
Quaisquer alterações feitas nessa guia serão refletidas guia Avançado da página de
Saída do estágio na outra extremidade desse link.
As configurações são as seguintes:
v Modo de armazenamento em buffer. Selecione um dos seguintes itens da lista
drop-down.
– (Padrão). Essa opção utilizará quaisquer configurações padrão conforme
especificadas pelas variáveis de ambiente conhecidas como Buffer
Automático, a menos que o valor da variável de ambiente APT_BUFFERING
_POLICY tenha sido explicitamente alterado.
– Buffer automático. Armazenará em buffer os dados de saída somente se for
necessário para evitar uma situação de conflito de fluxo de dados.
– Buffer. Armazenará incondicionalmente em buffers todas as saídas de dados
desse estágio.
– Sem buffer. Não armazene em buffer dados de saída sob nenhum
circunstância. Isto poderá, potencialmente, levar a situações de conflito se não
for utilizado com cuidado.
Se escolher as opções Buffer Automático ou Buffer, também será possível
configurar os valores dos diversos parâmetros de armazenamento em buffer:
v Tamanho máximo do buffer de memória (em bytes). Especifica a quantidade
máxima de memória virtual, em bytes, utilizada por buffer. O tamanho padrão é
3145728 (3 MB).
v Execução livre do buffer (em porcentagem). Especifica a quantidade do buffer de
memória disponível a ser consumida antes que o buffer ofereça resistência. Isso
é expresso como uma porcentagem de Tamanho Máximo do Buffer de Memória.
Quando a quantidade de dados no buffer for menor que esse valor, novos dados
serão aceitos automaticamente. Quando os dados excederem esse valor, o buffer
tentará primeiramente gravar alguns dados que ele contém antes de aceitar mais
dados.
O valor padrão é 50% do Tamanho máximo do buffer de memória. É possível
configurá-lo para maior que 100%, de modo que o buffer continuará a
armazenar dados até o múltiplo indicado do Tamanho Máximo do Buffer de
Memória, antes de gravar em disco.
v Tamanho do limite superior da fila (em bytes). Especifica a quantidade máxima
de dados armazenados em buffer a qualquer momento utilizando a memória e o
disco. O valor padrão é zero, significando que o tamanho do buffer é limitado
somente pelo espaço disponível em disco, conforme especificado no arquivo de
configuração (disco inicial de recurso). Se o Tamanho do Limite Superior da Fila
(Bytes) for configurado para um valor diferente de zero, a quantidade de dados
armazenados no buffer não excederá esse valor (em bytes) mais um bloco (no
qual os dados armazenados em um bloco não podem exceder 32 KB).
Se o tamanho do limite superior da Fila for configurado como um valor igual ou
pouco menor que o Tamanho máximo do buffer de memória, e configurar a
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Execução livre do buffer como 1.0, você criará um buffer de capacidade finita
que não gravará em disco. No entanto, o tamanho do buffer é limitado pela
memória virtual do seu sistema e será possível gerar conflitos se o buffer ficar
cheio.
v Incremento de gravação em disco (em bytes). Configura o tamanho, em bytes,
dos blocos de dados que estão sendo movidos para o disco e a partir dele pelo
operador de armazenamento em buffer. O padrão é 1048576 (1 MB). O ajuste
desse valor equilibra a quantidade de acesso ao disco em relação ao rendimento
do processamento de pequenas quantidades de dados. Aumentar o tamanho de
bloco reduz o acesso ao disco, mas pode diminuir o desempenho quando os
dados estiverem sendo lidos/gravados em unidades menores. Diminuir o
tamanho de bloco aumenta o rendimento do processamento, mas pode aumentar
a quantidade de acesso ao disco.

página Saída
A página de Saída fornece informações sobre links gerados por um estágio. No
caso de um estágio de arquivo ou de banco de dados, um link de entrada
transporta os dados que estão sendo lidos do arquivo ou do banco de dados. No
caso de um estágio de reestruturação ou de processamento, ele transporta dados
que o estágio processou. Onde não houver links de saída, o editor de estágio não
possuirá página de Saída.
Onde eles estiverem presentes, a página de Saída conterá várias guias, dependendo
do tipo de estágio. O único campo que a página de Saída em si contém é o nome
de Saída, que atribui o nome do link que está sendo editado. Onde um estágio
possuir mais de um link de saída, é possível selecionar o link que está sendo
editado a partir da lista drop-down nome de Saída.
A página de Saída também possui um botão Colunas... Clique em Colunas... para
abrir uma janela que mostre nomes de coluna a partir dos metadados definidos
para esse link. É possível arrastar essas colunas para vários campos nas guias da
página de Saída, conforme necessário.
Determinados tipos de estágio possuirão também um botão Visualizar Dados...
Clique em Visualizar Dados para visualizar os dados reais associados ao destino
de dados ou à origem de dados especificados. O botão estará disponível se você
tiver definido metadados para o link.
O estágio Sequential File possui um botão Mostrar Arquivo... em vez do botão
Visualizar Dados... . Isso mostra o arquivo simples conforme foi criado no disco.

guia Geral
A página de Saída sempre possui uma guia Geral. Isso permite inserir uma
descrição opcional do link. A especificação de uma descrição para cada link
melhora a capacidade de manutenção da tarefa.

guia Propriedades
Alguns tipos de estágios de arquivo e de banco de dados podem ter propriedades
específicas de links de saída específicos. Nesse caso, a página de Saída possui uma
guia Propriedades. Ela possui o mesmo formato que a guia Propriedades da
página do Estágio.
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guia Formato
Estágios que lêem a partir de determinados tipos de arquivo (por exemplo, o
estágio Sequential File) também possuem uma guia Formatação que permite
especificar o formato de um ou mais arquivos que estão sendo lidos.
A página Formatação possui estrutura semelhante à página de Propriedades. Um
arquivo simples possui várias propriedades para as quais é possível configurar
diferentes atributos. Selecione a propriedade na árvore e selecione os atributos que
deseja configurar na janela Propriedades Disponíveis para Incluir . Em seguida, ela
aparecerá como propriedade dependente na árvore de propriedades e é possível
definir seu valor conforme necessário. Essa guia configura as informações de
formato para o arquivo no nível de linha. É possível anular as configurações de
colunas individuais utilizando a janela Editar Metadados de Coluna .
Detalhes de formato também são armazenados com definições de tabelas e você
pode usar o botão Carregar... para carregar um formato de uma definição de tabela
armazenado no repositório de metadados.
O menu de atalho da árvore de propriedades fornece acesso às seguintes funções:
v Formatar como. Aplica um modelo predefinido de propriedades. Escolha a partir
das seguintes propriedades:
– Delimitado/Entre Aspas
– Registros de Largura Fixa
– Terminador de Linha do UNIX
– Terminador de Linha do DOS
– Sem Terminador (Largura Fixa)
– Mainframe (COBOL)
v Incluir sub-propriedade. Fornece acesso a uma lista de propriedades
dependentes para a propriedade atualmente selecionada (visível somente se a
propriedade tiver dependentes).
v Configurar como Padrão. Aparecerá se a propriedade atualmente selecionada
tiver sido configurada para um valor não padrão, permitindo selecionar
novamente o padrão.
v Remover. Remove a propriedade atualmente selecionada. Estará desativado se a
propriedade atual for obrigatória.
v Remover Tudo. Remove todas as propriedades não obrigatórias.

Nível de registro
Essas propriedades definem detalhes sobre como os registros de dados são
formatados no arquivo simples.
No local onde você pode inserir um caractere, geralmente ele pode ser um
caractere ASCII ou um caractere Unicode de múltiplos bytes (se NLS estiver
ativado). A seguir são apresentadas as propriedades disponíveis:
v Caractere de preenchimento. Não se aplica a links de saída
v Cadeia do delimitador final. Especifique a cadeia gravada após a última coluna
de um registro no lugar do delimitador da coluna. Insira um ou mais caracteres.
Isso precederá o delimitador do registro se um for utilizado. A propriedade é
mutuamente exclusiva com delimitador Final, que é o padrão.
Por exemplo, se você configurar o Delimitador como vírgula (consulte "Padrões
de Campo" para Delimitador) e a cadeia do delimitador Final como `, ` (vírgula
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e espaço - não será necessário inserir as vírgulas invertidas) todos os campos
serão delimitados por uma vírgula, exceto o campo final, que será delimitado
por uma vírgula seguida de um caractere de espaço ASCII. O InfoSphere
DataStage ignora a cadeia de delimitador especificada ao ler o arquivo.
v Delimitador final. Especifique o caractere único gravado após a última coluna de
um registro no lugar do delimitador de campo. Digite um caractere ou selecione
um de espaço em branco, fim, nenhum, nulo, tabulação ou vírgula. O InfoSphere
DataStage ignora a cadeia do delimitador especificada ao ler o arquivo.
– Espaço em branco. A última coluna de cada registro não incluirá nenhum
espaço em branco localizado no final do registro.
– Final. A última coluna de cada registro não inclui o delimitador de campo.
Essa é a definição padrão.
– nenhum. A última coluna de cada registro não possui um delimitador,
utilizado para campos com largura fixa.
– Nulo. A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere nulo em
ASCII.
– Vírgula. A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere de
vírgula em ASCII.
– . A última coluna de cada registro é delimitada pelo caractere de tabulação
em ASCII.
Durante a gravação, um espaço é inserido depois de cada campo, exceto no
último registro.
Delimitador de Registro

Campo 1

,

Campo 1

,

Campo 1

,

nl

Delimitador
Final = final

Delimitador
de Campo
Campo 1

Último campo

,

Campo 1

,

Campo 1

,

Último campo

nl

Delimitador Final = vírgula

v Intacto. A propriedade Intacto especifica um identificador de um esquema
parcial. Um esquema parcial especifica que somente uma ou várias colunas
nomeadas no esquema podem ser modificadas pelo estágio. Todas as outras
colunas na linha são transmitidas sem modificação. O arquivo que contém o
esquema parcial é especificado na propriedade Arquivo de Esquema na guia
Saídas. Essa propriedade possui a seguinte propriedade dependente:
Verificar intacto. Selecione essa propriedade para forçar a validação do esquema
parcial à medida que um ou mais arquivos são importados. Observe que isso
pode degradar o desempenho.
v Cadeia do delimitador de registro. Especifique a cadeia no final de cada registro.
Digite um ou mais caracteres. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com
Delimitador de Registro, que é o padrão, e tipo de registro e prefixo de registro.
v Delimitador de registros. Especifique o caractere único no final de cada registro.
Digite um caractere ou selecione um dos seguintes:
– Nova linha UNIX (o padrão)
– nulo
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Para especificar uma nova linha do DOS, utilize a propriedade de cadeia do
Delimitador de registro configurada como "\R\N" ou escolha Formatar como >
Terminador de linha do DOS no menu de atalho.
O Delimitador de Registro é mutuamente exclusivo com Cadeia do Delimitador
de Registro, Prefixo de Registro e Tipo de Registro.
v Comprimento do registro. Selecione Fixo, em que os campos de comprimento
fixo estão sendo lidos. O InfoSphere DataStage calcula o comprimento adequado
para o registro. Como alternativa, especifique o comprimento de registros fixos
como número de bytes. Isto não é utilizado por padrão (os arquivos padrão são
delimitados por vírgula).
v Prefixo do Registro. Especifica que um registro de comprimento variável é
prefixado por um prefixo de comprimento de 1, 2 ou 4 bytes. Essa opção é
configurada como 1 por padrão. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com
Delimitador de Registro, que é o padrão, e cadeia do delimitador de registro e
tipo de registro.
v Tipo de registro. Especifica que os dados consistem em registros bloqueados com
comprimento variável (variante) ou registros implícitos (implícito). Se você
escolher a propriedade implícito, os dados serão gravados como um fluxo sem
nenhum limite de registro explícito. O final do registro é deduzido quando todas
as colunas definidas pelo esquema tiverem sido gravadas. A propriedade
variante permite especificar um dos seguintes formatos bloqueados ou
ampliados da IBM: V, VB, VS, VBS ou VR.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com Comprimento do Registro,
Delimitador do Registro, Cadeia do Delimitador de Registro e Prefixo do Registro
e, por padrão, não é utilizada.

Padrões de Campos
Os padrões de campo são aplicados a todas as colunas lidas a partir do arquivo ou
dos arquivos, mas podem ser substituídos por colunas individuais a partir da guia
Colunas utilizando a janela Editar Metadados da Coluna. No local onde você pode
inserir um caractere, geralmente ele pode ser um caractere ASCII ou um caractere
Unicode de múltiplos bytes (se NLS estiver ativado). As propriedades disponíveis
são:
v Comprimento real do campo. Especifica o número de bytes a serem preenchidos
com o caractere de Preenchimento quando um campo é identificado como nulo.
Quando o DataStage identificar um campo nulo, ele gravará um campo desse
comprimento totalmente com caracteres de Preenchimento. Essa propriedade é
mutuamente exclusiva com o valor de campo Nulo.
v Delimitador. Especifica o delimitador à direita de todos os campos no registro.
Digite um caractere ASCII ou selecione espaço em branco, fim, nenhum, nulo,
vírgula ou tabulação.
– Espaço em branco. Os caracteres no final de uma coluna são ignorados, ou
seja, não são considerados como parte da coluna.
– End. O final de um campo é empregado como o delimitador, ou seja, não há
delimitador separado. Não é igual à uma configuração `Nenhum' que é
utilizada para campos com colunas de largura fixa.
– Nenhum(a). Nenhum delimitador (utilizado para largura fixa).
– Nulo. Caractere nulo de ASCII é utilizado.
– Vírgula. Caractere de vírgula ASCII é utilizado.
– Guia. Caractere de tabulação ASCII é utilizado.
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v Cadeia do Delimitador. Especifique a cadeia no final de cada campo. Digite um
ou mais caracteres. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com Delimitador,
que é o padrão. Por exemplo, especificar ' , ' (vírgula e espaço – não é necessário
inserir as vírgulas invertidas) especifica que campo é delimitado por `, `, a
menos que seja anulado para campos individuais.
v Comprimento de campo nulo. O comprimento em bytes de um campo de
comprimento variável que contém um nulo. Quando um campo de comprimento
variável é lido, um comprimento de campo nulo no campo de origem indica que
ele contém um nulo. Essa propriedade é mutuamente exclusiva com o valor do
campo nulo.
v Valor de campo nulo. Especifica o valor fornecido para um campo nulo se a
origem for configurada para nula. Pode ser um número, uma cadeia ou um
caractere de escape literal do tipo C. Por exemplo, é possível representar um
valor de byte por <i>ooo, em que cada o é um dígito octal de 0 a 7 e o primeiro
o é < 4, ou por \xhh, em que cada h é um dígito hexadecimal de 0 a F. É
necessário utilizar esse formato para codificar valores de byte não imprimível.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com o comprimento de campo Nulo e
o comprimento Real. Para representação de dados de comprimento fixo, é
possível utilizar o caractere de Preenchimento (da seção geral de padrões de
Tipo) para especificar um caractere final repetido se o valor especificado for
menor que o comprimento fixo do campo.
v Bytes do Prefixo. Especifica que cada coluna no arquivo de dados tem um
prefixo.
Essa opção pode ser utilizada com campos de comprimento variável. Os campos
de comprimento variável podem ser delimitados por um caractere ou precedidos
por um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes que contém o comprimento de campo. O
InfoSphere DataStage lê o prefixo do comprimento mas não inclui o prefixo
como um campo separado no conjunto de dados que lê a partir do arquivo.
Essa propriedade é mutuamente exclusiva com as propriedades Delimitador,
Aspas e Delimitador Final, que são utilizadas por padrão.
v Campo de Impressão. Essa propriedade é destinada para utilização na
depuração de tarefas. Configure-a para que o InfoSphere DataStage produza
uma mensagem para cada campo que ele lê. A mensagem possui o seguinte
formato:
Importando N: D

As variáveis são interpretadas da seguinte forma.
– N é o nome do campo.
– D são os dados importados do campo. Os caracteres não imprimíveis contidos
em D são prefixados com um caractere de escape e gravados como cadeias
literais de C; se o campo contiver dados binários, eles serão gerados em
formato octal.
v Aspas. Especifica que os campos de comprimento variável são incluídos entre
aspas simples, aspas duplas ou outro caractere ou par de caracteres. Escolha
Simples ou Dupla ou insira um caractere. A configuração padrão é aspas duplas.
Durante a leitura, o InfoSphere DataStage ignora o caractere aspa inicial e lê
todos os bytes até, mas sem incluir, o caractere aspa final.
v Prefixo do vetor. Para campos com vetores de comprimento variável, especifica
um prefixo de 1, 2 ou 4 bytes que contém o número de elementos no vetor. É
possível anular esse prefixo padrão para vetores individuais. Vetores de
comprimento variável devem utilizar um prefixo no vetor ou um link para outro
campo, a fim de especificar o número de elementos do vetor. Se o vetor de
comprimento variável tiver um prefixo, utilize essa propriedade para indicar o
comprimento do prefixo. O InfoSphere DataStage lê o prefixo de comprimento
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mas não o inclui como um campo separado no conjunto de dados. Por padrão, o
comprimento do prefixo é assumido como sendo de um byte.

Padrões de Tipos
São propriedades que se aplicam a todas as colunas de um tipo de dados
específico, a menos que seja especificamente anulado no nível de coluna. Elas são
divididas em vários subgrupos, de acordo com o tipo de dados.

Geral
Essas propriedades se aplicam a vários tipos de dados (a menos que seja anulado
no nível de coluna):
v Ordem dos bytes. Especifica como tipos de dados de vários bytes (exceto tipos
de dados brutos e de cadeia) são ordenados. Escolha entre os seguintes tipos de
ordem dos bytes:
– little-endian. O byte alto está à direita.
– big-endian. O byte alto está à esquerda.
– native-endian. Conforme definido pelo formato nativo da máquina. Esse é o
padrão.
v Formato de Dados. Especifica o formato de representação de dados de um
campo. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto cadeia, ustring e
bruto e também aos campos registro, subregistro ou com tag que contiverem
pelo menos um campo que não seja cadeia nem bruto. Escolha entre os
seguintes formatos de dados:
– binário
– texto (o padrão)
Uma configuração de binário tem diferentes significados quando aplicada a
diferentes tipos de dados:
– Para decimais, binário significa compactado.
– Para outros tipos de dados numéricos, binário significa "não é texto".
– Para datas, binário é equivalente a especificar a propriedade juliano para o
campo de data.
– Para horário, binário é equivalente a midnight_seconds.
– Para registro de data e hora, binário especifica que o primeiro número inteiro
contém uma contagem de dia Juliano para a parte de data do registro de data
e hora, e o segundo número inteiro especifica a parte de tempo do registro de
data e hora como o número de segundos a partir da meia-noite. Um registro
de data e hora binário especifica que são gravados dois inteiros de 32 bits.
Por padrão, os dados são formatados como texto, da seguinte forma:
– Para o tipo de dados da data. O texto especifica que os dados lidos contêm
uma data com base em texto no formato %aaaa-%mm-%dd ou no formato de
data padrão, caso você tenha definido um novo em um sistema NLS.
– Para o tipo de dados decimais. O campo representa um decimal em um
formato de cadeia com um espaço inicial, ou '-' seguido dos dígitos decimais
com um ponto decimal integrado, se a escala não for zero. O formato da
cadeia de destino é: [+ | -]ddd.[ddd] e quaisquer argumentos de precisão e
escala são ignorados.
– Para campos numéricos (int8, int16, int32, uint8, uint16, uint32, sfloat e
dfloat). InfoSphere DataStage Assume que os campos numéricos são
representados como texto.
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– Para o tipo de dados de hora. O texto especifica que o campo representa as
horas no formato com base em texto %hh:%nn:%ss ou no formato de data
padrão, se você já tiver definido um novo em um sistema NLS.
– Para o tipo de dados do registro de data e hora. O texto especifica um
registro de data e hora com base em texto no formato %aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss ou no formato de data padrão, caso você tenha definido um
novo em um sistema NLS.
v Largura máxima do campo. O número máximo de bytes em uma coluna
representado como uma cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver
armazenando números como texto. Se você estiver utilizando um conjunto de
caracteres de comprimento fixo, será possível calcular o comprimento de forma
exata. Se estiver utilizando um conjunto de caracteres de comprimento variável,
calcule uma largura máxima adequada para seus campos. Aplica-se a campos de
todos os tipos de dados, exceto data, hora, registro de data e hora e bruto; e
registro, subregistro ou com tags se contiverem pelo menos um campo desse
tipo.
v Largura do campo. O número de bytes em um campo representado como uma
cadeia. Digite um número. Isto é útil onde estiver armazenando números como
texto. Se estiver usando um conjunto de caracteres de largura fixa, poderá
calcular o número de bytes com exatidão. Se for uma codificação de
comprimento variável, baseie o cálculo na largura e frequência dos caracteres de
largura variável. Aplica-se a campos de todos os tipos de dados, exceto data,
hora, registro de data e hora e bruto; e registro, subregistro ou com tags se
contiverem pelo menos um campo desse tipo.
Se você não especificar nem largura de campo nem largura máx. de campo, os
campos numéricos gravados como texto terão o seguinte número de bytes como
sua largura máxima:
– inteiros com ou sem sinal de 8 bits: 4 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 16 bits: 6 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 32 bits: 11 bytes
– inteiros com ou sem sinal de 64 bits: 21 bytes
– flutuação de precisão simples: 14 bytes (sinal, dígito, ponto decimal, fração de
7, "E", sinal, expoente quadrado)
– flutuação de precisão dupla: 24 bytes (sinal, dígito, ponto decimal, fração de
16, "E", sinal, expoente cúbico)
v Caractere de preenchimento. Essa propriedade é ignorada para os links de saída.
v Conjunto de caracteres. Especifica o conjunto de caracteres. Escolha ASCII ou
EBCDIC. O padrão é ASCII. Aplica-se a todos os tipos de dados, exceto bruto e
ustring e registro, subregistro ou com tag, que não contenham campos diferentes
de bruto ou ustring.

String
Estas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados de cadeia, a
menos que anuladas no nível da coluna.
v Exportar EBCDIC como ASCII. Não é relevante para links de saída.
v Importar ASCII como EBCDIC. Selecione essa opção para especificar que os
caracteres ASCII devem ser lidos como caracteres EBCDIC.
Para tabelas de conversão ASCII-EBCDIC e EBCDIC-ASCII.
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Decimal
Estas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados decimal, a
menos que anuladas no nível da coluna.
v Permitir todos os zeros. Especifica se uma coluna decimal compactada que
contenha apenas zeros (o que normalmente é ilegal) deve ser tratada como uma
representação válida de zero. Selecione Sim ou Não. O padrão é Não
v Separador de Decimal. Especifique o caractere ASCII que atua como o separador
decimal (ponto, por padrão).
v Compactado. Selecione uma opção para especificar o conteúdo das colunas
decimais, entre:
– Sim. Especifica que os campos decimais contêm dados em formato decimal
compactado (o padrão). Possui as seguintes subpropriedades:
Verificar. Selecione Sim para verificar se os dados estão compactados ou Não
para não verificar.
Com sinal. Selecione Sim para utilizar o sinal existente ao ler campos de
decimal. Selecione Não para gravar um sinal positivo (0xf),
independentemente do valor do sinal real dos campos.
– Não (separado). Especifica que os dados contêm decimais descompactados
com um byte de sinal separado. Possui a seguinte subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
– Não (dividido). Especifica que os dados contêm um decimal descompactado
em texto ASCII ou EBCDIC. Possui a seguinte subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
– Não (overpunch). Especifica que o campo possui um byte inicial ou final que
contém um caractere que especifica o valor numérico desse byte e se o
número como um todo é marcado com sinal negativo ou positivo. Possui a
seguinte subpropriedade:
Posição do Sinal. Escolha os iniciais ou os finais, conforme apropriado.
v Precisão. Especifica a precisão de um decimal compactado. Digite um número.
v Arredondamento. Especifica como arredondar o campo de origem para
ajustar-se ao decimal de destino ao ler um campo de origem para um decimal.
Escolha entre os seguintes métodos de arredondamento:
– acima (teto). Truncar coluna de origem em relação ao infinito positivo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Cima do IEEE 754. Por
exemplo, 1,4 passa para 2, -1,6 passa para -1.
– abaixo (chão). Truncar coluna de origem em relação ao infinito negativo. Esse
modo corresponde ao modo Arredondar para Baixo do IEEE 754. Por
exemplo, 1,6 passa para 1, -1,4 passa para -2.
– valor mais próximo. Arredondar a coluna de origem em relação ao valor
representável mais próximo. Esse modo corresponde ao modo ROUNDED do
COBOL. Por exemplo, 1,4 passa para 1, 1,5 passa para 2, -1,4 passa para -1,
-1,5 passa para -2.
– truncar para zero. Esse é o padrão. Descarte dígitos fracionários à direita do
dígito fracionário na extrema direita que é suportado pelo destino,
independentemente do sinal. Por exemplo, se o destino for um número
inteiro, todos os dígitos fracionários serão truncados. Se o destino for um
outro decimal com uma escala menor, será truncado para o tamanho da escala
do decimal de destino. Esse modo corresponde à função INTEGER-PART do
COBOL. Utilizando esse método, 1,6 passa para 1 e -1,6 passa para -1.
v Escala. Especifica a escala de um decimal compactado de origem.
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Numeric
Essas propriedades se aplicam a campos de inteiro e flutuantes, a menos que seja
anulado no nível de coluna:
v C_format. Execute a conversão não-padrão de dados de cadeia em um inteiro ou
vírgula flutuante. Essa propriedade especifica uma cadeia de formatações de
linguagem C utilizada para ler cadeias de inteiro ou de vírgula flutuante. Isso é
transmitido para sscanf(). Por exemplo, você especifica um formato-C de %x e
uma largura de campo de 8, para que o número inteiro de 32 bits seja formatado
como uma cadeia hexadecimal de 8 bytes.
v In_format. Cadeia de formatações utilizada para conversão de dados de cadeia
para número inteiro ou dados de ponto flutuante. Isso é transmitido para
sscanf(). Por padrão, o InfoSphere DataStage executa a função C sscanf() para
converter um campo numérico formatado como uma cadeia para número inteiro
ou dados de ponto flutuante. Se essa função não gerar dados em um formato
satisfatório, você poderá especificar a propriedade in_format para transmitir
argumentos de formatação para sscanf().
v Out_format. Essa propriedade não é relevante para links de saída.

Data
Essas propriedades são aplicadas a colunas com um tipo de dado date, a menos
que seja anulado no nível de coluna. Todas essas propriedades são incompatíveis
com uma configuração de Formato de Dados de Texto.
Dias desde. As datas são gravadas como um número inteiro com sinal contendo o
número de dias a partir da data especificada. Insira uma data no formato
%aaaa-%mm-%dd ou no formato de data padrão caso você tenha definido um novo
formato em um sistema NLS.
Cadeia de formatações. O formato da cadeia de uma data. Por padrão, é
%aaaa-%mm-%dd. A Cadeia de formatações pode conter um ou uma combinação
dos seguintes elementos:
v %dd: Um dia de dois dígitos.
v %mm: Um mês de dois dígitos.
v %year_cutoffyy: Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado como, por exemplo, %1970aa.
v %aa: Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
v %aaaa: Um ano de quatro dígitos.
v %ddd: Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366)
v %mmm: Abreviação de mês de três caracteres.
format_string está sujeita às seguintes restrições:
v Não pode possuir mais de um elemento do mesmo tipo, por exemplo, não pode
conter dois elementos %dd .
v Não pode possuir ambos %dd e %ddd.
v Não pode possuir ambos %aa e %aaaa.
v Não pode possuir ambos %mm e %ddd.
v Não pode possuir ambos %mmm e %ddd.
v Não pode possuir ambos %mm e %mmm.
v Se possuir %dd, será necessário possuir %mm ou %mmm.
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v É necessário possuir exatamente um de %aa ou %aaaa.
Ao especificar uma cadeia de formatações de data, prefixe cada componente com o
símbolo de porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer
caractere, exceto o sinal de porcentagem (%).
Se essa cadeia de formatações não incluir um dia, ele será configurado para o
primeiro do mês no campo de destino. Se a cadeia de formatações não incluir o
mês e o dia, eles serão padronizados para 1º de janeiro. Note que a cadeia de
formatações deve conter um mês se ela também contiver um dia; isto é, não é
possível omitir apenas o mês.
O year_cutoff é o ano que define o início do século em que todos os anos de dois
dígitos caem. Por padrão, o limite de ano é 1900, portanto, um ano de dois dígitos
97 representa 1997. Também é possível fazer essa configuração utilizando a
variável de ambiente APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR, mas isso é anulado
por %year_cutoffyy, se você já tiver configurado-o.
É possível especificar qualquer ano de quatro dígitos como o limite de ano. Dessa
forma, todos os anos de dois dígitos especificam a próxima terminação de ano
possível nos dois dígitos especificados que seja a mesma ou maior que o limite.
Por exemplo, se você configurar o limite de ano para 1930, o ano de dois dígitos 30
corresponderá a 1930 e o ano de dois dígitos 29 corresponderá a 2029.
É Juliano. Selecione para especificar que as datas são gravadas como um valor
numérico que contém o dia Juliano. Um dia Juliano especifica a data como o
número de dias a partir de 1º de janeiro de 4713 aC, ao meio-dia (GMT).

Tempo
Essas propriedades são aplicadas a colunas com um tipo de dado de tempo, a
menos que seja anulado no nível de coluna. Todas essas propriedades são
incompatíveis com uma configuração de Formato de Dados de Texto.
Cadeia de formatações. Especifica o formato das colunas que representam o tempo
como uma cadeia. Por padrão, o formato é %hh-%mm-%ss. Os possíveis
componentes da cadeia de formatação de tempo são:
v %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
v %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos porque
mm é utilizado para o mês de uma data).
v %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
v %ss.n: Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente segundos. Zeros finais
não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatação com o símbolo de
porcentagem. Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere, exceto o
sinal de porcentagem (%).
Segundos depois da meia-noite. Selecione essa opção para especificar que as horas
são gravadas como um número inteiro binário de 32 dígitos que contém o número
de segundos decorridos desde à meia-noite.
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Registro de Data e Hora
Essas propriedades são aplicadas em colunas com um tipo de dados de registro de
data e hora, a menos que seja substituído ao nível da coluna.
Cadeia de formatações. Especifica o formato de uma coluna que representa um
registro de data e hora como uma cadeia. Padroniza para %aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss. Especifique o formato da seguinte maneira:
Data:
v %dd: Um dia de dois dígitos.
v %mm: Um mês de dois dígitos.
v %year_cutoffyy: Um ano de dois dígitos derivado de aa e o limite de ano de
quatro dígitos especificado.
v %aa: Um ano de dois dígitos derivado de um limite de ano de 1900.
v %aaaa: Um ano de quatro dígitos.
v %ddd: Dia do ano no formato de três dígitos (intervalo de 1 a 366)
Hora:
v %hh: Um componente de horas de dois dígitos.
v %nn: Um componente de minutos de dois dígitos (nn representa minutos porque
mm é utilizado para o mês de uma data).
v %ss: Um componente de segundos de dois dígitos.
v %ss.n: Segundos de dois dígitos mais uma parte fracionária, em que n é o
número de dígitos fracionários com valor máximo de 6. Se n for 0, nenhum
ponto decimal será impresso como parte do componente de segundos. Zeros
finais não serão suprimidos.
Você deve prefixar cada componente da cadeia de formatações com o símbolo de
porcentagem (%). Separe os componentes da cadeia com qualquer caractere, exceto
o sinal de porcentagem (%).

Guia Colunas da Página de Saída
A página de Saída sempre possui uma guia Colunas. Essa página exibe os
metadados de coluna para o link de saída selecionado em uma grade.
Existem diversas maneiras de se preencher a grade:
v Se a outra extremidade do link tiver metadados especificados, as informações
serão exibidas na guia Colunas (os metadados são associados e deslocados
através de um link).
v É possível digitar os metadados necessários na grade. Quando tiver feito isso,
clique em Salvar... para salvar os metadados como uma definição de tabela no
repositório de metadados para reutilizar posteriormente.
v Você pode carregar uma definição de tabela existente a partir do repositório de
metadados. Clique em Carregar... e visualize uma opção de definições de tabela
a ser carregada.
v Se o estágio que estiver sendo editado for um estágio geral ou de reestruturação
com uma guia Mapeamento, você poderá arrastar os dados da área de janela à
esquerda para a área de janela à direita. Isso preenche automaticamente a área
de janela à direita e a guia Colunas.
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Se a propagação de coluna em tempo de execução estiver ativada no DataStage
Administrator, você poderá selecionar a opção Propagação de coluna em tempo de
execução para especificar que as colunas encontradas pelo estágio podem ser
utilizadas mesmo se elas não estiverem explicitamente definidas nos metadados.
Existem algumas considerações especiais ao utilizar a propagação de coluna em
tempo de execução com determinados tipos de estágio:
v
v
v
v

Sequential File
Conjunto de Arquivos
External Source
External Target

Consulte as descrições individuais dos estágios para obter os detalhes sobre eles.
Se o link de saída selecionado for um link de rejeição, a grade de metadados da
coluna será somente de leitura e não poderá ser modificada.
Se você selecionar as opções na janela Propriedades da Grade , a guia Colunas
também exibirá dois campos adicionais: Referência de Definição de Tabela e
Referência de Definição de Coluna. Eles mostram a definição da tabela e as colunas
individuais a partir das quais as colunas na guia foram derivadas.
Se você clicar em uma linha e selecionar Editar Linha... no menu de atalho, a janela
Editar Metadados da Coluna será aberta, permitindo editar os detalhes da linha.
Ela também possui uma guia Paralelo que permite especificar as propriedades
peculiares a definições de coluna de tarefa paralela. As propriedades que podem
ser especificadas aqui são as mesmas especificadas para os links de entrada.

Guia Mapeamento
Para processar e reestruturar os estágios, a guia Mapeamento especifica como as
colunas de saída são derivadas, ou seja, quais colunas de entrada são mapeadas
neles ou como são geradas.
A área de janela à esquerda lista as colunas de entrada e as colunas geradas. Elas
são de leitura e não podem ser modificadas nessa guia. Essas colunas representam
os dados produzidos pelo estágio após os processamento dos dados de entrada.
A área de janela à direita lista as colunas de saída para cada link. Preencha-as
arrastando as colunas de entrada sobre elas ou utilizando o recurso
Correspondência Automática. Caso ainda não tenha definido nenhuma definição
de coluna de saída, o preenchimento das colunas as definirá. Se você já tiver
escolhido as definições da coluna de saída, o InfoSphere DataStage desempenhará
o mapeamento. Isso pode ser feito explicitamente utilizando o recurso
correspondência automática, ou implicitamente ao acessar a guia Mapeamento e
clicar em OK (que é equivalente à correspondência automática no nome).
Há também um menu de atalho que fornece acesso a um intervalo de seleção de
colunas e funções de edição, incluindo os recursos para selecionar várias colunas e
editar várias derivações.
Você poderá escolher não mapear todas as colunas da esquerda se os dados de
saída forem um subconjunto de dados de entrada. Lembre-se de que se a
Propagação de Coluna em Tempo de Execução estiver ativada para tal link, os
dados que não foram mapeados aparecerão no link de saída de qualquer maneira
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Além disso, é possível desempenhar o mapeamento sem realmente abrir o editor
de estágio. Selecione o estágio no canvas do Designer e escolha Automapeamento
no menu de atalho.
Mais detalhes sobre operações de mapeamento para os diversos estágios são
fornecidos nas descrições individuais dos estágios.
Um menu de atalho pode ser chamado na área de janela à direita, o qual permite:
v Localizar e substituir nomes de colunas.
v Validar uma derivação digitada.
v Limpar uma derivação existente.
v Anexar uma nova coluna.
v Selecionar todas as colunas.
v Inserir uma nova coluna na posição atual.
v
v
v
v

Excluir a coluna ou colunas selecionadas.
Recortar e copiar colunas.
Colar uma coluna inteira.
Colar apenas a derivação de uma coluna.

O botão Localizar abre uma janela que permite procurar por colunas de saída
específicas.
O botão Correspondência Automática abre uma janela que mapeia
automaticamente colunas de área de janela à esquerda em colunas de área de
janela à direita de acordo com os critérios especificados.
Selecione Correspondência de Local para mapear colunas de entrada nas colunas
de saída que ocupam a posição equivalente. Selecione Correspondência de Nome
para corresponder por nomes. É possível especificar que todas as colunas sejam
mapeadas por nome, ou somente as selecionadas. Além disso, é possível especificar
que os prefixos e sufixos sejam ignorados para colunas de entrada e saída e que
maiúsculas e minúsculas podem ser ignoradas.

Configuração da Guia Mapeamento
A guia Mapeamento permite mapear colunas de entrada para a saída.

Sobre Esta Tarefa
Não é necessário carregar definições de colunas no estágio de saída da tarefa
Unduplicate Match previamente. Em vez disso, utilize a guia Mapeamento para
especificar quais colunas são geradas.
É possível especificar quais colunas de entrada devem ser incluídas na saída.
Normalmente é necessário reter as colunas incluídas pelo estágio.
Para mapear as colunas de saída do estágio Unduplicate Match, siga essas etapas.

Procedimento
1. Na página de Saída, selecione um link de saída na lista drop-down Nome de
Saída.
2. Selecione a guia Mapeamento.
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3. Arraste cada coluna que deseja gerar na lista de Colunas à esquerda para a lista
de links de saída à direita. É possível também selecionar um grupo de colunas
e arrastá-las de uma só vez ou clicar com o botão direito e escolher Selecionar
Tudo.
Nota: Ao arrastar colunas dessa maneira para criar definições da tabela de
saída, as definições de tabela não serão salvas automaticamente no repositório
de metadados. Para melhorar o gerenciamento de metadados, na guia Colunas
da página de Saída, clique em Salvar e salve a definição de tabela recém criada.
4. Repita esse processo para cada saída.

Resultados
Depois de configurar as propriedades do estágio, será possível salvar, compilar e
executar a tarefa.

Guia Avançado
A guia Avançado permite especificar como o InfoSphere DataStage armazena em
buffer dados que estão sendo enviados a partir desse estágio.
O InfoSphere DataStage armazena em buffer dados de forma que nenhum conflito
possa ocorrer. Um conflito é uma situação em que vários estágios são mutuamente
dependentes e estão aguardando uma entrada de dados de um outro estágio e não
podem emitir a saída de dados até que tenham recebido.
O tamanho e a operação do buffer são normalmente os mesmos para todos os links
em todos os estágios. Os valores padrão que as configurações podem ter são
configurados utilizando-se variáveis de ambiente.
A guia Avançado permite especificar configurações de buffer para cada link. Será
necessário alterar as configurações somente se você compreender totalmente as
consequências de suas ações pois, caso contrário, você poderá causar situações de
conflito.
Quaisquer alterações feitas nessa guia serão refletidas automaticamente na guia
Avançado da página de Entrada do estágio na outra extremidade desse link
As configurações são as seguintes:
v Modo de armazenamento em buffer. Selecione um dos seguintes itens da lista
drop-down.
– (Padrão). Essa opção adotará quaisquer que sejam as configurações padrão,
conforme especificadas pelas variáveis de ambiente (esse será o Buffer
Automático, a menos que o valor da variável de ambiente
APT_BUFFERING_POLICY tenha sido explicitamente alterado).
– Buffer automático. Armazenará em buffer os dados de saída somente se for
necessário para evitar uma situação de conflito de fluxo de dados.
– Buffer. Armazenará incondicionalmente em buffer todas as saídas de dados
desse estágio.
– Sem buffer. Não armazene em buffer dados de saída sob nenhum
circunstância. Isto poderá, potencialmente, levar a situações de conflito se não
for utilizado com cuidado.
Se escolher as opções Buffer Automático ou Buffer, também será possível
configurar os valores dos diversos parâmetros de armazenamento em buffer:
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v Tamanho máximo do buffer de memória (em bytes). Especifica a quantidade
máxima de memória virtual, em bytes, utilizada por buffer. O tamanho padrão é
3145728 (3 MB).
v Execução livre do buffer (em porcentagem). Especifica a quantidade do buffer de
memória disponível a ser consumida antes que o buffer ofereça resistência. Isso
é expresso como uma porcentagem de Tamanho Máximo do Buffer de Memória.
Quando a quantidade de dados no buffer for menor que esse valor, novos dados
serão aceitos automaticamente. Quando os dados excederem esse valor, o buffer
tentará primeiramente gravar alguns dados que ele contém antes de aceitar mais
dados.
O valor padrão é 50% do Tamanho máximo do buffer de memória. É possível
configurá-lo para maior que 100%, de modo que o buffer continuará a
armazenar dados até o múltiplo indicado do Tamanho Máximo do Buffer de
Memória, antes de gravar em disco.
v Tamanho do limite superior da fila (em bytes). Especifica a quantidade máxima
de dados armazenados em buffer a qualquer momento utilizando a memória e o
disco. O valor padrão é zero, significando que o tamanho do buffer é limitado
somente pelo espaço disponível em disco, conforme especificado no arquivo de
configuração (disco inicial de recurso). Se o Tamanho do limite superior da fila
(em bytes) for configurado como um valor diferente de zero, a quantidade de
dados armazenada no buffer não excederá esse valor (em bytes) mais um bloco
(em que os dados armazenados em um bloco não podem exceder 32 KB).
Se o Tamanho do limite superior da fila for configurado como um valor igual ou
pouco menor que o Tamanho máximo do buffer de memória e configurar a
Execução livre do buffer como 1.0. criará um buffer de capacidade finita que não
gravará em disco. No entanto, o tamanho do buffer é limitado pela memória
virtual do seu sistema e será possível gerar conflitos se o buffer ficar cheio.
v Incremento de gravação em disco (em bytes). Configura o tamanho, em bytes,
dos blocos de dados que estão sendo movidos para o disco e a partir dele pelo
operador de armazenamento em buffer. O padrão é 1048576 (1 MB). O ajuste
desse valor equilibra a quantidade de acesso ao disco em relação ao rendimento
do processamento de pequenas quantidades de dados. Aumentar o tamanho de
bloco reduz o acesso ao disco, mas pode diminuir o desempenho quando os
dados estiverem sendo lidos/gravados em unidades menores. Diminuir o
tamanho de bloco aumenta o rendimento do processamento, mas pode aumentar
a quantidade de acesso ao disco.
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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 29. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

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

Serviços de Software

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

Minha IBM

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

Treinamento e Certificação

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

Representantes IBM

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

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e
documentação de produtos.
Tabela 30. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do
produto através da Pesquisa de
Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey
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Tabela 30. Fornecendo Feedback à IBM (continuação)
Tipo de Feedback

Ação

Feedback da Documentação

Para comentar sobre o centro de
informações, clique no link Feedback na
parte superior direita de qualquer tópico no
centro de informações. Também é possível
enviar comentários sobre os manuais de
arquivo PDF, o centro de informações ou
qualquer outra documentação das seguintes
maneiras:
v Formulário de comentários do leitor
on-line: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a
ajuda que é aberta diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro
de informações que abrange o conjunto e nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM
InfoSphere Information Server. O centro de informações contém ajuda para a
maioria das interfaces do produto, bem como a documentação completa para todos
os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de informações a
partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

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

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2011
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Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Como Ler Diagramas de Sintaxe
As seguintes regras aplicam-se aos diagramas de sintaxe que são utilizados nestas
informações:
v Leia os diagramas de sintaxe da esquerda para a direita, de cima para baixo,
seguindo o caminho da linha. As seguintes convenções são utilizadas:
– O símbolo >>--- indica o início de um diagrama de sintaxe.
– O símbolo ---> indica que o diagrama de sintaxe continua na próxima linha.
– O símbolo >--- indica que o diagrama de sintaxe é continuação da linha
anterior.
– O símbolo --->< indica o fim de um diagrama de sintaxe.
v Os itens necessários aparecem na linha horizontal (o caminho principal).
 required_item



v Os itens opcionais aparecem abaixo do caminho principal.
 required_item


optional_item

Se um item opcional aparecer acima do caminho principal, esse item não terá
efeito na execução do elemento de sintaxe e é utilizado apenas para a
capacidade de leitura.
optional_item
 required_item



v Se for possível escolher entre dois ou mais itens, eles aparecerão verticalmente
em uma pilha.
Se for necessário escolher um dos itens, um item da pilha aparecerá no caminho
principal.
 required_item

required_choice1
required_choice2



Se a escolha de um dos itens for opcional, a pilha inteira aparecerá abaixo do
caminho principal.
 required_item


optional_choice1
optional_choice2

Se um dos itens for o padrão, ele aparecerá acima do caminho principal e as
escolhas restantes serão mostradas abaixo.
default_choice
 required_item


optional_choice1
optional_choice2
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v Uma seta retornando para a esquerda, acima da linha principal, indica um item
que pode ser repetido.

 required_item  repeatable_item



Se a seta de repetição contiver uma vírgula, é necessário separar os itens de
repetição com uma vírgula.
,
 required_item  repeatable_item



Uma seta de repetição acima de uma pilha indica que é possível repetir os itens
na pilha.
v Às vezes, um diagrama deve ser dividido em fragmentos. O fragmento de
sintaxe é mostrado separadamente do diagrama de sintaxe principal, mas o
conteúdo do fragmento deve ser lido como se estivesse no caminho principal do
diagrama.
 required_item

fragment-name

Fragment-name:
required_item
optional_item

v As palavras-chave, e suas abreviações mínimas, se aplicável, aparecerão em
maiúscula. Elas devem ser escritas exatamente como mostrado.
v As variáveis aparecem em todas as letras minúsculas em itálico (por exemplo,
column-name). Elas representam nomes ou valores fornecidos pelo usuário.
v Palavras-chave e parâmetros separados por ao menos um espaço se nenhuma
pontuação de intervenção for mostrada no diagrama.
v Digite as marcas de pontuação, os parênteses, os operadores de aritmética e os
outros símbolos, exatamente como mostrado no diagrama.
v As notas de rodapé são mostradas por um número entre parênteses, por
exemplo (1).
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter informações
adicionais sobre o compromisso que a IBM possui com relação à acessibilidade.
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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.
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Referências nestas informações a Web sites que não sejam da IBM são fornecidas
apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes
Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais
desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da forma que
julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Av. Pasteur, 138-146
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de um imposto.
O programa licenciado descrito neste documento e todos os materiais licenciados
disponíveis para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o
Cliente IBM, Contrato de Licença Internacional de Programas IBM ou qualquer
contrato equivalente entre a IBM e o Cliente.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em
sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores dos
respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não-IBM. Perguntas sobre a capacidade de produtos
não-IBM devem ser endereçadas aos fornecedores dos respectivos produtos.
Todas as declarações em relação à estratégia ou intenção futuras da IBM estão
sujeitas a alteração ou suspensão sem aviso prévio e representam somente metas e
objetivos.
Estas informações são destinadas apenas para finalidades de planejamento. As
informações nessa publicação estão sujeitas a alterações antes que os produtos
descritos se tornem disponíveis.
Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações
diárias de negócios. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os
exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos
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esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços
utilizados por uma empresa real é mera coincidência.
LICENÇA DE COPYRIGHT:
Essas informações contêm programas aplicativos de amostra no idioma de origem,
que ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O
Cliente poderá copiar, modificar e distribuir esses programas de amostra em
qualquer forma sem pagamento a IBM, por propósitos de desenvolvimento,
utilização, marketing ou distribuição dos programas de aplicativos em
conformidade com a interface de programação de aplicativos para a plataforma
operacional para a qual os programas de amostra são escritos. Esses exemplos não
foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não garante ou
expressa confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses
programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser
responsabilizada por nenhum dano decorrente do uso dos programas de amostra.
Cada cópia ou parte desses programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:
© (o nome da sua empresa) (ano). Partes deste código são derivados do IBM Corp.
Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _digite o ano ou os anos_. Todos os
Direitos Reservados.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e
ilustrações coloridas podem não aparecer.

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

314

IBM InfoSphere QualityStage: Guia do Usuário

Índice Remissivo
A
acessibilidade do produto
acessibilidade 309
anulação de padrão
incluir 220
anulação de padrão de entrada 220
anulação de padrão não
manipulado 220
anulação de texto
alterar uma anulação 219
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tipos de campos 201
Dicionário 202
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fornecimento 76, 78
lista de verificação de preparação 71
manipulação especial de colunas 121
visão geral 141
especificando colunas de saída no estágio
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conjuntos de regras 8
conjuntos de regras específicos do
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utilizando 8
janela Opções Avançadas do
Investigate 13
janela Seleção de Máscara de
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Máscaras de Colunas 14
relatório de token 21
relatório padrão 21
relatórios 21
Relatórios de Investigação 20
relatórios padrão 16
removendo coluna da
investigação 14
tokens 8
visão geral 7
estágio Match Frequency
configurando 146
fluxo de trabalho 144
links 143
salvando a definição de tabela 147
visão geral 143
Estágio MNS
configurar 35
regras de padronização 34
estágio Reference Match 57
configurando 158
entradas 155
fluxo de trabalho 156
tipos de correspondência 159
visão geral 155
Estágio Reference Match
saídas 159
Estágio SQA
colunas adicionais 38
configurando 39
estágio Standardization
classificações 181
Estágio standardize
configurando 29, 30
configurando para relatórios SQA 39
conjuntos de regras de
pré-processador de domínio
objetos de substituição 195
conjuntos de regras de validação 203
conjuntos de regras específicos do
domínio 191, 198
literais, inserindo em registros de
entrada 28
objetos de substituição do
pré-processador de domínio 195
objetos de substituição específicos do
domínio 199
regras de anulação 216

Estágio Standardize
conjuntos de regras 26
propósito 27
exemplos de dados não
manipulados 46
exemplos de dados processados 49
relatórios 37
usando 26
visão geral 25
estágio Survive
<AllColumns > 167
configurando uma tarefa 167
configurar 167
definindo regras simples do
Survive 169
especificando colunas de saída 167
processamento de regras 171
requisitos 165
selecionando a melhor candidata 166
utilizando Técnicas 169
visão geral 165
Estágio Survive
aplicar regras 171
Construtor de Expressão de
Regra 170
registro de Survive, criando 166
estágio Unduplicate Match
configurando 150
entradas 148
mapear colunas de saída 300
registros principais 59
Estágio Unduplicate Match
fluxo de trabalho 148
saídas 154
visão geral 147
visão geral dos tipos de
correspondência 151
estágios
para limpeza de dados 1
Standardize 29
estágios de correspondência
calcular um peso 66
estágios Match
relatórios
criando 162
executando e visualizando 163
visão geral 162
estatísticas
para todos os passes de
correspondência 140
para um passe de
correspondência 139
passes de correspondência 138
execuções de testes de linha de base
passes de correspondência 138
exemplos
arquivo não duplicado 60
cálculo de peso 68
colunas de bloco 65
correspondência de indivíduos 56
correspondência muitas-para-uma 57
passes de correspondência 61
exemplos de análise
conjuntos de regras VEMAIL 206
conjuntos de regras VPHONE 208
conjuntos de regras VTAXID 211

F
fase dois
dados, limpeza 2
fase quatro
dados, limpeza 5
fase três
dados, limpeza 3
fase um
dados, limpeza 2
fluxo de trabalho
InfoSphere QualityStage 1
formatos de data, entrada 204
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gerenciamento de regras
anulações
copiar 224
modificando 224
provisionando conjuntos de
regras 215
grade de dados Resultados do Teste
classificação 131
resultados dos testes de passes de
correspondência
classificação 131
trabalhando com 128
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Página Entrada 286
Página Saída 301
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Página do estágio 257
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página Entrada 258
página Saída 288
Guia Mapa NLS 257
Página do Estágio 257
guia Mapa NLS, página do Estágio 257
Guia Mapeamento
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Entrada 258
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página Saída 288
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importação de istool 213
incluindo literais do pré-processador de
domínio 30
informações de frequência
visualizando 120
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página do estágio 252
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investigação de caractere 12
investigação de caracteres
configurando 13
Máscaras de Colunas 14
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169, 170
Detalhes da Coluna 120
Estágio Survive
verificando sintaxe da
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janela Ambiente de Teste 72
Manipulação Especial de
Variável 121
Opções Avançadas do Investigate 13,
15
Processo de Regra do
Standardize 191
seleção de máscara de coluna 13
sintaxe, efetuando o registro de
entrada no estágio Survive 170
Substituições de Peso 116
verificando sintaxe da expressão no
estágio Survive 170

Máscaras de Colunas 14
alterando 14
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área de participação 123
avaliando os resultados dos testes de
passes de correspondência 126
calculando probabilidades u 70
estatísticas do passe 138
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informações de frequência 120
Janela Comando de correspondência
comparações de
correspondência 84
janela Comparação de Peso 130
NOFREQ 70
probabilidades 70
Tabela Resultados do Teste 132
visão geral 75
melhor registro 171
metodologia
InfoSphere QualityStage 1
métodos de correspondência 56
MULT_UNCERT
comparações de correspondência 106

N
NOFREQ
Match Designer 70
nomes de arquivos
específicos do domínio
nulos 182

198

K
kit de ferramentas, conjunto de
regras 229

L
ligação de registro probabilista 53
limite de frequência 16
limites
ajustando 136
correspondência 68
designando 123
escrita 68
limpeza de dados
introdução 1
literais
incluindo com conjuntos de regras do
pré-processador de domínio 30
literais nos registros de entrada 28
lógica de validação
conjuntos de regras VPHONE 209
conjuntos de regras VTAXID 211
lógica de validação de VPHONE 209
lógica de validação de VTAXID 211
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M
mapeando colunas de saída
estágio Investigate 19
mapear colunas de saída 300
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lista de 311
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objetos de substituição 187
opções de processamento para conjuntos
de regras específicos do domínio 30
ordenação de links 17
ordenando links 17
origem não duplicada 60

P
padrões de campos
Página Entrada 263
Página Saída 291
padronização
entendendo 43
padronizar arquivos de endereços
internacionais
Estágio MNS 34
página do estágio 252
Página do estágio 17
Guia Avançado 255
guia Geral 252
guia Ordenação de Links 257
guia Propriedades 252, 253
Página do Estágio
Estágio Investigate 18
Guia Código do Idioma NLS 257
Guia Mapa NLS 257
página Entrada 258
Editor de Estágio 258
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guia Geral 258

página Entrada (continuação)
guia Propriedades 258
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Página Entrada
Guia Avançado 286
guia Formato 261, 289
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padrões de campos 263
página Saída
Editor de Estágio 288
guia Geral 288
Guia Mapeamento 299
guia Propriedades 288
página Saída 288
Página Saída
Guia Avançado 301
Guia Colunas 298
padrões de campos 291
parâmetros da análise padrão
Conjunto de Regras VDATE 204
conjuntos de regras VEMAIL 206
conjuntos de regras VPHONE 208
conjuntos de regras VTAXID 210
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colunas de resultados do teste 134
estatísticas para todos os passes 140
estatísticas para um passe 139
estratégias 61
execuções de testes de linha de
base 138
exemplos 61
exibindo estatísticas 138
guia Estatísticas Totais 140
incluindo 80
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testando 125
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relatórios
criando 162
executando e visualizando 163
visão geral 162
peso parcial 66
pesos
acordo e desacordo 66
exemplo de cálculo 68
fórmula usada para calcular 68
poder de discriminação 67
sobre 66
visão geral 54, 67
pesos compostos 66
histograma 136
sobre 66
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pesos de desacordo 66
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probabilidades m
sobre 67
probabilidades u
dados de frequência 70
sobre 67
processo de vínculo de registros
classificar pares 54
sobre pesos 67
processos de padronização, alterando 30
propagação de coluna em tempo de
execução 298
proporção fracionária 66
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propriedades da partição de
intervalo 261
propriedades do estágio
Guia Propriedades 255
Página do estágio 17
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árvore de propriedades 253

Q
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R
registro atual 171
registro de Survive, criando 166
registros
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não manipulados 46
processado 49
não padronizados 46
padronizado 49
registros de correspondência
duas origens 56
uma origem 58
registros de Survive 165
registros principais
estágio Unduplicate Match 59
regras do Survive, criando simples 169
relatório
colunas 202
relatório de token
código de classificação 21
Contagem 21
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Relatório Estatísticas de Correspondência
criando 162
executando e visualizando 163
visão geral 162
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Estágio Standardize 37
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criando 162
executando e visualizando 163
visão geral 162
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criando 141
executando 142
visualizando 142
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S
serviços de suporte a software
contatando 303
Standardization
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T
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predefinidos
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criando 156
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predefinidos 160
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