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Capítulo 1. Visão Geral: Cenários e Metodologia
O IBM® InfoSphere Information Analyzer avalia o conteúdo e a estrutura de seus
dados quanto à consistência e qualidade. o InfoSphere Information Analyzer
também ajuda a melhorar a precisão dos dados fazendo inferências e identificando
anormalidades.
Entender a qualidade, o conteúdo e a estrutura reais de seus dados é um primeiro
passo importante quando você precisa tomar decisões críticas de negócios. A
qualidade dos dados depende de muitos fatores. Por exemplo, tipos de dados
corretos, formatação consistente, recuperabilidade e usabilidade são apenas alguns
dos critérios que definem dados de boa qualidade. Se a estrutura e o conteúdo dos
dados forem insatisfatórios, as informações das quais você precisa serão difíceis de
acessar. Como consequência, as atividades de design, desenvolvimento ou teste
que usam os dados podem ser significativamente prejudicadas.
O InfoSphere Information Analyzer ajuda a avaliar a qualidade dos dados
identificando inconsistências, redundâncias e anormalidades em seus dados no
nível de coluna, tabela e entre tabelas. O InfoSphere Information Analyzer também
faz inferências sobre as melhores escolhas referentes à estrutura de dados. As
inferências o ajudam a saber mais sobre a estrutura ideal de seus dados e o que
pode ser feito para melhorar a qualidade dos dados.
Para criar um projeto de criação de perfil de dados no InfoSphere Information
Analyzer, é necessário seguir algumas etapas. Primeiro, um administrador
configura as conexões de origem de dados, cria um projeto, inclui metadados no
projeto e, em seguida, configura opções de segurança para o projeto. Após a
configuração do projeto, é possível executar tarefas de análise. Após a análise estar
concluída, é possível rever os resultados e inferências e, em seguida, tomar
decisões com base na avaliação. É possível optar por fornecer as decisões sobre a
revisão e inferência para outros usuários autorizados na interface com o usuário.
Por exemplo, é possível criar um relatório que exiba um resumo dos resultados da
análise ou compartilhar seus resultados com outros componentes do conjunto. Os
resultados são salvos no repositório de metadados e ficam disponíveis para todos
os usuários autorizados do conjunto.

Arquitetura que Suporta a Análise de Informações
O InfoSphere Information Analyzer é suportado por uma ampla gama de
componentes do conjunto compartilhados no InfoSphere Information Server.
Serviços padrão são fornecidos para conectividade de origem de dados, acesso e
segurança do sistema, criação de log e planejamento de tarefas.
O InfoSphere Information Analyzer compartilha serviços discretos com outros
componentes do InfoSphere Information Server. Você tem a flexibilidade de
configurar componentes do conjunto para combinar ambientes variados e
arquiteturas em camadas.
Serviços principais comuns
Fornecem serviços gerais de segurança, como funções administrativas e
criação de log.
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Ambiente de Trabalho
Fornece uma interface com o usuário interativa e flexível na qual você
acessa tarefas de análise e organiza os resultados.
Repositório de metadados
Contém os metadados que são compartilhados por todos os componentes
do conjunto. O repositório de metadados também armazena resultados e
relatórios da análise.
Serviços de metadados
Fornecem tarefas de consulta e análise acessando o repositório de
metadados.
Conectores
Fornecem conectividade comum a recursos externos e acesso ao repositório
de metadados a partir de mecanismos de processamento.
Mecanismo de processamento paralelo
Fornece um mecanismo escalável com a energia de processamento para
analisar grandes volumes de dados.

Cenários para Análise de Informações
É possível criar projetos que avaliam a qualidade dos dados, criar perfis de dados
para integração e migração e verificar origens de dados externas. São fornecidos
cenários para mostrar o processo de ponta a ponta para diferentes tipos de projetos
de análise de informações.

Projeto de Avaliação de Qualidade dos Dados
Para determinar se os dados são de boa qualidade, é possível criar um projeto com
foco na avaliação da qualidade e usar a criação de perfil de dados para identificar
anormalidades nos dados. Avaliar a qualidade dos dados também ajuda a entender
a estrutura e o conteúdo dos seus dados.

Sobre Esta Tarefa
O processo de criação de perfil de dados consiste em cinco análises que funcionam
juntas para avaliar seus dados. Após a conclusão da análise de coluna, uma
distribuição de frequência para cada coluna é gerada e então usada como entrada
para as análises subsequentes. Durante a análise, são feitas inferências sobre seus
dados. As inferências frequentemente representam áreas que podem oferecer a
oportunidade de melhorar a qualidade dos dados. Quando uma análise é
concluída, é possível rever as inferências e aceitá-las ou rejeitá-las.

O que Fazer Depois
Após a conclusão de uma avaliação de qualidade dos dados, é possível usar os
resultados em outros componentes do conjunto, como o IBM InfoSphere DataStage
ou o IBM InfoSphere QualityStage. Por exemplo, os resultados do projeto de
criação de perfil de dados podem ajudar a determinar se é necessário concluir
tarefas de purificação de dados em seus dados usando o IBM InfoSphere
QualityStage.

Avaliando a Qualidade dos Dados
Depois de criar um projeto, importe metadados para o repositório de metadados e,
em seguida, registre os metadados no projeto. É possível usar a criação de perfil de
dados para avaliar a qualidade dos dados. Para criar um perfil de seus dados,
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execute uma análise de coluna, análise de chave e de domínio cruzado e análise de
linha de base para avaliar o conteúdo e a estrutura dos dados.
Pré-requisitos:
Capítulo 2, “Configurando Seu Sistema”, na página 7
Para executar uma avaliação de qualidade típica em seus dados, realize todas as
tarefas de criação de perfil de dados:
1. “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64
Para determinar a estrutura e o conteúdo de seus dados e identificar
anormalidades e inconsistências nesses dados, é possível analisar colunas. Os
resultados da análise de coluna são usados como a base para todas as outras
tarefas de criação de perfil de dados.
2. “Identificando uma Chave Primária de Coluna Única” na página 89
Para identificar uma chave primária para uma tabela ou arquivo, localize uma
coluna cujos valores identifiquem com exclusividade as linhas na tabela
selecionada. Além disso, é possível verificar se uma chave primária definida na
origem de dados é uma chave primária verdadeira.
3. “Executando uma Tarefa de Análise de Chave e Domínio Cruzado para
Identificar Chaves Estrangeiras” na página 100
Para identificar os candidatos a chave estrangeira em uma ou várias tabelas, é
possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado. As
tarefas de análise de chave e de domínio cruzado comparam a chave primária
de uma tabela com as colunas de outra tabela para determinar se há um
relacionamento entre as duas tabelas.
4. Capítulo 7, “Localizando Dados de Sobreposição em Domínios”, na página 105
Para determinar se as colunas contêm dados redundantes ou que se sobrepõem,
é possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado entre
colunas em uma ou diversas tabelas ou origens.
5. Capítulo 8, “Identificando Alterações em seus Dados no Decorrer do Tempo”,
na página 109
Para determinar se o conteúdo e a estrutura de seus dados foram alterados no
decorrer do tempo, é possível utilizar a análise de linha de base para comparar
um resultado de análise salvo de sua tabela com um resultado de análise atual
da mesma tabela.

Projeto de Integração e Migração de Dados
Para mover dados entre origens, é necessário saber como seus dados estão
estruturados para que seja possível determinar quais informações você deseja
mover e quanto espaço será necessário no novo sistema. É possível criar um
projeto de criação de perfil de dados para ajudá-lo a entender a estrutura dos
dados e identificar anormalidades.

Sobre Esta Tarefa
O processo de criação de perfil de dados consiste em cinco análises que funcionam
juntas para avaliar seus dados. Após a conclusão da análise de coluna, uma
distribuição de frequência para cada coluna é gerada e então usada como entrada
para as análises subsequentes. Durante a análise, são feitas inferências sobre seus
dados. As inferências frequentemente representam as melhores escolhas que
podem ser feitas para melhorar a qualidade dos dados. Quando uma análise é
concluída, é possível rever as inferências e aceitá-las ou rejeitá-las.
Capítulo 1. Visão Geral: Cenários e Metodologia
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Ao criar o perfil dos dados para um projeto de integração ou migração, há
determinados resultados de análises que podem conter as informações mais
relevantes sobre seus dados. Por exemplo, após a análise de coluna, é possível
visualizar inferências sobre classes de dados em uma distribuição de frequência. Os
dados devem ser classificados corretamente para que possam ser avaliados de
maneira consistente nas diversas origens. É possível também revisar a distribuição
de frequência para obter informações adicionais sobre anormalidades e dados
redundantes. Dados incorretos e redundantes ocupam espaço em um sistema e
podem tornar lentos os processos que são associados aos dados.
Se você estiver transferindo dados não relacionais para uma origem de dados
relacionais, será necessário saber se há alguma chave primária nos dados. Chaves
primárias são colunas exclusivas que identificam linhas em tabelas e criam
relacionamentos entre tabelas. Após a execução de uma análise de chave e de
domínio cruzado e a revisão dos candidatos a chave primária, é possível aceitar ou
rejeitar os candidatos a chave primária ou localizar chaves definidas que já existam
nos dados. Talvez você queira também avaliar se há alguma chave estrangeira em
seus dados. Chaves estrangeiras são colunas que se vinculam a colunas que
contêm os mesmos valores em outras tabelas. É possível executar uma análise de
chave e de domínio cruzado para identificar qualquer candidato a chave
estrangeira e relacionamentos de tabela cruzada.

Criando um Perfil para Integração e Migração de Dados
Depois de criar um projeto, importe metadados para o repositório de metadados e,
em seguida, registre os metadados no projeto. É possível usar a criação de perfil de
dados para avaliar os dados em preparação para um projeto de integração ou
migração. Para criar um perfil dos seus dados, execute a análise de coluna e
análise de chave e de domínio cruzado para avaliar o conteúdo e a estrutura dos
dados.
Pré-requisitos:
Capítulo 2, “Configurando Seu Sistema”, na página 7
Para criar um perfil dos dados para um projeto de integração ou migração de
dados, execute todas as tarefas de criação de perfil de dados:
1. “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64
Para determinar a estrutura e o conteúdo dos seus dados e identificar
anormalidades e inconsistências nesses dados, é possível analisar colunas. Os
resultados da análise de coluna são usados como a base para todas as outras
tarefas de criação de perfil de dados.
2. “Identificando uma Chave Primária de Coluna Única” na página 89
Para identificar uma chave primária para uma tabela ou arquivo, localize uma
coluna cujos valores identificam exclusivamente as linhas na tabela selecionada.
Além disso, é possível verificar se uma chave primária definida na origem de
dados é uma chave primária verdadeira.
3. “Executando uma Tarefa de Análise de Chave e Domínio Cruzado para
Identificar Chaves Estrangeiras” na página 100
Para identificar os candidatos a chave estrangeira em uma ou diversas tabelas,
é possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado. Uma
tarefa de análise de chave e de domínio cruzado compara a chave primária de
uma tabela com as colunas de outra tabela para determinar se há um
relacionamento entre as duas tabelas.
4. Capítulo 7, “Localizando Dados de Sobreposição em Domínios”, na página 105
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Para determinar se as colunas contêm dados redundantes ou que se sobrepõem,
é possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado entre
colunas em uma ou diversas tabelas ou origens.

Projeto de Verificação de Origem de Dados Externa
A estrutura de dados pode mudar com o tempo. Talvez você queira monitorar os
dados em uma origem de dados externa para assegurar que ela continue a
suportar os processos aos quais está associada. Para descobrir se seus dados foram
alterados, é possível criar um projeto de criação de perfil de dados para avaliar a
estrutura e o conteúdo dos dados e então usar a análise de linha de base para
monitorar quaisquer mudanças.

Sobre Esta Tarefa
O processo de criação de perfil de dados consiste em três análises que funcionam
juntas para avaliar seus dados. Após a conclusão da análise de coluna, uma
distribuição de frequência para cada coluna é gerada e então usada como entrada
para as análises subsequentes. Durante a análise, são feitas inferências sobre seus
dados. As inferências frequentemente representam as melhores escolhas que
podem ser feitas para melhorar a qualidade dos dados. Quando uma análise é
concluída, é possível rever as inferências e aceitá-las ou rejeitá-las.
Quando você desejar saber se seus dados foram alterados, é possível usar a análise
de linha de base para comparar os resultados da análise de coluna para duas
versões da mesma origem de dados. Primeiramente, escolha os resultados da
análise que você deseja configurar como a versão de linha de base. Use a versão de
linha de base para comparar todos os resultados de análises subsequentes da
mesma origem de dados. Por exemplo, se você tiver executado análise de coluna
na origem de dados A na terça-feira, seria possível então configurar os resultados
da análise de coluna da origem A como a linha de base e salvar essa linha de base
no repositório. Na quarta-feira, ao executar a análise de coluna na origem de dados
A novamente, é possível então comparar os resultados atuais da análise da origem
de dados A com os resultados da linha de base da origem de dados A.

Verificando uma Origem de Dados Externa
Depois de criar um projeto, importe metadados para o repositório de metadados e,
em seguida, registre os metadados no projeto. É possível usar a criação de perfil de
dados para avaliar dados sobre origens de dados externas para ver se esses dados
foram alterados. Para criar um perfil dos seus dados, execute uma análise de
coluna, análise da chave primária, análise de chave estrangeira, análise de domínio
cruzado e análise de linha de base para avaliar o conteúdo e a estrutura dos dados.
Pré-requisitos:
Capítulo 2, “Configurando Seu Sistema”, na página 7
Para monitorar seus dados, crie um projeto de criação de perfil de dados e use a
análise de linha de base para comparar os resultados para duas versões da mesma
origem de dados:
1. “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64
Para determinar a estrutura e o conteúdo dos seus dados e identificar
anormalidades e inconsistências nesses dados, é possível analisar colunas. Os
resultados da análise de coluna são usados como a base para todas as outras
tarefas de criação de perfil de dados.
2. “Identificando uma Chave Primária de Coluna Única” na página 89
Capítulo 1. Visão Geral: Cenários e Metodologia
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Para identificar uma chave primária para uma tabela ou arquivo, localize uma
coluna cujos valores identificam exclusivamente as linhas na tabela selecionada.
Além disso, é possível verificar se uma chave primária definida na origem de
dados é uma chave primária verdadeira.
3. “Executando uma Tarefa de Análise de Chave e Domínio Cruzado para
Identificar Chaves Estrangeiras” na página 100
Para identificar os candidatos a chave estrangeira em uma ou várias tabelas, é
possível executar uma tarefa de análise de chave estrangeira. A análise de
chave estrangeira compara a chave primária de uma tabela com as colunas de
outra tabela para determinar se há um relacionamento entre as duas tabelas.
4. Capítulo 7, “Localizando Dados de Sobreposição em Domínios”, na página 105
Para determinar se as colunas contêm dados redundantes ou de sobreposição, é
possível executar uma tarefa de análise de domínio cruzado em colunas de
uma ou várias tabelas ou origens.
5. Capítulo 8, “Identificando Alterações em seus Dados no Decorrer do Tempo”,
na página 109
Para determinar se o conteúdo e a estrutura de seus dados foram alterados no
decorrer do tempo, é possível utilizar a análise de linha de base para comparar
um resultado de análise salvo de sua tabela com um resultado de análise atual
da mesma tabela.
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Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
Depois de instalar com êxito o IBM InfoSphere Information Server, que inclui o
módulo IBM InfoSphere Information Analyzer, você deve configurar o seu sistema
antes que você ou outros usuários possam iniciar a análise de dados.

Etapas de Configuração
O administrador do IBM InfoSphere Information Server, o administrador de dados
do IBM InfoSphere Information Analyzer e o administrador de projeto do
InfoSphere Information Analyzer concluem etapas para configurar recursos do
sistema, estabelecer conectividade, definir configurações de análise, importar
metadados, criar um projeto, configurar segurança e customizar o painel do
projeto.
Para aprender mais sobre o uso dos consoles do InfoSphere Information Server
para criar projetos, configurar segurança e customizar o painel, consulte Introdução
aos Consoles.
A Tabela 1 mostra as etapas recomendadas para configurar o seu sistema. A tabela
lista as tarefas de configuração na ordem em que são executadas, especifica o nível
de acesso que você deve ter para concluir as tarefas e aponta para informações
sobre como concluir as tarefas de configuração.
Tabela 1. Etapas Recomendadas para Configurar o seu Sistema
Nível de acesso
necessário para executar
a tarefa

Link para as etapas da
tarefa

Salto

Tarefa de configuração

1

No mínimo, designe a
função de Administrador
de Dados do Information
Analyzer para o
administrador do
conjunto. Designe uma ou
mais funções de conjunto
e de componente do
conjunto a um usuário.

Autoridade de
Administrador de
Conjunto do InfoSphere
Information Server

Designando Funções de
Segurança a um Usuário
no Console

2

Crie nomes de origem de
dados (DSNs) para
Windows ou UNIX no
computador no qual o
mecanismo de
processamento paralelo
está instalado. Você deve
criar um DSN para o
banco de dados do
Information Analyzer
(IADB) e um ou mais
DSNs para as origens de
dados que você usará.

Autoridade de
administrador de dados
do InfoSphere
Information Analyzer

“Criando um Nome de
Origem de Dados (DSN)
para Windows” na página
15
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“Criando um Nome de
Origem de Dados (DSN)
para UNIX ou Linux” na
página 16
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Tabela 1. Etapas Recomendadas para Configurar o seu Sistema (continuação)
Nível de acesso
necessário para executar
a tarefa

Link para as etapas da
tarefa

Salto

Tarefa de configuração

3

Verifique os detalhes de
sua configuração de
análise.

Autoridade de
administrador de dados
do InfoSphere
Information Analyzer

“Verificando as
Configurações de
Análise” na página 21

4

Defina o computador
host.

Autoridade de
administrador de dados
do InfoSphere
Information Analyzer

Definindo um
Computador Host

5

Identifique um ou mais
armazenamentos de
dados.

Autoridade de
Administrador de Dados
do InfoSphere
Information Analyzer

Identificando Um ou Mais
Armazenamentos de
Dados

6

Identifique os metadados
a serem importados para
o repositório de
metadados.

Autoridade de
administrador de dados
do InfoSphere
Information Analyzer

Identificando Metadados
para Importação

7

Importe os metadados
para o repositório de
metadados

Autoridade de
administrador de dados
do InfoSphere
Information Analyzer

Importando Metadados

8

Crie um projeto e forneça
detalhes básicos do
projeto.

Autoridade de
administrador de projeto
do InfoSphere
Information Analyzer

Criando um Projeto

9

Associe metadados
importados a um projeto.

Autoridade de
administrador de projeto
do InfoSphere
Information Analyzer

“Associando Metadados
Importados a seu Projeto”
na página 31

10

Modifique as
configurações de análise
do projeto e da origem de
dados.

Autoridade de
administrador de projeto
do InfoSphere
Information Analyzer

Modificando Propriedades
do Projeto

11

Configure a segurança
para o projeto.

Autoridade de
administrador de projeto
do InfoSphere
Information Analyzer

Designando Usuários a
um Projeto e Designando
Funções

12

Customize o painel do
projeto.

Autoridade de
Administrador de Dados
do InfoSphere
Information Analyzer

Customizando o Painel
do Projeto

Definindo a Segurança Baseada em Função
Para criar um ambiente de projeto seguro, é possível definir uma política de
segurança que é baseada na autenticação do usuário e na identificação da função.
Os usuários derivam a autoridade da combinação de suas funções de grupo e
individuais. É possível conceder aos usuários maior responsabilidade, designando
diversas funções.
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Primeiro, crie um usuário e especifique qual produto esse usuário pode acessar.
Em seguida, especifique em qual projeto o usuário pode trabalhar e qual função o
usuário tem no projeto. É possível configurar esse último nível de segurança para
proteger informações sigilosas, como números de identificação e assegurar que
apenas os usuários apropriados tenham acesso a esses dados.
Para obter informações sobre como configurar o registro de usuários, controlar os
níveis de acesso, criar ou atualizar usuários e grupos, e mapear credenciais para
usuários do IBM InfoSphere DataStage e do IBM InfoSphere QualityStage, consulte
o Guia de Administração do IBM InfoSphere Information Server.

Funções de Segurança
O IBM InfoSphere Information Server suporta autenticação de usuários baseada em
função. Usando o console da Web do InfoSphere Information Server, os
administradores podem incluir usuários e grupos. Usando o console do InfoSphere
Information Server, os administradores de projetos podem designar os usuários e
os grupos aos projetos e designar funções a esses usuários e grupos.
Os usuários derivam a autoridade da união de suas funções no InfoSphere
Information Server (a função do conjunto), suas funções no componente do
conjunto (por exemplo, IBM InfoSphere Information Analyzer ou IBM InfoSphere
FastTrack) e a função que executam em um projeto designado (a função do
projeto). O administrador cria uma política de segurança, executando as seguintes
tarefas:
v Criar um ID de usuário para cada pessoa que precisa acessar o conjunto
v Designar funções do conjunto e de componentes do conjunto para cada usuário
v Designar cada usuário a projetos específicos no componente do conjunto
v Designar a cada usuário funções nesse projeto
As funções são complementares e é possível conceder aos usuários maior
responsabilidade, designando diversas funções.

Funções do conjunto
Administrador do Conjunto
Fornece o máximo de privilégios de administração em todo o conjunto.
Usuário do Conjunto
Fornece acesso ao conjunto e aos componentes do conjunto. Se você
designar a um usuário a função de administrador do conjunto e não a de
usuário do conjunto, o usuário não poderá efetuar logon em nenhuma das
ferramentas do conjunto ou do componente. Essa função é a a função
padrão.

Funções de componentes do conjunto
Administrador de Dados do Information Analyzer
Pode importar os metadados, modificar configurações de análise e incluir
ou modificar origens do sistema.
Administrador de Projeto do Information Analyzer
Pode administrar projetos incluindo a criação, a exclusão e a modificação
de projetos de análise de informações.
Usuário do Information Analyzer
Pode efetuar logon no InfoSphere Information Analyzer, visualizar o painel
e abrir um projeto.
Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
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Administrador FastTrack
Pode criar e gerenciar projetos, e gerenciar o acesso de usuários e grupos
aos projetos.
Usuário do FastTrack
Pode usar funções do IBM InfoSphere FastTrack. Um usuário deve ter
autorização para os projetos antes de usar funções para criar, gerenciar e
visualizar especificações de mapeamento.

Funções do Projeto
Analista de Negócios do Information Analyzer
Revisa resultados da análise. Esta função pode configurar linhas de base e
pontos de verificação para análise de linha de base, publicar resultados da
análise, excluir resultados da análise e visualizar os resultados das tarefas
de análise.
Operador de Dados do Information Analyzer
Gerencia análises de dados e logs. Essa função pode executar ou planejar
todas as tarefas de análise.
Organizador de Dados do Information Analyzer
Fornece visualizações somente leitura dos resultados da análise. Essa
função também pode visualizar os resultados de todas as tarefas de
análise.

Funções de Segurança Necessárias para Tarefas de Análise
de Informações
Antes que um usuário possa executar certas tarefas de análise de informações, o
administrador deve designar as funções de segurança de componente do conjunto
e do projeto necessárias para o usuário.

Funções de Segurança de Componente do Conjunto
As tabelas a seguir mostram as funções de segurança de componente do conjunto
que são necessárias para executar tarefas de análise de informações. A função do
Usuário é a função básica de componente de conjunto que você designa a um
usuário. Também é possível designar a função de Administrador do Projeto ou a
função de Administrador de Dados para conceder direitos adicionais ao usuário.
Tabela 2. Funções de Componente de Conjunto que Podem Executar Tarefas de Projeto e
de Dados
Função de
Administrador de
Projeto

Função de
Administrador de
Dados

Função
de
Usuário

Configurar área de trabalho Meu
Início

X

X

X

Configurar relatórios para exibição
na área de trabalho Meu Início

X

X

X

Visualizar a área de trabalho Painel

X

X

X

Modificar o painel do projeto

X

X

X

Abrir um projeto

X

X

X

Criar um projeto

X

Excluir um projeto

X

Tarefas
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Tabela 2. Funções de Componente de Conjunto que Podem Executar Tarefas de Projeto e
de Dados (continuação)

Tarefas

Função de
Administrador de
Projeto

Modificar Ppopriedades do projeto

X

Importar Metadados

Função de
Administrador de
Dados

Função
de
Usuário

X

Aplicar metadados a esquemas,
tabelas ou colunas

X

X

Incluir origens

X

Modificar configurações de análise

X

Exportar uma tabela do
gerenciamento de tabela

X

Excluir uma tabela do
gerenciamento de tabela

X

Criar ou visualizar notas

X

X

X

X

Funções de Segurança do Projeto para Executar Tarefas de
Análise e Visualizar Resultados
Além de designar uma função de componente de conjunto a um usuário, você
deve incluir uma função de projeto. As funções de projeto especificam o nível de
acesso que um usuário tem em um projeto específico. Por exemplo, as funções de
projeto do Organizador de Dados e Operador de Dados são incluídas nas funções
de componente do conjunto para conceder ou restringir os direitos de acesso. Uma
função de Usuário pode ter autorização para funções de projeto de Analista de
Negócios e Operador de Dados para poder visualizar resultados de análise e
executar tarefas de análise.
Nota: A função de Usuário Drill Down é necessária apenas se as Propriedades do
Projeto forem configuradas para indicar que a função é necessária.
Tabela 3. Funções de Segurança do Projeto que São Necessárias para Executar e Revisar
Análise
Função de
Analista de
Negócios

Função de
Organizador
de Dados

Função de
Operador de
Dados

Visualizar área de
trabalho Análise de
Coluna

X

Só é possível
ler os
resultados

X

Abrir resultados de
análise de coluna

X

Só é possível
ler os
resultados

Tarefas

X

Executar ou planejar
uma tarefa de análise
de coluna
Visualizar área de
trabalho Análise da
Chave Primária

Função de
Usuário Drill
Down

X

Só é possível
ler os
resultados

X

Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
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Tabela 3. Funções de Segurança do Projeto que São Necessárias para Executar e Revisar
Análise (continuação)

Tarefas
Abrir resultados de
análise da chave
primária

Função de
Analista de
Negócios

Função de
Organizador
de Dados

X

Só é possível
ler os
resultados

Executar ou planejar
uma tarefa de análise
da chave primária
X

Só é possível
ler os
resultados

Abrir resultados de
análise de domínio
cruzado

X

Só é possível
ler os
resultados

Visualizar área de
trabalho Análise de
Chave Estrangeira

X

Só é possível
ler os
resultados

Abrir resultados de
análise de chave
estrangeira

X

Só é possível
ler os
resultados
X

Executar ou planejar
uma tarefa de análise
de chave estrangeira
X
Visualizar área de
trabalho Análise de
Linha de Base e abrir os
resultados de análise

Publicar resultados da
análise

X

Excluir resultados da
análise

X

Visualizar área de
Só é possível
trabalho Gerenciamento ler os
de Tabela
resultados
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Só é possível
ler os
resultados

X

X
Visualizar área de
trabalho Publicar
Resultados da Análise e
abrir os resultados de
análise

Realizar drill down em
dados de origem

X

X

Executar ou planejar
uma tarefa de análise
de domínio cruzado

Criar ou visualizar
relatórios

Função de
Usuário Drill
Down

X

Visualizar a área de
trabalho Análise de
Domínio Cruzado

Configurar o ponto de
verificação ou a linha
de base

Função de
Operador de
Dados

Só é possível
ler os
resultados

Só é possível
ler os
resultados

X
X

Funções de Segurança do Projeto para Criar e Gerenciar
Controles de Qualidade dos Dados
Além das funções de projeto de análise, você deve incluir funções de projeto para
os controles de qualidade dos dados, que incluem regras de dados, conjuntos de
regras e métricas.
Tabela 4. Funções de Segurança do Projeto que São Necessárias para Criar e Gerenciar
Funções de Qualidade dos Dados, Conjuntos de Regras e Métricas
Função de
Função de
gerenciador de administrador
regras
de regras

Função de
Função de
usuário de
autor de regras regras

Visualizar regras de
negócios ou resultados
da regra de negócios

X

X

X

X

Criar e editar
definições de negócios
(regras, conjuntos de
regras e métricas)

X

X

X

Só é possível
ler os
resultados

Testar definições e
X
métricas e visualizar os
resultados

X

X

X

Tarefa

Configurar ou remover
linhas de base e
remover execuções

X

X

Definir parâmetros
relacionados à
segurança em torno das
regras de negócios e
controlar a
implementação
Mover regras para os
estados Aceito, Padrão
ou Descontinuado

X

Editar regras que estão
nos estados Aceito,
Padrão ou
Descontinuado

X

Importar e exportar
componentes

X

Gerenciar pastas

X

Excluir qualquer
componente

X

Excluir componente
criado pelo autor

X

X

Funções do Projeto para Visualizar Termos do IBM InfoSphere
Business Glossary
As tabelas a seguir mostram as funções de segurança que são necessárias para
visualizar termos do InfoSphere Business Glossary.

Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
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Tabela 5. Funções de Projeto que São Necessárias para Visualizar e Trabalhar com Termos
do InfoSphere Business Glossary.

Tarefa

Função de
Autor do
InfoSphere
Business
Glossary

Função de
Usuário do
InfoSphere
Business
Glossary

Visualizar termos

X

X

Criar termos

X

Excluir termos

X

Visualizar termos

X

X

Designar ativos aos
termos

X

X

Visualizar definições de
regra de dados que
incluem termos
X

X

X
Visualizar Termos
Relacionados nos
resultados de análise da
coluna

X

Criar definições de
regra de dados que
incluem termos

Função de
Usuário de
Regras

Função de
Autor de
Regras

X

X

X

Designando Funções de Segurança a um Usuário noIBM
InfoSphere Information Server Console
Todos os usuários necessitam de autorização para acessar os componentes e os
recursos do IBM InfoSphere Information Server. Você pode designar uma ou mais
funções do conjunto ou componente do conjunto a um usuário.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
A alteração das funções que são designadas a um usuário não afeta nenhuma
sessão atualmente ativa para esse usuário. As novas designações de função estarão
disponíveis apenas na próxima vez em que o usuário efetuar login. Você pode
utilizar a administração de sessão para desconectar o usuário e forçar o usuário a
efetuar login novamente.

Procedimento
1. No menu do navegador Home, selecione Configuração > Usuários.
2. Na área de trabalho Usuários, selecione um usuário.
3. Na área de janela Tarefa, clique em Designar Funções.
4. Na área de janela Funções, selecione uma função do conjunto para designar ao
usuário.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione uma ou mais funções do
componente do conjunto para designar ao usuário.
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6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as autorizações no repositório
de metadados.

O que Fazer Depois
Determinados componentes do conjunto, como oIBM InfoSphere DataStage e oIBM
InfoSphere Information Analyzer, também requerem que você designe funções de
usuário adicionais nos clientes ou nos projetos.

Configurando seus Recursos do Sistema
Antes que possa importar metadados para o repositório de metadados ou
associá-los ao seu projeto, você deve localizar e definir os computadores host e os
armazenamentos de dados na sua organização.

Sobre Esta Tarefa
O repositório de metadados armazena metadados-chave sobre objetos tais como
esquemas de dados, tabelas e colunas. Esse repositório assegura que dois objetos
distintos (como duas tabelas denominadas Cluster em dois sistemas distintos) não
sejam vinculados ou sobrepostos de maneira inapropriada. Crie a hierarquia de
objetos lógica e de alto nível (objetos de origem) para fornecer um inventário dos
ativos de hardware que você pode usar para acessar seus dados. Identifique as
origens de dados definindo as localizações e os métodos de acesso para essas
origens. Por exemplo, defina o computador host no qual a origem de dados é
armazenada, identifique o sistema de banco de dados que contém a origem de
dados e configure uma conexão para essa origem de dados.

Configurando um Nome de Origem de Dados (DSN)
Depois de instalar o seu componente de conjunto, você deve criar um nome de
origem de dados (DSN) para cada banco de dados de origem que deseje usar. Para
o IBM InfoSphere Information Analyzer, você também deve criar um nome de
origem de dados para o banco de dados de análise. Em seguida, associe a origem
de dados ao servidor.

Sobre Esta Tarefa
O nome da origem de dados para o banco de dados de análise e o banco de dados
de origem deve ser criado no computador em que o mecanismo de processamento
paralelo está instalado.

Criando um Nome de Origem de Dados (DSN) para Windows
Depois de instalar o seu componente de conjunto, você deve criar um nome de
origem de dados (DSN) para o banco de dados de análise (IADB) e para cada
banco de dados de origem que deseje usar. O DSN para o banco de dados de
análise e o banco de dados de origem deve ser criado no computador no qual o
mecanismo de processamento paralelo está instalado.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter a autoridade de Administrador de Dados do
InfoSphere Information Analyzer.

Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
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Sobre Esta Tarefa
Você deve criar um DSN para o banco de dados do Information Analyzer (IADB) e
um ou mais DSNs para as origens de dados que você irá usar.

Procedimento
1. No menu Iniciar do Microsoft Windows, clique em Iniciar > Painel de controle
> Ferramentas administrativas > Fontes de dados (ODBC).
2. Clique na guia Fonte de dados de sistema e clique em Adicionar.
3. Selecione o driver que corresponde ao seu banco de dados (por exemplo,
Oracle, DB2, SQL Server) e clique em Concluir.
4. No campo Nome da fonte de dados, digite um nome de origem de dados.
5. Selecione o mesmo nome de origem de dados, que acabou de digitar, na lista
para registrar para ODBC. Clique em OK.
6. Selecione a linha que contém o nome da origem de dados que acabou de criar e
clique em Configurar.
7. Digite o nome de usuário do banco de dados e a senha para o computador.
8. Clique em Conectar. A seguinte mensagem é exibida: Conexão Testada com
Êxito.
9. Clique em OK em todas as janelas abertas do Painel de Controle.

O que Fazer Depois
Associe a origem de dados ao seu componente de domínio.

Criando um Nome de Origem de Dados (DSN) para UNIX ou
Linux
Depois de instalar o seu componente de conjunto, você deve criar um nome de
origem de dados (DSN) para o banco de dados de análise (IADB) e para cada
banco de dados de origem que deseje usar. O DSN para o banco de dados de
análise e o banco de dados de origem deve ser criado no computador no qual o
mecanismo de processamento paralelo está instalado.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter a autoridade de Administrador de Dados do
InfoSphere Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
Você deve criar um DSN para o banco de dados do Information Analyzer (IADB) e
um ou mais DSNs para as origens de dados que você irá usar.

Procedimento
1. Abra o arquivo odbc.ini.
2. A partir do código de exemplo a seguir, copie o modelo que usa o driver que
você deseja usar para que seja fácil de ser editado. O código a seguir é um
exemplo de um arquivo odbc.ini:
[ODBC Data Sources]
IADBDB2=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
IADBOracle =DataDirect Oracle Wire Protocol Driver
IADBSQLServer =DataDirect SQL Server Wire Protocol Driver
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[IADBDB2]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMdb222.so
Description=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=IADB
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=db2hostname
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=uid
Password=pwd
Package=DB2 package name
PackageOwner=
TcpPort=50000
WithHold=1
[IADBOracle]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMora22.so
Description=DataDirect Oracle Wire Protocol driver
ApplicationUsingThreads=1
ArraySize=60000
CachedCursorLimit=32
CachedDescLimit=0
CatalogIncludesSynonyms=1
CatalogOptions=0
DefaultLongDataBuffLen=1024
DescribeAtPrepare=0
EnableDescribeParam=0
EnableNcharSupport=1
EnableScrollableCursors=1
EnableStaticCursorsForLongData=0
EnableTimestampWithTimeZone=1
HostName=Oracle server
LocalTimeZoneOffset=
LockTimeOut=-1
LogonID=
Password=
PortNumber=Oracle server port
ProcedureRetResults=0
SID=OracleSID
UseCurrentSchema=1
[IADBSQLServer]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMmsss22.so
Description=DataDirect SQL Server Wire Protocol driver
Database=iadb
LogonID=uid
Password=pwd
Address= sqlserverhost,1433
QuotedId=No
AnsiNPW=No
[ODBC]
IANAAppCodePage=4
InstallDir=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc
Trace=0
TraceDll=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/odbctrac.so
TraceFile=odbctrace.out
UseCursorLib=0

3. Cole o modelo de origem de dados no arquivo. Talvez você também precise
alterar o caminho para o driver.
4. Altere o nome do DSN. O nome deve ser a primeira linha e estar entre
colchetes retos.
Capítulo 2. Configurando Seu Sistema
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5. Preencha as linhas que não possuem valores como ID de Logon e Senha.
6. Inclua uma linha no início da seção DSN e insira o nome do DSN, por
exemplo, DSN=<description>.
7. Salve o arquivo odbc.ini.

O que Fazer Depois
Associe a origem de dados ao seu componente de domínio.

Definindo um Computador Host
Para importar metadados para o repositório de metadados, primeiro você deve
definir um ou mais computadores host nos quais as origens de dados estão
armazenadas.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter autoridade de Administrador de Dados do
Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
O computador host pode ser um nome do servidor físico, WW-GLOBALCo por
exemplo, ou um nome lógico, MYHOST por exemplo. Somente é possível executar
a análise em metadados que são referenciados e importados a partir de um
computador host.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Configuração > Origens.
2. Na área de trabalho Origens, clique em Novo Computador Host.
3. Na área de janela Novo Host, especifique informações sobre o host. O campo
Nome é obrigatório.
4. Clique em Salvar > Salvar e Fechar.

O que Fazer Depois
Agora você pode incluir um armazenamento de dados no host e definir uma
conexão para essa origem de dados.

Identificando Um ou Mais Armazenamentos de Dados
Depois de definir um computador host, identifique um ou mais armazenamentos
de dados que estão nesse computador host. Os armazenamentos de dados são
contêineres lógicos para diferentes esquemas e diretórios.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter autoridade de Administrador de Dados do
Information Analyzer. Além disso, você também deve concluir as seguintes tarefas:
v “Definindo um Computador Host”
v “Configurando um Nome de Origem de Dados (DSN)” na página 15

18

Guia do Usuário

Sobre Esta Tarefa
Além disso, defina uma conexão de dados para especificar um conector e uma
sequência de conexões. A conexão de dados vincula a hierarquia de metadados
lógicos a um diretório ou esquema físico real. Os armazenamentos de dados
podem ser um tipo de banco de dados específico, o DB2 Database, por exemplo.
Ou podem ser um nome de sistema lógico, SalesSystem, por exemplo.

Procedimento
1. Na área de janela Novo Computador Host no console, clique em Incluir.
v Ou, na área de trabalho Origens, selecione o computador host no qual você
deseja incluir o armazenamento de dados e clique em Novo Armazenamento
de Dados.
2. Na área de janela Novo Armazenamento de Dados, defina o armazenamento de
dados. O campo Nome é obrigatório.
3. Defina a conexão de dados:
a. No campo Nome, digite um nome definido pelo usuário para a conexão.
b. Opcional: No campo Descrição, digite uma descrição para a conexão.
c. No menu Conector, selecione o tipo de conector.
d. No campo Sequência de Conexões, digite a sequência ou a URL usada para
acessar o conector. Por exemplo, digite o DSN ODBC definido no arquivo
ODBC.INI ou Administrador ODBC.
e. Nos campos Nome do Usuário e Senha, digite as credenciais do usuário, se
necessário, para acessar o conector.
f. Clique em Conectar para testar a conexão. Se a conexão for bem-sucedida,
informações sobre o armazenamento de dados aparecerão nos campos
Informações de Armazenamento de Dados.
g. Certifique-se de que o Tipo de Armazenamento esteja correto.
4. Clique em Salvar > Salvar e Fechar.

Resultados
Se a conexão não for bem-sucedida, a janela Conexão listará os detalhes de
configuração que causaram o erro. Modifique os detalhes de configuração e, em
seguida, teste a conexão novamente.

O que Fazer Depois
Agora é possível importar metadados para o repositório de metadados.

Usando Objetos de Origem para Importar Metadados
Um objeto de origem é um conjunto hierárquico de objetos que define a localização
dos dados e o método usado para se conectar a esses dados.
O IBM InfoSphere Information Analyzer usa o repositório de metadados comum
que é compartilhado por todos os componentes do conjunto no IBM InfoSphere
Information Server. O InfoSphere Information Analyzer organiza os dados a partir
de esquemas, arquivos e outras origens em uma hierarquia de objetos (um objeto
de origem). Use esses objetos de origem para importar metadados dos esquemas,
diretórios, tabelas, arquivos e colunas para o repositório de metadados. Após a
criação, esses objetos de origem ficam disponíveis para uso nos componentes do
conjunto. Os resultados que são gerados pelo InfoSphere Information Analyzer
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podem ser compartilhados com outros programas clientes, como o IBM InfoSphere
FastTrack, o IBM InfoSphere DataStage e o InfoSphere QualityStage, através de
suas respectivas camadas de serviço.
Por exemplo, talvez você tenha um computador host que identifique como
ww-sales-data. Nesse computador host existe um armazenamento de dados para o
DB2 Database. Nesse armazenamento de dados DB2, existe um esquema
denominado Vendas nos Estados Unidos. E nesse esquema, existe uma tabela
denominada Address_ShipTo. Crie um objeto que referencie essa hierarquia e
forneça as informações necessárias para se conectar aos dados da tabela. Em
seguida, é possível importar os metadados da tabela, associá-los a um projeto e
executar análise e outras funções nos metadados.
Usando o repositório de metadados compartilhado e os objetos de origem em
diversos componentes do conjunto, é possível compartilhar informações entre esses
componentes. Por exemplo, você pode referenciar a tabela Address_ShipTo em uma
especificação de mapeamento do IBM InfoSphere FastTrack, que é então usada em
uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage e em uma tarefa de análise de
informações. Um analista de dados pode revisar os resultados da análise e criar
anotações e notas nos metadados da tabela. Em seguida, um Administrador de
projeto do InfoSphere Information Analyzer pode publicar os resultados da análise
para que um usuário do IBM InfoSphere DataStage os revise. Um desenvolvedor
do IBM InfoSphere DataStage pode então acessar uma tarefa do IBM InfoSphere
DataStage, consultar a tabela Address_ShipTo e consultar os resultados da análise
para essa tabela. O desenvolvedor também pode visualizar quaisquer notas ou
anotações que forem criadas pelo analista de dados. Em seguida, o desenvolvedor
pode trabalhar com o analista de dados que, por sua vez, faz mudanças na
especificação de mapeamento. Ou os desenvolvedores podem designar ou
modificar suas tarefas com base nesses resultados e notas.
Por exemplo, o analista de dados pode sugerir que o tipo de dados de uma
determinada coluna na tabela seja alterado, que uma tabela deva ter uma chave
estrangeira estabelecida ou que uma tabela tenha valores não válidos que a tarefa
deva eliminar. Ou, como outro exemplo, o desenvolvedor visualiza as notas do
analista de dados e vê que o analista de dados criou uma especificação de
mapeamento no IBM InfoSphere FastTrack que mapeou colunas e termos na tabela
Address_ShipTo para colunas e termos em duas outras tabelas para estender e
transformar os dados. O desenvolvedor recupera a tarefa gerada no IBM
InfoSphere FastTrack e usa a tarefa gerada para estender a tarefa existente
associada à tabela Address_ShipTo. A hierarquia dos objetos permanece intacta.

Editando um Objeto de Origem
Depois de criar um objeto de origem, é possível editar quaisquer dos detalhes
desse objeto.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Dados do Information Analyzer e
concluir a seguinte tarefa:
Identificando Um ou Mais Armazenamentos de Dados

Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Origens.
2. Na área de trabalho Origens, selecione o objeto de origem que deseja modificar.
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3. Clique em Abrir Detalhes na área de janela Tarefas.
4. Faça quaisquer modificações necessárias.
5. Clique em Salvar.

Verificando as Configurações de Análise
Verifique as configurações de análise que são usadas para se conectar ao
mecanismo do IBM InfoSphere Information Server.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter a autoridade de Administrador de Dados do
InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. No ícone Início do cliente do InfoSphere Information Analyzer, selecione
Configuração > Configurações de Análise.
2. Na guia Mecanismo de Análise:
a. Selecione a opção Usar Credenciais DataStage Estáticas.
b. O nome de usuário e a senha padrão devem ser substituídos. Insira o nome
de usuário e a senha do InfoSphere DataStage nos campos Nome do
Usuário do DataStage e Senha do DataStage.
Importante: O nome do usuário do InfoSphere DataStage deve ser o nome
de usuário do usuário do sistema operacional do InfoSphere DataStage no
computador que está executando o mecanismo do InfoSphere DataStage.
c. Clique em Validar Configurações para assegurar que possa validar com
êxito as configurações de credenciais do DataStage antes de continuar. A
mensagem As configurações do Mecanismo de Análise são válidas indica
uma conexão bem-sucedida.
3. Clique na guia Banco de Dados de Análise e valide suas conexões.
a. Clique em Validar Conexão do Cliente. Se a conexão falhar, verifique se os
valores na guia Banco de Dados de Análise estão corretos e se o banco de
dados está em execução e está acessível.
b. Clique em Validar Conexão do Mecanismo. Se a conexão falhar, verifique
se os valores na guia Banco de Dados de Análise estão corretos e se o banco
de dados está em execução e está acessível.
4. Clique em Salvar Tudo.

O que Fazer Depois
Agora você pode definir um ou mais computadores host nos quais as origens de
dados estão armazenadas.

Importando Metadados no Repositório de Metadados
Importe metadados para o repositório de metadados para uso em projetos. Você
deve importar os metadados e associá-los a um determinado projeto antes de
executar funções como executar tarefas de análise de informações ou mapear
colunas de origem para destino.
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Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter autoridade de Administrador de Dados do
Information Analyzer. Além disso, você também deve concluir a seguinte tarefa:
v “Configurando um Nome de Origem de Dados (DSN)” na página 15

Sobre Esta Tarefa
O repositório de metadados é onde informações como resultados da análise,
termos de glossário e especificações de mapeamento estão armazenadas. Ao
importar metadados para o repositório de metadados, esses metadados ficam
disponíveis a todos os recursos do InfoSphere Information Server.
É possível importar todas ou algumas das tabelas, arquivos ou colunas em um
esquema ou diretório.

Processo de Importação de Metadados
O processo de importação consiste em diversas etapas que você conclui para
importar metadados para o repositório de metadados.
Metadados são dados que descrevem o conteúdo, a estrutura e outras
características de um conjunto de dados original. É possível acessar as informações
no repositório de metadados a partir de qualquer componente no conjunto, o que
significa que os metadados podem ser compartilhados por diversos componentes
do conjunto. Use os metadados em todos os seus projetos de análise para descrever
os dados que deseja analisar e usar como uma base para acessar inferências. Além
disso, use os metadados para criar especificações de mapeamento de origem a
destino.
Armazenamento de dados
Para iniciar o processo de importação, selecione um computador host e um
armazenamento de dados que contenha os metadados. Você definiu o
computador host ou o armazenamento de dados quando configurou os
recursos com os quais deseja trabalhar. Você deve configurar os recursos
antes que possa importar os metadados.
Identificar
Depois de selecionar um armazenamento de dados, é necessário identificar
os metadados que ele contém. Ao identificar os metadados, o sistema se
conecta ao armazenamento de dados e, em seguida, exibe uma hierarquia
dos objetos no armazenamento de dados, tais como diretórios, tabelas ou
arquivos. Uma hierarquia é uma lista de objetos que são exibidos em níveis
específicos dependendo do tamanho do objeto. Por exemplo, selecione um
armazenamento de dados para visualizar um esquema no armazenamento
de dados. Para visualizar uma tabela, você então seleciona o esquema para
visualizar as tabelas no esquema. É preciso identificar até o nível de coluna
para importar os metadados.
Importar
Depois de identificar os metadados em um armazenamento de dados,
selecione os objetos que deseja e, em seguida, importe os objetos para o
repositório. Por exemplo, talvez você queira importar tabelas específicas
em vez de todas as tabelas no armazenamento de dados.
Repositório de metadados
O repositório de metadados contém metadados importados, resultados de
análise e configurações do sistema e pode ser acessado por usuários
autorizados a partir de qualquer componente no conjunto.
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Repositório de metadados
O repositório de metadados armazena metadados importados, configurações de
projeto, relatórios e resultados importados para todos os componentes do IBM
InfoSphere Information Server.
É possível acessar as informações no repositório de metadados a partir de qualquer
conjunto de componentes, o que significa que os metadados podem ser
compartilhados por diversos componentes do conjunto. Por exemplo, depois de
importar metadados para o repositório, um usuário autorizado pode então usar os
mesmos metadados para projetos em qualquer componente do conjunto, como o
IBM InfoSphere FastTrack e InfoSphere DataStage ou o InfoSphere QualityStage.

Identificando Metadados para Importação
Antes de importar metadados para o repositório de metadados, é preciso
identificar os esquemas, diretórios, tabelas, arquivos e colunas que estão no
armazenamento de dados.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto. Para o InfoSphere
FastTrack, você deve ter autoridade de Administrador de Dados FastTrack. Além
disso, você também deve concluir as seguintes tarefas:
v “Definindo um Computador Host” na página 18
v “Identificando Um ou Mais Armazenamentos de Dados” na página 18

Sobre Esta Tarefa
A área de trabalho Importar Metadados exibe uma hierarquia dos computadores
host e armazenamentos de dados definidos. Para cada armazenamento de dados,
se você já descobriu os metadados, a hierarquia contém os esquemas, diretórios,
tabelas, arquivos e colunas descobertos. Essa identificação somente persistirá entre
sessões de usuários se você concluir a etapa de importação. Caso contrário, sempre
que abrir a área de trabalho Importar Metadados, você deverá identificar
novamente a hierarquia de esquemas, diretórios, tabelas ou arquivos no
computador host.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Importar Metadados.
2. Na área de trabalho Importar Metadados, selecione o computador host no qual
deseja identificar tabelas, arquivos e colunas.
3. Identifique os armazenamentos de dados no computador host.
Opção

Descrição

Para identificar todos os esquemas, tabelas,
arquivos e colunas no computador host de
uma vez:

Clique em Identificar Todos os Níveis na
área de janela Tarefas.
Essa opção descobre todos os itens no
armazenamento de dados selecionado. Para
esquemas ou diretórios com milhares de
tabelas e colunas, essa etapa demorará muito
para ser concluída.
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Opção

Descrição

Para identificar cada nível dos esquemas ou
diretórios progressivamente:

Clique em Identificar Próximo Nível na
área de janela Tarefas.
Essa opção fornece um processo de
descoberta direta focalizado apenas nos
caminhos que interessam a você. Para
importar os metadados, você deve continuar
identificando progressivamente os
armazenamentos de dados até o nível de
coluna.

O que Fazer Depois
Agora é possível importar metadados dos esquemas, diretórios, tabelas, arquivos e
colunas que você identificou.

Importando metadados
Importe metadados para o repositório de metadados para uso em projetos. É
possível importar metadados de um ou mais esquemas, diretórios, tabelas,
arquivos ou colunas em um computador host.

Antes de Iniciar
É preciso ter autoridade de administrador do conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter autoridade de Administrador de Dados do
Information Analyzer. Além disso, você também deve concluir a tarefa a seguir.
v “Identificando Metadados para Importação” na página 23

Sobre Esta Tarefa
A área de trabalho Importar Metadados mostra uma hierarquia dos computadores
host e armazenamentos de dados definidos. É possível importar metadados em
qualquer nível da hierarquia, desde todos os armazenamentos de dados no
computador host até uma tabela individual em um esquema específico.

Procedimento
1. Na área de trabalho Importar Metadados, selecione um ou mais esquemas,
diretórios, tabelas, arquivos ou colunas que deseja importar.
2. Na área de janela Tarefas, clique em Importar.
3. Clique em OK para confirmar que deseja importar os metadados dos
esquemas, diretórios, tabelas, arquivos ou colunas selecionados.

O que Fazer Depois
Agora é possível visualizar os metadados importados, selecionando-os e clicando
em Visualizar na área de janela Tarefas. Ou, é possível registrar o interesse nos
metadados através de um projeto.

Excluindo Metadados
É possível excluir metadados do repositório de metadados depois de importá-los
para ou exportá-los da área de trabalho Importar Metadados.
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Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador do Conjunto. Para o IBM InfoSphere
Information Analyzer, você deve ter autoridade de Administrador de Dados do
Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
É possível excluir metadados da área de trabalho Importar Metadados. É possível
excluir os metadados no nível de tabela da hierarquia de armazenamento de dados
no repositório de metadados.

Procedimento
1. Clique em Gerenciamento de Metadados > Importar Metadados a partir do
menu do navegador Início.
2. Na área de trabalho Importar Metadados, selecione uma ou mais tabelas,
arquivos ou colunas que deseja excluir.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Excluir ou clique com o botão direito e
selecione Excluir.
4. Revise todos os itens afetados pela tabela que deseja excluir. Os itens são
organizados por projeto.
5. Clique em OK para confirmar que deseja excluir os metadados das tabelas,
arquivos ou colunas selecionados.
6. Clique em OK para fechar a janela Excluir Metadados.
Nota: Excluir os metadados não remove o armazenamento de dados e a
conexão do repositório. Os armazenamentos de dados podem ser excluídos
acessando o menu do navegador Início e clicando em Configuração > Origens
e, em seguida, excluindo os armazenamentos de dados, selecionando a opção
de exclusão do menu de tarefas.

Importando Dados de um Arquivo Simples
É possível importar dados de arquivos simples para seus projetos usando os
assistentes Identificar Arquivo Simples e Importar na área de trabalho Importar
Metadados.
É possível usar as funções Identificar Arquivo Simples se você desejar importar
um arquivo simples e não tiver atualizado uma entrada para seu arquivo simples
no arquivo de configuração QETXT.INI em seu sistema. Se o arquivo de dados que
deseja importar já tiver uma entrada válida em QETXT.INI, não será necessário
usar o assistente. É possível usar o botão Importar.
É possível usar o assistente Identificar Arquivo Simples para especificar o formato
dos dados em seu arquivo simples, o que permite importar os dados do arquivo
simples para seus projetos. Ao usar o assistente Identificar Arquivo Simples,
especifique as larguras fixas de dados em seu arquivo simples ou especifique o
delimitador pelo qual seus dados são separados, como vírgulas, espaços e dois
pontos. Em seguida, é possível visualizar a maneira como o assistente analisará
seus dados. Depois de visualizar como os dados em seu arquivo de texto são
analisados e como eles parecerão quando forem transferidos por upload para uma
tabela na sua origem de dados, o assistente salvará automaticamente essas
configurações no arquivo de configuração QETXT.INI no seu sistema. Depois que o
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arquivo QETXT.INI for configurado pelo assistente, você poderá importar os dados
usando o botão Importar na área de trabalho Importar Metadados.

Preparando-se para Importar Dados a partir de um Arquivo
Simples
É possível importar metadados de um arquivo simples para uma tabela do IBM
InfoSphere Information Analyzer especificando os parâmetros em seu arquivo
simples, como os formatos que existem em seu arquivo simples e os delimitadores
que separam seus dados.

Sobre Esta Tarefa
Antes de importar dados de um arquivo simples para a tabela, você deve
especificar o formato do arquivo e os delimitadores que separam os dados. Ao
concluir a especificação do formato usando o assistente na área de trabalho
Identificar Arquivo Simples, é possível importar o conteúdo do arquivo simples,
usando o recurso Importar.

Procedimento
1. Acesse o menu Início, selecione Gerenciamento de Metadados e, em seguida,
selecione Importar Metadados.
2. No campo Origens de Dados, destaque a origem de dados para a qual deseja
fazer upload do arquivo simples. A origem de dados deve conter pelo menos
um esquema.
3. Clique em Identificar Arquivo Simples na lista de tarefas no lado direito da
área de trabalho. Depois de clicar em Identificar Arquivo Simples, será
exibido um assistente. Siga a lista de tarefas Etapas para Conclusão no lado
esquerdo da tela.
4. Localize o arquivo que você deseja importar na área de trabalho Selecionar
Arquivo Simples para Identificação ou clique em Incluir se desejar incluir
um novo arquivo simples a partir de um diretório em seu sistema.
5. Se estiver incluindo um novo arquivo, depois de clicar em Incluir,
especifique o caminho de arquivo até o diretório que contém o arquivo
simples que deseja importar.
6. Destaque o arquivo que deseja importar e clique em Avançar.
7. Selecione um dos seguintes separadores de campo na tela Especificar Layout
do Arquivo:
v Delimitado
Selecione o caractere que é usado para separar os dados em seu
arquivo simples. É possível escolher dentre as seguintes opções:
– , (Vírgula)
– Tabulação
– | (Canal)
– Espaço
– Outro
v Largura Fixa
Selecione esta opção se os dados de cada coluna tiverem a mesma
largura. Cada coluna pode ter individualmente uma largura
diferente. É possível criar uma lista de larguras de coluna, separada
por vírgulas.
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8. Opcional: Marque a caixa de seleção A Primeira Linha São os Nomes de
Coluna, se seus nomes de coluna estiverem na primeira linha do arquivo de
texto.
9. Opcional: Clique em Atualizar Visualização quando tiver terminado de
especificar os delimitadores usados para separar os dados para visualizar
como as colunas serão analisadas. A visualização exibe as primeiras linhas de
dados com base nas configurações que você especificou na área Separação de
Campo. Certifique-se de que a visualização pareça correta e faça as mudanças
apropriadas até que a visualização de dados pareça exata.
10. Clique em Avançar quando tiver concluído a especificação do seu layout de
arquivo simples.
11. Clique em Visualizar na área de trabalho Editar Detalhes de Coluna para
verificar se suas seleções de configuração estão sendo mostradas corretamente.
A visualização lista as primeiras linhas de dados, divididas em colunas
conforme especificado pelas opções na página. É possível redimensionar as
colunas nessa visualização. É possível alterar os valores de largura da coluna e
visualizar as mudanças na visualização.
12. Clique em Avançar no canto inferior direito da tela.
13. Especifique o nome de tabela ou o nome do arquivo lógico, que deseja
designar ao arquivo simples no campo Nome na área de trabalho Salvar
Definição de Arquivo.
14. Clique em Concluir no canto inferior direito da tela quando tiver inserido
todas as informações do arquivo simples.

O que Fazer Depois
O formato do arquivo simples que você deseja importar agora é salvo no arquivo
QETXT.INI para a origem de dados para a qual deseja importar o arquivo simples.
Importe o conteúdo do arquivo simples para uma tabela na sua origem de dados,
destacando a origem de dados com a qual deseja trabalhar e clicando em Importar
no menu Tarefas.

Visão Geral do Projeto
Um projeto é um objeto que contém todas as informações necessárias para
construir e executar uma tarefa de análise e visualizar os resultados da análise.
Cada projeto é exclusivo, dependendo das configurações analíticas que foram
configuradas no projeto quando ele foi criado. No entanto, diversos projetos
podem acessar os mesmos metadados que estão armazenados no repositório e
compartilhar os mesmos usuários e origens de dados entre os componentes do
conjunto.
Geralmente, um administrador do projeto ou um usuário com direitos
administrativos cria um projeto e configura todas as conexões de origem de dados
e opções de segurança que estão associadas ao projeto. Depois que uma conexão a
um armazenamento de dados é criada, o administrador importa os metadados e os
registra no projeto. Apenas o administrador tem acesso às informações de conexão
e opções de segurança. Um administrador usa as opções de segurança para
designar funções de usuário aos usuários autorizados. Um usuário pode então
acessar certas tarefas do projeto, dependendo da função à qual estiverem
designados.

Capítulo 2. Configurando Seu Sistema

27

O diagrama a seguir mostra o processo de criação do projeto.

Criando um projeto
Primeiro você deve criar um projeto. Um projeto é um contêiner lógico para todas
as tarefas que podem ser desempenhadas em um módulo de produto.

Antes de Iniciar
Você deve ter permissões para criar um projeto. Se não tiver, todos os menus e
tarefas de criação de projeto serão desativados.

Procedimento
1. No menu Arquivo no IBM InfoSphere Information Server Console, selecione
Novo Projeto.
2. Na janela Novo Projeto, selecione o tipo de projeto que deseja criar. O campo
Tipo é exibido apenas se mais de um módulo de produto estiver instalado.
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3. Digite um nome para o projeto.
4. Clique em OK para abrir a área de trabalho Propriedades do Projeto.

O que Fazer Depois
v “Modificando Propriedades do Projeto” na página 31
v “Designando Usuários a um Projeto e Designando Funções”

Abrindo um Projeto Existente no IBM InfoSphere Information
Server Console
É possível abrir um projeto existente para executar tarefas que estejam associadas
ao módulo do produto do projeto, tais como análise de informações ou ativação de
serviços de informações.

Antes de Iniciar
Você ou seu administrador deve criar e configurar um projeto.

Procedimento
1. Na área de janela Projetos da área de trabalho Meu Início, selecione um projeto
na lista.
2. Clique em Abrir Projeto para abrir a área de trabalho Painel.

Designando Usuários a um Projeto e Designando Funções
Quando você criar um projeto, poderá especificar quais usuários poderão acessar
esse projeto. Também é possível especificar quais ações os usuários poderão
desempenhar nesse projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para incluir usuários a um projeto e designar funções, use ferramentas diferentes.
A ferramenta que você usa depende do módulo de produto no qual está
trabalhando:
v Para o IBM InfoSphere Information Analyzer e o IBM InfoSphere Information
Services Director, use o IBM InfoSphere Information Server Console conforme
descrito neste procedimento.
v Para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage, use o IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Administrador. Consulte o IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Administrador.
v Para o IBM InfoSphere FastTrack, use o console do IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte o IBM InfoSphere: Tutorial do FastTrack.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, abra o projeto ao qual você
deseja designar usuários e funções.
2. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
Console, selecione Propriedades do Projeto.
3. Na área de trabalho Propriedades do Projeto, selecione a guia Usuários.
4. Na área de janela Usuários, clique em Procurar para incluir usuários no projeto.
5. Na janela Incluir Usuários, selecione os usuários que você deseja incluir no
projeto, clique em Incluir, em seguida, clique em OK.

Capítulo 2. Configurando Seu Sistema

29

6. Na área de janela Funções do Projeto, selecione uma função do projeto para
designar ao usuário selecionado. Um usuário pode receber uma ou mais
funções em um projeto.
7. Clique em Salvar Tudo.

Designando Grupos a um Projeto e Especificando Funções
Ao criar um projeto, é possível especificar quais grupos podem acessar esse
projeto. Também é possível especificar quais ações eles podem executar nesse
projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para designar grupos a um projeto e selecionar funções, você usa diferentes
ferramentas. A ferramenta a ser usada depende do módulo de produto no qual
você está trabalhando:
v Para o IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information
Services Director, use o IBM InfoSphere Information Server Console conforme
descrito neste procedimento.
v Para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage, use o IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Administrador. Consulte oIBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Cliente do Administrador.
v Para o IBM InfoSphere FastTrack, use o console do IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte o IBM InfoSphere: Tutorial do FastTrack.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, abra o projeto ao qual você
deseja designar os grupos.
2. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
Console, selecione Propriedades do Projeto.
3. Na área de trabalho Propriedades do Projeto, selecione a guia Grupos.
4. Na área de janela Grupos, clique em Procurar para incluir grupos no projeto.
5. Na janela Incluir Grupos, selecione os grupos que deseja incluir no projeto,
clique em Incluir e, em seguida, clique em OK.
6. Na área de janela Funções do Projeto, selecione uma função para designar ao
grupo selecionado. Um grupo pode ter uma ou mais funções designadas a ele
em um projeto.
7. Clique em Salvar Tudo.

Suporte a Diversos Usuários nos Projetos
Os projetos fornecem um ambiente colaborativo que ajuda os usuários a
entenderem o significado, a estrutura e o conteúdo das informações em uma ampla
variedade de origens. Vários usuários podem contribuir com um projeto e
visualizar o status de um projeto com o decorrer do tempo.
No IBM InfoSphere Information Analyzer, diversos usuários podem acessar um
projeto ao mesmo tempo. Os usuários podem visualizar dados do projeto, revisar
resultados de análise, inserir anotações e notas, e executar tarefas de análise.
Quando diversas tarefas de análise são enviadas para processamento, elas são
processadas em uma fila.
Se você estiver incluindo anotações, modificando resultados de análise ou
modificando detalhes do projeto, saiba que outros usuários também podem estar
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modificando essas informações. Antes de editar ou incluir as informações, clique
em
recentes.

(Atualizar) para assegurar que esteja visualizando as informações mais

Modificando Propriedades do Projeto
É possível visualizar e modificar as propriedades de seu projeto.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade do administrador do projeto.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
Console, selecione Propriedades do Projeto.
2. Especifique informações sobre o projeto.
3. Clique em Salvar Tudo.

Associando Metadados Importados a seu Projeto
É possível associar metadados importados a seu projeto. Os metadados que você
associa ao projeto determinam quais origens de dados você pode analisar.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Projeto do InfoSphere Information
Analyzer. Um Administrador de Dados do InfoSphere Information Analyzer deve
ter concluído a seguinte tarefa:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.moz.common.doc/topics/t_configure_dsn.html

Sobre Esta Tarefa
O repositório de metadados é um repositório corporativo e pode conter um grande
número de armazenamentos de dados. Muitos desses armazenamentos de dados
podem não ser relevantes para seu projeto. Associe metadados a seu projeto no
nível de armazenamento de dados, esquema, tabela, arquivo ou coluna. É possível
criar diversos projetos de análise para cada objeto e registrar o interesse nas
origens de dados em diferentes computadores host ou diversos armazenamentos
de dados no mesmo computador host.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Origens de Dados.
3. Clique em Incluir para identificar origens de dados que você deseja associar a
seu projeto.
4. Na janela Selecionar Origens de Dados, expanda a árvore hierárquica para
visualizar os esquemas, os diretórios, as tabelas, os arquivos e as colunas.
5. Selecione um ou mais esquemas, tabelas, arquivos ou colunas que você deseja
associar a esse projeto. É possível selecionar diversos itens clicando em
Shift+Clique ou Ctrl+Clique.
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6. Clique em OK para associar as origens de dados selecionadas ao projeto.
7. Na guia Origens de Dados, clique em Salvar Tudo.

Metadados no Seu Projeto
Depois de importar metadados para o repositório de metadados, você deve
registrá-los no projeto em que deseja usar que sejam usados. Ao associar
metadados ao seu projeto, escolha as informações que você necessita para criar
tarefas de análise, executar tarefas de análise e revisar posteriormente os resultados
analíticos.
Registre os metadados em seu projeto em nível de armazenamento de dados,
esquema, tabela ou arquivo. Isso cria um segundo ambiente para análise e também
permite reduzir ou controlar a quantidade dos dados apresentados para outros
usuários do projeto. Os metadados podem ser registrados em diversos projetos
pelos usuários autorizados.

Modificando Configurações de Análise do Projeto
É possível realizar ajuste fino dos parâmetros, configurações e limites para tarefas
de análise. Quando você modificar as configurações de análise do projeto, anulará
as configurações do sistema padrão. Todas as novas tarefas de análise criadas no
projeto herdam as novas configurações.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Produto do IBM InfoSphere
Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
As opções de análise determinam como o sistema executa a análise. É possível
modificar as configurações individuais para cada parte da análise. Ao modificar as
opções de análise, geralmente você estará restringindo ou aumentando a
capacidade do sistema de criar suas próprias inferências analíticas.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Configurações de Análise.
3. Selecione Projeto na área de janela Selecionar Visualização.
4. Modifique as configurações de análise.
5. Na guia Configurações de Análise, clique em Salvar Tudo.

Modificando Configurações de Origem de Dados
É possível realizar ajuste fino dos parâmetros, configurações e limites que são
usados em tarefas de análise no nível de origem de dados. Ao modificar as
configurações da origem de dados, você substituirá as configurações do sistema.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade do Administrador de Projeto do InfoSphere Information
Analyzer.
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Sobre Esta Tarefa
As opções de análise determinam como o sistema executa a análise. É possível
modificar as configurações individuais para cada parte da análise. Ao modificar as
opções de análise, é possível restringir ou aumentar a capacidade do sistema de
criar suas próprias inferências analíticas.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Configurações de Análise.
3. Na área de janela Selecionar Visualização, selecione Origens de Dados.
4. Clique na origem de dados que deseja modificar.
5. Clique em Modificar.
6. Na janela Configurações de Análise, especifique o novo valor.
7. Clique em OK.
8. Na guia Configurações de Análise, clique em Salvar Tudo.

Modificando Configurações do Mecanismo de Análise do Projeto
É possível customizar as configurações do mecanismo de análise no nível de
projeto. Quando você modificar as configurações do mecanismo de análise de nível
do projeto, você substituirá as configurações padrão do sistema. Todas as novas
tarefas de análise criadas no projeto herdam as novas configurações.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Produto do InfoSphere Information
Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
As configurações do mecanismo de análise determinam qual mecanismo de análise
você deseja usar no nível do projeto. Ao modificar as configurações do mecanismo
de análise, você estará especificando com quais mecanismos deseja executar suas
análises.

Procedimento
1. Abra um projeto do InfoSphere Information Analyzer.
2. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
3. Selecione a guia Mecanismo de Análise.
4. Selecione o nome do host para o computador que hospeda o servidor do
InfoSphere DataStage no campo Host.
5. Especifique o número da porta para conectar-se ao InfoSphere DataStage no
campo Porta. O número da porta padrão é 31538.
6. Insira o nome do projeto do InfoSphere DataStage no campo Projeto do
DataStage.
7. Insira o tamanho da matriz no campo Tamanho de Matriz.
8. Insira suas credenciais do InfoSphere DataStage no campo Credenciais do
DataStage.
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a. Selecione Usar Credenciais Estáticas do DataStage para conectar-se ao
InfoSphere DataStage diretamente usando as credenciais de nível do
sistema operacional. Se você selecionar essa opção, a configuração será
para todos os usuários que executarem análises neste projeto. Se você não
selecionar Usar Credenciais Estáticas do DataStage, o InfoSphere
Information Analyzer usará as credenciais do InfoSphere DataStage
mapeadas do usuário que efetuou logon no InfoSphere Information
Analyzer.
9. Clique em Validar Configurações para verificar as configurações. Clique em
Restaurar Configurações do Sistema para reconfigurar todos os campos na
guia Mecanismo de Análise para as configurações do sistema.
10. Clique em Sim no campo Reter Scripts se desejar manter os scripts para todas
as tarefas que são executadas ou clique em Não se não desejar salvar os
scripts. Os scripts retidos estão localizados na camada de mecanismo do
InfoSphere DataStage no projeto do InfoSphere DataStage criado para o
InfoSphere Information Analyzer.

Modificando Configurações do Banco de Dados de Análise do Projeto
É possível customizar as configurações do banco de dados de análise no nível de
projeto. Ao modificar as configurações do banco de dados de análise de nível de
projeto, você substituirá as configurações padrão do sistema. Todas as novas
tarefas de análise criadas no projeto herdam as novas configurações.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Produto do InfoSphere Information
Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
As configurações do banco de dados de análise determinam qual banco de dados
de análise você deseja usar no nível do projeto. Ao modificar o banco de dados de
análise, você estará especificando com quais bancos de dados deseja executar suas
análises.

Procedimento
1. Abra um projeto do InfoSphere Information Analyzer.
2. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
3. Selecione a guia Banco de Dados de Análise.
4. Selecione o banco de dados a ser usado como o banco de dados de análise no
campo Tipo de Banco de Dados.
5. Confirme o computador host no qual o banco de dados de análise existe no
campo Nome do Host.
6. Confirme o nome do banco de dados no campo Nome do Banco de Dados.
7. Especifique o número da porta para conexão com o banco de dados de análise
no campo Porta.
Tabela 6. Números de Porta Padrão para Conectar-se ao Banco de Dados de Análise
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Tipo do Banco de Dados

Número da Porta Padrão

Banco de dados DB2

50000

Microsoft SQL Server

1433

Tabela 6. Números de Porta Padrão para Conectar-se ao Banco de Dados de
Análise (continuação)
Tipo do Banco de Dados

Número da Porta Padrão

Oracle

1521

8. Insira o ID do usuário e a senha para conectar-se ao banco de dados de
análise.
9. Selecione DB2 para z/OS se desejar conectar-se a um banco de dados DB2
para z/OS e, em seguida, insira um nome do local e nome de coleção.
10. Verifique se o driver padrão para o tipo de banco de dados selecionado é
inserido automaticamente no campo Driver do Banco de Dados. Se você usar
um driver diferente, como ODBC DataConnect, deve especificar o driver
necessário.
a. Clique em Restaurar Configurações do Sistema para restaurar as
configurações no nível de sistema do InfoSphere Information Analyzer.
b. Clique em Validar Conexão do Cliente para verificar se a conexão é
válida.
11. Se você não usar os drivers de banco de dados nativos para conectar-se ao
banco de dados de análise, especifique a URL para o seu driver no seguinte
formato:
connType:databaseDriver://hostName:portNumber;databaseName=databaseName
Where:
connType
O tipo de conexão, por exemplo, JDBC ou ODBC.
databaseDriver
O driver de banco de dados para conectar-se ao banco de dados de
análise.
hostName
O nome do host do computador no qual o banco de dados de análise
está instalado.
portNumber
O número da porta para conectar-se ao banco de dados de análise.
databaseName
O nome do banco de dados de análise.
12. Selecione o nome DSN para o banco de dados de análise do InfoSphere
Information Analyzer no campo DSN ODBC de Análise.
Nota: O DSN representa o DSN específico que está configurado na máquina
que executa o InfoSphere DataStage onde as operações de análise serão
executadas. Ess DSN precisa ser instalado e configurado para acessar o banco
de dados de análise do InfoSphere Information Analyzer.
a. Clique em Restaurar Configurações do Sistema para restaurar as
configurações no nível de sistema do InfoSphere Information Analyzer.
b. Clique em Validar Conexão do Mecanismo para verificar se a conexão é
válida.
13. Clique em Salvar Tudo depois de especificar as configurações do banco de
dados de análise.
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Modificando uma Conexão de Dados
É possível modificar o conector que você deseja usar para se conectar a seu
armazenamento de dados. O IBM InfoSphere Information Analyzer se conecta a
origens de dados e importa metadados usando quaisquer dos conectores comuns
disponíveis. Especifique os conectores comuns que deseja que o InfoSphere
Information Analyzer use para acessar e ler os dados a partir de uma origem de
dados. É possível reduzir o tempo que demora para o InfoSphere Information
Analyzer acessar os dados em seu armazenamento de dados, selecionando o
conector apropriado para essa origem de dados.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Dados do InfoSphere Information
Analyzer.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Configuração > Origens.
2. Selecione a origem de dados para a qual você deseja modificar o conector e
clique em Abrir Detalhes no menu Tarefas à direita.
3. Modifique o nome da conexão no campo Definir uma Conexão de Dados.
4. Opcional: Insira uma descrição curta no campo Descrição Curta.
5. Opcional: Insira uma descrição longa no campo Descrição Longa.
6. Selecione o tipo de conector que deseja usar para conectar-se à origem de
dados no menu Conector.
7. No campo Sequência de Conexões, digite a sequência ou a URL usada para
acessar o conector. Por exemplo, digite o DSN ODBC definido no arquivo
ODBC.INI ou Administrador ODBC para o conector ODBC ou especifique um
endereço IP ou nome do host de um servidor para o conector Teradata.
8. Insira um nome de servidor para o conector selecionado.
9. Digite o nome de usuário e a senha usados para se conectar à origem de
dados.
10. Clique em Conectar para verificar se a conexão ao banco de dados é válida.
11. Verifique as informações na seção Informações do Armazenamento de Dados.
12. Clique em Salvar e Fechar.

Designando Privilégios de Segurança de Drill Down para um Projeto
É possível especificar os usuários que possuem permissão para realizar drill down
para visualizar os dados de origem em seu projeto.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Produto do InfoSphere Information
Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
É possível proteger a segurança de seus dados fornecendo privilégios de segurança
de drill down do InfoSphere Information Analyzer apenas para um número seleto
de usuários e ativando a segurança de drill down. Ao ativar a configuração de
segurança de drill down, você limita o número de pessoas que podem visualizar
os dados de origem. Apenas pessoas com funções de projeto de Usuário de Drill
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Down do Information Analyzer conseguirão realizar drill down nos seus dados de
origem se a segurança de drill down estiver ativada.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Usuários e selecione a função de projeto Usuário de Drill
Down do Information Analyzer para todos os usuários aos quais você deseja
permitir realizar drill down nos dados do projeto.
3. Clique em Salvar Tudo.

Ativando a Segurança de Drill Down para um Projeto
É possível restringir o acesso aos dados de origem referenciados no projeto a
usuários que possuem permissões específicas da função drill down.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Administrador de Produto do InfoSphere Information
Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
É possível proteger a segurança de seus dados ativando a segurança de drill down.
Ao ativar a configuração de segurança de drill down, você limita o número de
pessoas que podem visualizar os dados de origem. Apenas pessoas com funções de
projeto de drill down do InfoSphere Information Analyzer conseguirão realizar
drill down nos seus dados de origem se a segurança de drill down estiver ativada.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Detalhes.
3. Selecione Ativar Segurança de Drill Down.
4. Na guia Configurações de Análise, clique em Salvar Tudo.

Resultados
Assim que a segurança drill down é ativada para um projeto, apenas usuários com
a função de projeto de drill down do InfoSphere Information Analyzer podem
realizar drill down nos dados.

Customizando o Painel do Projeto
É possível customizar a área de trabalho Painel no IBM InfoSphere Information
Server Console para incluir ou remover áreas de janela de conteúdo. Para alguns
módulos de produto, você também pode configurar o painel para mostrar um
conjunto de gráficos e os gráficos baseados nas informações do projeto subjacente.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
Console, selecione Painel.
2. Na área de trabalho Painel, clique em Configurar
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3. Opcional: Clique em Incluir para incluir áreas de janela de conteúdo na lista
Conteúdo. As áreas de janela de conteúdo disponíveis dependem dos módulos
de produto que estão instalados.
4. Na janela Configurar Painel, selecione a área de janela de conteúdo que deseja
modificar.
5. Para cada área de janela de conteúdo, é possível modificar o rótulo da área de
janela e selecionar se ela é exibida na área de trabalho. Algumas áreas de janela
de conteúdo possuem propriedades de configuração adicionais.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Painel do projeto
No painel do projeto, é possível visualizar gráficos que resumem as estatísticas
sobre os seus dados.
É possível visualizar o painel do projeto para ver o status de qualquer análise
executada em origens no projeto e localizar quaisquer anomalias que foram
encontradas durante a análise.
Você ou seu administrador de projeto pode configurar o painel para exibir uma ou
mais das áreas de janela a seguir.
Área de Janela Introdução
Fornece um fluxo de trabalho de análise de informações que descreve as
tarefas de criação de perfil disponíveis e suas etapas de pré-requisito.
Área de Janela Resumo de Origens de Dados
Mostra o status de análise de coluna do projeto inteiro, de uma tabela ou
de uma origem de dados.
Área de Janela Origens de Dados
Mostra o status da análise de coluna de diversas origens de dados lado a
lado.
Área de janela Resumo de Conclusão e Validade
Mostra o número total de valores inválidos, incompletos e nulos que foram
localizados no armazenamento de dados. Um valor incompleto é um valor
de dados que não fornece nenhum dado significativo, como um registro
em uma coluna de cidade que tenha um valor n/d. Um valor inválido é
um valor de dados que não atende aos requisitos definidos pelo usuário
para esse campo. Um valor nulo é um campo de dados que está vazio.
Área de janela Resumo de Formato
Mostra o número total de origens de dados associadas ao projeto que não
está em conformidade com o formato inferido. Por exemplo, se uma coluna
tiver um formato de data inferido (AAMMDD) e o valor dos dados tiver
um valor de AA11, o formato de dados será sinalizado como não estando
em conformidade.
Área de janela Resumo de Propriedades
Mostra o número total de colunas que contêm linhas que possuem
anormalidades de tipo de dados, comprimento, capacidade de anulação,
precisão ou escala.
Área de janela Resumo de Anormalidades Agregadas
Mostra uma visão geral das anormalidades que foram localizadas durante
as tarefas de análise de coluna que foram executadas no projeto. Uma
anormalidade representa a diferença entre um valor original e um valor
inferido. Por exemplo, se o gráfico Resumo Agregado exibir 20
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anormalidades de propriedades, 20 valores podem ter um valor de
comprimento inferido que seja diferente do valor original.

Estatísticas de análise
Na guia Análise, é possível visualizar o status de análise de cada origem de dados
associada ao seu projeto.
As informações de status são representadas por barras coloridas denominadas
indicadores de status. O sombreamento do indicador muda para onde uma origem
de dados está no processo de revisão ou análise.
Concluída
Mostra uma barra verde que indica que a origem foi analisada e revisada.
Parcial
Mostra uma barra verde listrada que indica que a origem está no processo
de ser analisada ou revisada. Uma porcentagem mostra quanto da origem
foi analisado.
Nenhum
Mostra uma barra cinza que indica que a origem de dados não foi
analisada ou revisada.
Análise/Revisão
Mostra uma barra dividida que indica o status da análise (à direita) e o
status da revisão (à esquerda).
Nessa guia, é possível selecionar um dos botões de análise para abrir as áreas de
trabalho correspondentes.
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Capítulo 3. Gerenciando Metadados
Depois de importar metadados para o repositório de metadados, é possível incluir
ou modificar informações sobre os metadados, como a descrição de uma tabela. É
possível também incluir informações tais como contatos, políticas e termos do IBM
InfoSphere Business Glossary nos esquemas, diretórios, tabelas, arquivos e campos
de dados importados.

Gerenciamento de Metadados
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
O IBM InfoSphere Business Glossary fornece a base para criar semânticas
controladas por negócios, incluindo categorias e termos. Usando o IBM InfoSphere
Information Analyzer, é possível aprimorar e estender as informações de
semântica.
Por exemplo, você talvez queira gerenciar informações sobre metadados quando
precisar criar uma política ou contato ou esclarecer o significado de uma tabela,
arquivo ou outra origem de dados. O InfoSphere Information Analyzer permite ver
o conteúdo de dados real e validar se as descrições de metadados estão corretas.
Ao esclarecer o significado de uma origem de dados, você torna os termos
analíticos nos metadados mais fáceis de serem entendidos pelos usuários. Por
exemplo, o campo CUST_NBR_1 não tem uma definição explícita. Para definir o
significado deste campo, é possível incluir uma definição no campo em seus
metadados. Neste exemplo, o campo CUST_NBR_1 contém informações sobre
números de cliente. Para esclarecer o significado do campo, é possível incluir uma
definição que explica que o campo contém o número do cliente.
É possível gerenciar os metadados para armazenar termos de negócios padrão
corporativos e descrições que refletem o idioma dos usuários de negócios. As
organizações que institucionalizam o gerenciamento de dados formal ou o controle
de dados podem publicar esses termos como uma maneira de assegurar que todos
os usuários de negócios tenham um modelo mental consistente das informações
disponíveis da organização com base em definições de negócios padrão.
É possível alterar as informações em diversas origens de dados:
Banco de Dados
Um banco de dados é a origem da qual seus metadados são importados
para o repositório de metadados. Um banco de dados contém tabelas,
arquivos, diretórios e campos de dados.
Tabelas ou Arquivos
Uma tabela ou arquivo contém metadados que podem ser importados para
o repositório de metadados.
Campos de Dados
Um campo de dados ou coluna é uma parte individual de dados, como um
nome, número de ordem ou endereço.
É possível criar e incluir contatos, políticas e termos.
Contatos
Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone dos usuários. Criar um contato não cria uma conta do
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usuário no sistema. No entanto, o administrador do projeto pode usar as
informações de contato para tomar decisões ao designar funções de usuário
ao projeto. Um contato também pode ser uma pessoa que esteja associada
a dados específicos. Por exemplo, um usuário pode ser o contato para
informações da conta enquanto outro usuário pode ser o contato para
informações do cliente, como nomes e endereços. É possível incluir
contatos em um campo de dados, arquivo, tabela e banco de dados.
Políticas
Uma política geralmente é um documento que define diretrizes de
negócios ou padrões como regulamentos de segurança. É possível incluir
referências de política em um campo de dados, arquivo, tabela e banco de
dados.
Termos
Um termo é uma definição de negócios que se torna parte do vocabulário e
do sistema de classificação do InfoSphere Business Glossary. Por exemplo,
se seus dados contiverem informações sobre um banco, você poderá criar
um termo denominado Cliente do Banco que descreve os dados sobre os
clientes. É possível criar termos para designar para ativos que são recursos
de dados físicos. É possível designar um termo para um banco de dados,
tabela de banco de dados, coluna de banco de dados, arquivo de dados ou
campo do arquivo de dados. Os termos que estão definidos no InfoSphere
Business Glossary estão disponíveis no InfoSphere Information Analyzer e
vice-versa. Os termos são visíveis apenas se você tiver funções de Usuário
ou Autor do InfoSphere Business Glossary.
Tarefas relacionadas
“Incluindo Metadados em um Banco de Dados” na página 48
É possível incluir metadados como um alias de nome, descrição, termos, contatos e
políticas em um banco de dados. Talvez você queira incluir metadados em um
banco de dados para esclarecer o que significa essa instância do banco de dados.
“Incluindo os Metadados em uma Tabela ou Arquivo” na página 49
É possível incluir metadados em uma tabela ou arquivo, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados
para esclarecer o que significa uma instância de uma tabela ou arquivo.
“Incluindo Metadados em um Campo de Dados” na página 50
É possível incluir os metadados em um campo de dados, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados em
um campo de dados para esclarecer o que significa essa instância do campo de
dados.

Criando, Editando ou Excluindo Termos do InfoSphere Business
Glossary
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem criar um termo,
editar as propriedades de um termo existente ou excluir um termo usando o
cliente IBM InfoSphere Information Analyzer.

Antes de Iniciar
Você deve ter a função de Autor do InfoSphere Business Glossary para criar, editar
ou excluir um termo.
Nota: Você deve ter privilégios de Usuário do InfoSphere Business Glossary para
visualizar a opção Termos no menu do Navegador.
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Procedimento
1. No menu do navegador Início no console do InfoSphere Information Analyzer,
selecione Gerenciamento de Metadados > Termos.
2. Opcional: Para criar um termo:
a. Clique em Novo no menu Tarefas.
b. Especifique informações sobre o termo.
Nota: Em qualquer campo de entrada de texto, é possível incluir links de
hipertexto em informações adicionais. Os links de hipertexto são exibidos
no navegador do InfoSphere Business Glossary.
3. Opcional: Para editar um termo:
a. Selecione um termo e clique em Abrir Termo no menu Tarefas.
b. Altere as informações sobre o termo.
4. Opcional: Para excluir um termo:
a. Selecione o termo que você deseja excluir da lista de todos os termos.
b. Clique em Excluir Termo no menu Tarefas.
5. Clique em Visualizar no InfoSphere Business Glossary para abrir o termo no
cliente InfoSphere Business Glossary.
6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Designando Ativos a um Termo”
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem designar ativos
no repositório de metadados através do cliente IBM InfoSphere Information
Analyzer.
“Incluindo Metadados em um Banco de Dados” na página 48
É possível incluir metadados como um alias de nome, descrição, termos, contatos e
políticas em um banco de dados. Talvez você queira incluir metadados em um
banco de dados para esclarecer o que significa essa instância do banco de dados.
“Incluindo os Metadados em uma Tabela ou Arquivo” na página 49
É possível incluir metadados em uma tabela ou arquivo, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados
para esclarecer o que significa uma instância de uma tabela ou arquivo.
“Incluindo Metadados em um Campo de Dados” na página 50
É possível incluir os metadados em um campo de dados, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados em
um campo de dados para esclarecer o que significa essa instância do campo de
dados.

Designando Ativos a um Termo
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem designar ativos
no repositório de metadados através do cliente IBM InfoSphere Information
Analyzer.

Antes de Iniciar
Você deve ter a função de Autor do InfoSphere Business Glossary.
Capítulo 3. Gerenciando Metadados

43

Sobre Esta Tarefa
É possível designar ativos ao criar um termo a partir da área de trabalho Criar
Termo ou abrindo um termo e designando os ativos.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console InfoSphere Information Analyzer,
selecione Gerenciamento de Metadados > Termos.

2.
3.
4.
5.
6.

Nota: Você deve ter privilégios de Usuário do InfoSphere Business Glossary
para visualizar a opção Termos no menu do Navegador.
Selecione um termo na lista de todos os termos e clique em Abrir Termo no
menu Tarefas.
Na página Abrir Termo, clique em Ativos Designados.
Clique em Designar Novo Ativo para designar um novo ativo.
Selecione um ativo na janela Selecionar Ativos e, em seguida, clique em Incluir.
Clique em Salvar e Fechar.

Criando uma Política
É possível criar uma política para definir diretrizes de negócios, como
regulamentos de segurança. É possível incluir políticas em um campo de dados,
tabela, arquivo e banco de dados.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Políticas.
2. Na área de trabalho Políticas, clique em Novo.
3. Na área de janela Criar Política, forneça informações para a política.
4. Na tabela Autores, clique em Incluir para selecionar usuários e designar a
autoridade para modificar a política.
5. Clique em Salvar.
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Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Modificando os Detalhes de uma Política”
É possível modificar os detalhes de uma política.
“Incluindo Metadados em um Banco de Dados” na página 48
É possível incluir metadados como um alias de nome, descrição, termos, contatos e
políticas em um banco de dados. Talvez você queira incluir metadados em um
banco de dados para esclarecer o que significa essa instância do banco de dados.
“Incluindo os Metadados em uma Tabela ou Arquivo” na página 49
É possível incluir metadados em uma tabela ou arquivo, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados
para esclarecer o que significa uma instância de uma tabela ou arquivo.
“Incluindo Metadados em um Campo de Dados” na página 50
É possível incluir os metadados em um campo de dados, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados em
um campo de dados para esclarecer o que significa essa instância do campo de
dados.

Modificando os Detalhes de uma Política
É possível modificar os detalhes de uma política.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Políticas.
2. Na área de trabalho Políticas, selecione a política que você deseja modificar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Abrir Política, modifique quaisquer detalhes para a política.
5. Clique em Salvar.
Tarefas relacionadas
“Criando uma Política” na página 44
É possível criar uma política para definir diretrizes de negócios, como
regulamentos de segurança. É possível incluir políticas em um campo de dados,
tabela, arquivo e banco de dados.

Criando um Contato
É possível criar e incluir contatos em um campo de dados, arquivo, tabela, e banco
de dados. Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone de usuários.

Sobre Esta Tarefa
Um contato também pode ser uma pessoa que esteja associada a dados específicos.
Por exemplo, um usuário pode ser o contato para informações da conta enquanto
outro usuário pode ser o contato para informações do cliente, como nomes e
endereços. Um contato também pode ser um grupo de pessoas.
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Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Contatos.
2. Na área de trabalho Contatos, clique em Novo.
3. Na área de janela Criar Contato, digite os detalhes para o contato. Os campos
Sobrenome (Nome de Família) e Nome (Nome Próprio) são necessários.
4. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Modificando os Detalhes de um Contato”
É possível modificar os detalhes de um contato.
“Incluindo Metadados em um Banco de Dados” na página 48
É possível incluir metadados como um alias de nome, descrição, termos, contatos e
políticas em um banco de dados. Talvez você queira incluir metadados em um
banco de dados para esclarecer o que significa essa instância do banco de dados.
“Incluindo os Metadados em uma Tabela ou Arquivo” na página 49
É possível incluir metadados em uma tabela ou arquivo, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados
para esclarecer o que significa uma instância de uma tabela ou arquivo.
“Incluindo Metadados em um Campo de Dados” na página 50
É possível incluir os metadados em um campo de dados, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados em
um campo de dados para esclarecer o que significa essa instância do campo de
dados.

Modificando os Detalhes de um Contato
É possível modificar os detalhes de um contato.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Contatos.
2. Na área de trabalho Contatos, selecione o contato que você deseja modificar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Abrir Contato, modifique quaisquer detalhes para o contato.
5. Clique em Salvar.
Tarefas relacionadas
“Criando um Contato” na página 45
É possível criar e incluir contatos em um campo de dados, arquivo, tabela, e banco
de dados. Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone de usuários.

Incluindo uma Nova Classe de Dados
É possível incluir uma nova classe de dados para estender a classificação de dados
e as capacidades de análise.
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Sobre Esta Tarefa
É possível incluir subclasses de dados definidas nas classes de dados fornecidas
pelo sistema. Por exemplo, você pode classificar uma classe Indicador como uma
classe Sexo ou classe Sinalizador. Uma classificação de Texto pode ser definida
melhor como uma classe Nome, Endereço ou Outro.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Classes de Dados.
2. Clique em Novo no menu Tarefas.
3. Insira o nome de uma classe de dados no campo Título.
4. Opcional: Insira o nome do código da classe de dados no campo Código. Por
exemplo, se o título da sua classe de dados for "Informações de Identificação
Pessoal", então o nome do código poderia ser "IIP". O nome do código não
precisa ser um acrônimo, mas deve ser exclusivo.
5. Opcional: Insira uma descrição curta e uma descrição longa da classe de dados
nos campos Descrição Curta e Descrição.
6. Opcional: Clique em Incluir no campo Subclasses para incluir uma subclasse
em sua classe de dados. Por exemplo, é possível incluir a subclasse "endereço"
na classe de dados "Informações de Identificação Pessoal".
a. Selecione a categoria na qual deseja colocar a subclasse.
b. Insira um título de subclasse, código de subclasse e descrição e, em seguida,
clique em OK.
c. Clique em Salvar.
7. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
É possível ativar a classificação estendida para a nova classe de dados
recém-incluída acessando o menu do navegador Início no console e selecionando
Configuração > Configurações de Análise. É possível ativar as configurações de
classificação e configurar a ordem de classificação. Ao executar uma análise de
coluna, é possível ativar essas configurações de classificação e ver os resultados de
classificação depois de executar uma análise de coluna e visualizar os detalhes dos
resultados da análise.

Modificando os Detalhes de uma Subclasse de Dados
É possível modificar os detalhes de uma subclasse de dados.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Classes de Dados.
2. Na área de trabalho Classes de Dados, selecione a subclasse que você deseja
modificar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Classe de Dados, modifique quaisquer detalhes para a
subclasse.
5. Clique em Salvar.
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Criando uma Classe de Usuário
Talvez você queira criar uma classe de usuário para estender o conjunto base de
classes de dados que são fornecidas com o IBM InfoSphere Information Analyzer.
Uma classificação de usuário é um método organizacionalmente definido de
classificar um tipo específico de dados.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, o código NAME pode ser usado para classificar quaisquer dados
como um nome de cliente, contato ou funcionário.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Classes de Usuário.
2. Na área de trabalho Classes de Usuário, clique em Novo.
3. Na área de janela Criar Classe de Usuário, forneça informações para a classe de
usuário.
4. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Modificando os Detalhes de uma Classe de Usuário”
É possível modificar os detalhes de uma classe de usuário.

Modificando os Detalhes de uma Classe de Usuário
É possível modificar os detalhes de uma classe de usuário.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Classes de Usuário.
2. Na área de trabalho Classes de Usuário, selecione a classe do usuário que você
deseja modificar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Abrir Classe de Usuário, modifique quaisquer detalhes para a
classe de usuário.
5. Clique em Salvar.
Tarefas relacionadas
“Criando uma Classe de Usuário”
Talvez você queira criar uma classe de usuário para estender o conjunto base de
classes de dados que são fornecidas com o IBM InfoSphere Information Analyzer.
Uma classificação de usuário é um método organizacionalmente definido de
classificar um tipo específico de dados.

Incluindo Metadados em um Banco de Dados
É possível incluir metadados como um alias de nome, descrição, termos, contatos e
políticas em um banco de dados. Talvez você queira incluir metadados em um
banco de dados para esclarecer o que significa essa instância do banco de dados.
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Sobre Esta Tarefa
Os metadados são armazenados no repositório de metadados e estão disponíveis
em componentes do conjunto, como o IBM InfoSphere Business Glossary.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Armazenamentos de Dados.
2. Na área de trabalho Bancos de Dados, selecione o banco de dados no qual
deseja incluir os metadados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir Detalhes.
4. Na área de janela Abrir Banco de Dados de Detalhes, clique em Incluir na
tabela para o tipo de item que deseja incluir no banco de dados.
5. Selecione os metadados que deseja incluir no banco de dados e clique em OK.
6. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Criando, Editando ou Excluindo Termos do InfoSphere Business Glossary” na
página 42
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem criar um termo,
editar as propriedades de um termo existente ou excluir um termo usando o
cliente IBM InfoSphere Information Analyzer.
“Criando uma Política” na página 44
É possível criar uma política para definir diretrizes de negócios, como
regulamentos de segurança. É possível incluir políticas em um campo de dados,
tabela, arquivo e banco de dados.
“Criando um Contato” na página 45
É possível criar e incluir contatos em um campo de dados, arquivo, tabela, e banco
de dados. Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone de usuários.

Incluindo os Metadados em uma Tabela ou Arquivo
É possível incluir metadados em uma tabela ou arquivo, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados
para esclarecer o que significa uma instância de uma tabela ou arquivo.

Sobre Esta Tarefa
Os metadados são armazenados no repositório de metadados e estão disponíveis
em componentes do conjunto, como o IBM InfoSphere Business Glossary.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Tabelas ou Arquivos.
2. Na área de trabalho Tabelas ou Arquivos, selecione a tabela ou o arquivo no
qual deseja incluir os metadados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir Detalhes.
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4. Na área de janela Abrir Arquivos ou Tabelas de Detalhes, clique em Incluir na
tabela para o tipo de item que deseja incluir no arquivo ou tabela.
5. Selecione os metadados que deseja incluir na tabela e clique em OK.
6. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Criando, Editando ou Excluindo Termos do InfoSphere Business Glossary” na
página 42
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem criar um termo,
editar as propriedades de um termo existente ou excluir um termo usando o
cliente IBM InfoSphere Information Analyzer.
“Criando uma Política” na página 44
É possível criar uma política para definir diretrizes de negócios, como
regulamentos de segurança. É possível incluir políticas em um campo de dados,
tabela, arquivo e banco de dados.
“Criando um Contato” na página 45
É possível criar e incluir contatos em um campo de dados, arquivo, tabela, e banco
de dados. Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone de usuários.

Incluindo Metadados em um Campo de Dados
É possível incluir os metadados em um campo de dados, como um alias de nome,
descrição, termos, contatos e políticas. Talvez você queira incluir os metadados em
um campo de dados para esclarecer o que significa essa instância do campo de
dados.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, o campo CUST_NBR_01 não tem significado explícito. É possível
incluir uma definição nesse campo de dados para explicar que é um número de
cliente gerado automaticamente. Os metadados são armazenados no repositório de
metadados e estão disponíveis em componentes do conjunto, como o IBM
InfoSphere Business Glossary.

Procedimento
1. No menu do navegador Início no console, selecione Gerenciamento de
Metadados > Campos de Dados.
2. Na área de trabalho Campos de Dados, selecione o campo de dados no qual
deseja incluir os metadados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir Detalhes.
4. Na área de janela Abrir Campos de Dados de Detalhes, forneça informações
para incluir os metadados no campo de dados.
5. Clique em Incluir na tabela para o tipo de item que você deseja incluir no
campo de dados.
6. Selecione os metadados que deseja incluir no campo de dados e clique em OK.
7. Clique em Salvar.
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Conceitos relacionados
“Gerenciamento de Metadados” na página 41
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece a criação acionada por dados de
metadados e uma maneira de vincular os metadados a objetos físicos.
Tarefas relacionadas
“Criando, Editando ou Excluindo Termos do InfoSphere Business Glossary” na
página 42
Os usuários Autores do IBM InfoSphere Business Glossary podem criar um termo,
editar as propriedades de um termo existente ou excluir um termo usando o
cliente IBM InfoSphere Information Analyzer.
“Criando uma Política” na página 44
É possível criar uma política para definir diretrizes de negócios, como
regulamentos de segurança. É possível incluir políticas em um campo de dados,
tabela, arquivo e banco de dados.
“Criando um Contato” na página 45
É possível criar e incluir contatos em um campo de dados, arquivo, tabela, e banco
de dados. Um contato contém informações pessoais como nomes, endereços e
números de telefone de usuários.

Capítulo 3. Gerenciando Metadados
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Capítulo 4. Introdução à Análise
Antes que seja possível iniciar a análise de dados, você deve entender o ambiente
do projeto, abrir um projeto, revisar o painel e decidir quais tarefas de análise ou
revisões de análise deseja conduzir.

Definindo Configurações de Análise
As configurações de análise aplicam-se à análise de coluna, análise de tabela e
análise de tabela cruzada. Cada opção de limite é uma porcentagem que controla a
fração de valores que são necessários para atender a este limite antes de fazer a
inferência.

Configurações de Limite de Análise
As configurações de limite de análise especificam como o InfoSphere Information
Analyzer executa a análise. É possível modificar as configurações individuais para
análise de coluna, análise de tabela e análise de tabela cruzada. Cada opção de
limite é uma porcentagem que controla a fração de valores que são necessários
para atender a este limite antes de fazer a inferência.
Uma configuração de limite é uma porcentagem que controla o número total de
valores de dados que são necessários para atender o limite antes que uma
inferência seja feita pelo sistema. Por exemplo, se a configuração de limite
ConstantThreshold for igual a 99%, quase todos os valores em uma coluna devem
ser iguais para que essa coluna seja inferida como uma constante. Se 100% dos
valores em uma coluna forem iguais, a coluna será inferida como uma constante. S
99.1% dos valores na coluna forem iguais, a coluna também será inferida como
uma constante. No entanto, em uma tabela de um milhão de linhas, esse valor
indica que existem 9000 valores não constantes. Isso significa que existe uma
possibilidade de que a inferência possa estar errada. Quando você revisar os
resultados na distribuição de frequência de uma coluna, poderá examinar os
valores e determinar se 0,9% dos valores estão inconsistentes ou inválidos. Em
seguida, poderá alterar a inferência na distribuição de frequência, se quiser.

Configurações de Análise de Coluna
A tabela a seguir mostra as configurações de análise de coluna que você pode
modificar. Observe que os valores padrão listados são os padrões do sistema. Se
você modificou as configurações padrão do sistema na área de trabalho
Configurações de Análise, as configurações modificadas serão exibidas. Visualize as
configurações de análise de coluna acessando o menu do navegador Início e
selecionando Configuração > Configurações de Análise.
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Tabela 7. Configurações de Análise de Coluna
Configuração

Descrição

Limite de Capacidade de Anulação

Infere se uma coluna permite valores nulos.
Se uma coluna tiver valores nulos com uma
porcentagem de frequência igual ou superior
ao limite da capacidade de anulação, o
sistema determina que a coluna permite
valores nulos. Se não existirem valores nulos
na coluna ou o percentual de frequência for
inferior ao limite, o sistema determina que a
coluna não permite valores nulos. O padrão
é 1,0%.

Limite de Exclusividade

Infere se uma coluna é considerada
exclusiva. Se uma coluna tiver uma
porcentagem de valores exclusivos iguais ou
superiores ao limite de exclusividade, o
sistema determina que a coluna é exclusiva.
O padrão é 99,0%.

Limite de Constante

Infere se uma coluna contém valores
constantes. Se uma coluna tiver um único
valor distinto com uma porcentagem de
frequência igual ou superior ao limite de
constante, o sistema determina que a coluna
é constante. O padrão é 99,0%.

Ordem de Classificação de Configurações de Preferência
A tabela a seguir mostra as configurações da ordem de classificação que você pode
ativar com base nas preferências de análise de coluna. É possível ativar um nível
adicional de classificação de dados, como número do cartão de crédito ou nome,
clicando em Ativar. É possível alterar a ordem das configurações de classificação
que você ativou, usando as setas à direita da seção Ordem de Classificação de
Preferência.
Tabela 8. Ordem de Classificação de Configurações de Preferência
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Classe de dados

Descrição

Número da Conta

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número da conta.

Endereços

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço.

AMEX

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito American
Express.

Número da Conta Bancária

Infere se uma coluna pode ser considerada
uma conta bancária.

SIN - Canadá

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de seguro social (SIN) do
Canadá.

Código

Uma coluna que contém valores de código
que representam um significado específico.
Por exemplo, uma coluna com a classe de
Código pode conter dados sobre o código de
área em um número de telefone.

Tabela 8. Ordem de Classificação de Configurações de Preferência (continuação)
Classe de dados

Descrição

Nome da Empresa

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome da empresa.

Endereços do Computador

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de computador.

Código do País

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de país ou região.

Número do Cartão de Crédito

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito.

Data

Infere se uma coluna pode ser considerada
um dado cronológico. Por exemplo, uma
coluna com a classe de Data pode conter
dados como 10/10/07.

Data de Nascimento

Infere se uma coluna pode ser considerada
uma data de nascimento.

Diners Club

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Diners
Club.

Discover

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Discover.

Carteira de Motorista

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de carteira de motorista.

Endereço de E-mail

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de e-mail.

INSEE - França

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número do French National Institute for
Statistics and Economic Studies (INSEE).

Gênero

Infere se a coluna é um código de sexo,
como Masculino/Feminino ou M/F.

Nome do Host

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome do host.

Número de Identificação

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação.

Identificador

Um valor dos dados que é usado para
referenciar uma entidade exclusiva. Por
exemplo, uma coluna com a classe de
Identificador pode ser uma chave primária
ou conter informações exclusivas, como um
número de cliente.

Indicador

Infere se uma coluna contém valores
binários como M/F, 0/1, Verdadeiro/Falso,
Sim/Não.

Número de Identificação Internacional de
Títulos Financeiros

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação internacional de
títulos financeiros (ISIN).

Número Padrão Internacional de Livro

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número padrão internacional de livro
(ISBN).

Endereço IP

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço IP.

Capítulo 4. Introdução à Análise
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Classe de dados

Descrição

Código Fiscal Italiano

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código fiscal italiano.

CB Japão

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de CB do Japão.

Objeto Grande

Um objeto grande é uma coluna cujo
comprimento é maior que o limite do
comprimento. Uma coluna definida como
um objeto grande não terá o perfil definido
explicitamente. Objeto Grande é designado
para colunas que possuem um tipo de dados
BLOB.

MasterCard

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito
MasterCard.

Nomes

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome.

Endereço de E-mail do Notes

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de e-mail do IBM Lotus
Notes®.

Número do Passaporte

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de passaporte.

Endereço Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço pessoal.

Informações de Identificação Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
informações de identificação pessoal.

Números de Identificação Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação pessoal.

Nome Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome pessoal do indivíduo.

Quantidade

Uma coluna que contém dados sobre um
valor numérico. Por exemplo, uma coluna
com a classe de Quantidade pode conter
dados sobre o preço de um objeto.

NIF - Espanha

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação (número de
identificación ou NIF) da Espanha.

Texto

Uma coluna que contém dados
alfanuméricos não formatados e dados de
caractere especial.

NINO - Reino Unido

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de seguro nacional (NINO) do
Reino Unido.

Código de Produto Universal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de produto universal (UPC).

Desconhecido

Colunas que não podem ser classificadas
pelo sistema são definidas como
Desconhecidas. A classe Desconhecido é
aplicada temporariamente durante a análise.

URL

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço da Web.

Tabela 8. Ordem de Classificação de Configurações de Preferência (continuação)
Classe de dados

Descrição

Número do Telefone nos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de telefone dos EUA.

SSN - EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de Seguridade Social (SSN) dos
EUA.

Código de Estado dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código ou uma abreviação de estado dos
EUA.

Zip dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de endereçamento postal dos
EUA.

Zip+4 dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código postal estendido dos EUA.

Visa

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Visa.

Configurações de Análise de Tabela
A tabela a seguir mostra as configurações de análise de tabela que você pode
modificar para análise da chave primária e análise de chave estrangeira. Observe
que os valores padrão listados são os padrões do sistema. Se você modificou as
configurações padrão do sistema na área de trabalho Configurações de Análise, as
configurações revisadas serão exibidas.
Tabela 9. Configurações de Análise de Tabela
Configuração

Descrição

Limite de Chave Primária

Infere se uma coluna, seja uma coluna única
ou uma concatenação de diversas colunas,
pode ser considerada uma candidata para
chave primária.

Tamanho de Amostra de Dados

Controla o número de registros que são
incluídos quando uma amostra de dados da
tabela ou arquivo é criada. O padrão é 2.000
registros.

Método de Amostra de Dados

Determina qual tipo de método é usado
para criar uma amostra de dados:
sequencial, aleatória ou a cada n-ésimo
valor.

Parâmetro de Amostra de Dados

Especifica o valor n para o método de
amostragem de dados n. O padrão é 10.

Máximo de Chave Composta

Determina o número máximo de colunas
que pode ser combinado ao procurar por
candidatos para chave primária. O padrão é
2.

Configurações de Análise de Tabela Cruzada
É possível modificar as configurações padrão de análise de tabela cruzada. Se você
modificou as configurações padrão do sistema na área de trabalho Configurações
de Análise, esses padrões serão exibidos.
Capítulo 4. Introdução à Análise
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Configuração do Limite de Domínio Comum
Determina a porcentagem dos valores distintos na distribuição de
frequência de uma coluna que correspondem a valores distintos na
distribuição de frequência de outra coluna. Se a porcentagem de valores
distintos correspondentes for igual ou superior ao limite, as duas colunas
serão inferidas como tendo um domínio comum. O padrão é 98%.

Visão Geral do Ambiente de Projeto
Seu ambiente de projeto consiste em um ou mais clientes, um servidor, um
repositório de metadados e um conector.
O cliente está conectado a um repositório de metadados que armazena todo o
trabalho de análises, opções de configuração e resultados de análise. O cliente é a
interface que você usa para concluir as tarefas. O repositório é conectado a
armazenamentos de dados em um computador host através de um conector. Para
poder definir o perfil de seus dados, os metadados para os dados de origem
devem ser importados para o repositório. Durante a configuração do projeto, seu
administrador importa os metadados selecionados para o repositório e registra o
interesse nesses metadados através de seu projeto. O repositório de metadados
reside no computador servidor e contém os metadados que são compartilhados por
diversos projetos em diversos componentes do conjunto.

Abrindo um Projeto Existente no IBM InfoSphere Information Server
Console
É possível abrir um projeto existente para executar tarefas que estejam associadas
ao módulo do produto do projeto, tais como análise de informações ou ativação de
serviços de informações.

Antes de Iniciar
Você ou seu administrador deve criar e configurar um projeto.

Procedimento
1. Na área de janela Projetos da área de trabalho Meu Início, selecione um projeto
na lista.
2. Clique em Abrir Projeto para abrir a área de trabalho Painel.

Identificando o Status Visualizando o Painel
É possível visualizar o status de todas as origens de dados que estão associadas ao
projeto e realizar drill down em uma análise individual para concluir a análise ou
revisar os resultados.

Sobre Esta Tarefa
É possível visualizar o resumo de resultados da análise para ver o status de uma
origem de dados. Os indicadores de status identificam se uma origem de dados
foi, ou não, analisada e revisada. Os indicadores mudam de cor para refletir o
status atual de uma origem de dados conforme é analisada.

58

Guia do Usuário

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Painel.
2. Na área de trabalho Painel, selecione a guia Análise.

O que Fazer Depois
Agora é possível conduzir uma revisão de análise.

Conduzindo uma Revisão de Análise
Para entender a qualidade atual dos dados, identificar inconsistências entre valores
definidos e valores inferidos, identificar dados incompletos e determinar quais
funções analíticas adicionais você deve executar, é possível revisar os resultados da
análise.

Antes de Iniciar
Você deve ser um Usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer com
privilégios de Analista de Negócios ou Organizador de Dados.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral, selecione Painel.
2. Na área de trabalho Painel, selecione a guia Análise.
3. Selecione a tabela, a coluna ou o arquivo que deseja revisar.
4. Clique no botão de análise que corresponde à revisão que deseja conduzir.

Capítulo 4. Introdução à Análise
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Capítulo 5. Analisando colunas
Para entender os dados no nível mais baixo, incluindo seu conteúdo, qualidade e a
exatidão de seus metadados, você pode analisar colunas para examinar as
propriedades e as características dessas colunas ou campos para localizar as
inconsistências e anomalias.

Sobre Esta Tarefa
As inferências e os resultados da análise ajudam a tomar decisões sobre como
gerenciar os dados. Depois que concluir uma tarefa de análise de coluna, você
pode revisar os resultados e as inferências do sistema e salvar os metadados.
Também pode examinar os dados de resumo para os campos de dados, alterar os
resultados inferidos pelo sistema e fazer pesquisa detalhada em campos de dados
individuais para obter uma visualização detalhada dos dados. Ao concluir sua
revisão, será possível criar tabelas de referência para usar informações reunidas
durante a análise fora da tarefa de análise de coluna, incluir notas durante a
revisão e marcar a revisão como concluída.

Análise de Coluna
A análise de coluna é um processo de criação de perfil de dados que examina o
conteúdo de colunas em seus dados. Execute uma tarefa de análise de coluna para
entender a estrutura dos dados e para localizar anormalidades que possam estar
afetando a qualidade dos dados.
Durante uma tarefa de análise de coluna, as características dos dados são avaliadas
analisando uma distribuição de frequência dos valores dos dados em cada coluna.
Após a distribuição de frequência ser analisada, inferências são feitas pelo sistema.
As inferências normalmente representam a melhor escolha que pode ser feita sobre
um elemento específico em seus dados. Por exemplo, quando seus dados são
analisados, classes de dados são inferidas para cada coluna. Um campo de dados é
classificado em uma classe de dados com base no uso de negócios da semântica e
nas propriedades físicas do campo de dados. É possível aceitar as inferências ou
fazer outra escolha ao revisar os resultados da análise de coluna na distribuição de
frequência.
Execute uma tarefa de análise de coluna para avaliar as seguintes características de
colunas em seus dados:
Comprimento de campo mínimo, máximo e médio
Se um campo for muito curto, os dados podem ser perdidos. Se o campo
for muito grande, ele usará memória que pode ser necessária em outro
lugar.
Precisão e escala de valores numéricos
A precisão se refere ao comprimento total de um campo numérico. A escala
de um valor numérico é o comprimento total do componente decimal de
um campo numérico.
Tipos de dados básicos, incluindo formatos de data e hora
Tipos de dados básicos, como tipos numéricos e alfabéticos, são avaliados
quanto à definição de tipo incorreta.
Contagem de valores distintos (cardinalidade)
A cardinalidade se refere ao número de valores distintos em uma coluna,
incluindo espaços em branco e valores nulos.
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Valores vazios e nulos
Os valores vazios usam espaço e podem ser removidos.
Durante uma tarefa de análise de coluna, as inferências a seguir são feitas sobre o
conteúdo e a estrutura das colunas em seus dados:
Tipo, comprimento, precisão e escala de dados
Valores de tipo, comprimento, precisão e escala são inferidos.
Classe de dados
Uma classe de dados é inferida. Há oito classes de dados predefinidas:
Identificador, Código, Indicador, Quantidade, Data, Texto, Objeto Grande e
Desconhecido.
Exclusividade do valor de campo
Valores exclusivos são inferidos. Os valores exclusivos identificam se uma
coluna contém principalmente valores de dados exclusivos.

Processo de Criação de Perfil de Dados
Use o processo de criação de perfil de dados para avaliar a qualidade dos dados.
O processo de definição de perfil de dados consiste em várias análises que
investigam a estrutura e o conteúdo de seus dados e fazem inferências sobre seus
dados. Depois que uma análise é concluída, é possível revisar os resultados e
aceitar ou rejeitar as inferências.
O processo de criação de perfil de dados consiste em diversas análises que
funcionam juntas para avaliar seus dados:

Análise de Coluna
A análise de coluna é um pré-requisito para todas as outras análises, exceto para a
análise de domínio cruzado. Durante uma tarefa de análise de coluna, os dados da
coluna ou do campo são avaliados em uma tabela ou arquivo e uma distribuição
de frequência é criada. Uma distribuição de frequência resume os resultados para
cada coluna, como estatísticas e inferências sobre as características dos dados.
Revise a distribuição de frequência para localizar anormalidades em seus dados.
Quando desejar remover as anormalidades dos dados, é possível usar uma
ferramenta de purificação de dados, como o IBM InfoSphere QualityStage para
remover os valores.
Uma distribuição de frequência também é usada como a entrada para análises
subsequentes, como a análise da chave primária e a análise de linha de base.
O processo de análise de coluna incorpora quatro análises:
Análise de domínio
Identifica valores de dados inválidos e incompletos. Valores inválidos e
incompletos causam impacto na qualidade dos dados por tornarem difícil
o acesso e o uso dos dados. É possível usar os resultados da análise de
domínio quando você desejar usar uma ferramenta de purificação de
dados para remover as anormalidades.
Análise de classificação de dados
Infere uma classe de dados para cada coluna em seus dados. As classes de
dados categorizam os dados. Se os dados estiverem classificados
incorretamente, será difícil comparar os dados com outros domínios de
dados. Compare os domínios de dados quando desejar localizar dados que
contenham valores similares.
Análise de formato
Cria uma expressão de formato para os valores em seus dados. Uma
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expressão de formato é um padrão que contém um símbolo de caractere
para cada caractere distinto em uma coluna. Por exemplo, cada caractere
alfabético pode ter um símbolo de caractere de A e caracteres numéricos
podem ter o símbolo de caractere de 9. Os formatos exatos asseguram que
os dados sejam consistentes com padrões definidos.
Análise de propriedades de dados
A análise de propriedades de dados compara a exatidão das propriedades
definidas sobre os dados antes da análise com as propriedades inferidas
pelo sistema que são feitas durante a análise. As propriedades de dados
definem as características dos dados, como comprimento de campo ou tipo
de dados. Propriedades consistentes e bem definidas ajudam a assegurar
que os dados sejam usados de forma eficiente.

Análise de Chave e de Domínio Cruzado
Durante uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado, os dados são
avaliados quanto a relacionamentos entre tabelas. Os valores nos dados são
avaliados quanto a candidatos a chave estrangeira e chaves estrangeiras definidas.
Uma coluna pode ser inferida como um candidato para uma chave estrangeira
quando os valores na coluna corresponderem aos valores de uma chave primária
ou natural associada. Se uma chave estrangeira estiver incorreta, o relacionamento
que ela tiver com uma chave primária ou natural em outra tabela será perdido.
Após a conclusão de uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado, é
possível executar uma tarefa de integridade referencial nos dados. A análise de
integridade referencial é uma análise usada para identificar completamente as
violações entre relacionamentos de chave estrangeira e primária ou natural.
Durante a tarefa de análise de integridade referencial, os candidatos a chave
estrangeira são investigados em um nível conciso para garantir que correspondam
aos valores de uma chave primária ou natural associada.
Uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado também ajuda a determinar
se diversas colunas compartilham um domínio comum. Um domínio comum existe
quando diversas colunas contêm dados sobrepostos. Colunas que compartilham
um domínio comum podem sinalizar o relacionamento entre uma chave
estrangeira e uma chave primária, o que pode ser investigado adicionalmente
durante uma tarefa de análise de chave estrangeira. Entretanto, a maioria dos
domínios comuns representa redundâncias entre colunas. Se houver redundâncias
nos dados, talvez você queira usar uma ferramenta de purificação de dados para
removê-los, porque dados redundantes ocupam memória e tornam mais lentos os
processos que estão associados a eles.

Análise de Linha de Base
Execute uma tarefa de análise de linha de base para comparar uma versão anterior
de resultados da análise com os resultados atuais da análise da mesma origem de
dados. Se forem localizadas diferenças entre as duas versões, é possível avaliar o
significado da mudança, como a possibilidade da qualidade ter melhorado.
A figura a seguir mostra como as análises de criação de perfil de dados funcionam:
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Key analysis
Single column primary key
Multiple column primary key
Natural keys

Foreign key analysis

Key and
relationship analysis
Column Analysis
Cross-domain
Analysis
Baseline Analysis

Figura 1. Análises de Criação de Perfil de Dados

Nota: Não é necessário executar uma tarefa de análise de coluna antes de
executar uma tarefa de análise de domínio cruzado.

Executando uma Tarefa de Análise de Coluna
Para determinar a estrutura e o conteúdo dos seus dados e identificar
anormalidades e inconsistências nesses dados, é possível analisar colunas. Os
resultados da análise de coluna são usados como a base para todas as outras
tarefas de criação de perfil de dados.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Operador de Dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer. A tarefa a seguir deve ter sido concluída por um Administrador de
Dados do InfoSphere Information Analyzer.
Associando Metadados ao Projeto

Sobre Esta Tarefa
É possível analisar colunas agora ou planejar uma tarefa de análise de coluna para
ser executada em uma data e hora configuradas.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Coluna.
2. Na área de trabalho Análise de Coluna, selecione as colunas que deseja analisar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Executar Análise de Coluna.
4. Na área de janela Executar Análise de Coluna, digite um novo nome para essa
tarefa de análise no campo Nome da Tarefa.
5. Opcional: No campo Descrição da Tarefa, digite uma descrição para essa tarefa.
Por exemplo, talvez você queira fornecer o propósito da tarefa.
6. Opcional: Selecione Ativar Classificação de Dados Aprimorada se desejar
ativar as configurações de classificação, como a classificação de um número de
cartão de crédito ou de seguridade social, especificado nas configurações da
análise ou nas configurações da análise do projeto.
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7. Opcional: Clique na guia Conexões e configure as conexões para a origem de
dados que você está usando para a tarefa de análise de coluna.
a. Destaque o armazenamento de dados que deseja configurar na seção
Configurar Conexões e, em seguida, selecione o conector que deseja usar
no menu suspenso Conector.
b. Insira seu ID de usuário e senha para o conector na seção Configurações de
Conexão e clique em Testar Conexão. É possível inserir um conjunto
diferente de credenciais do usuário para o conector selecionado a partir do
menu suspenso. Por exemplo, as configurações do conector de nível do
sistema podem usar as credenciais de um administrador, mas no nível do
projeto pode ser que você queira usar o ID do usuário e senha pessoal para
o mesmo conector.
c. Clique em Submeter após testar com êxito a conexão.
8. Na guia Planejador, selecione Executar Agora.
9. Clique em Submeter > Submeter e Fechar para executar a tarefa de análise.

O que Fazer Depois
Após a tarefa de análise de coluna ser concluída, clique em Abrir Análise de
Coluna na área de janela Tarefas para realizar drill down nos resultados da tarefa
de análise de coluna e aceitar ou alterar os resultados inferidos.

Planejando a Análise de Coluna
Se precisar analisar uma grande quantidade de dados ou se desejar repetir a
análise em uma base diária, semanal ou mensal, você pode planejar uma tarefa de
análise de coluna para ser executada em uma data e hora configuradas.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Operador de Dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer. A tarefa a seguir deve ter sido concluída por um Administrador de
Dados do InfoSphere Information Analyzer.
v “Associando Metadados Importados a seu Projeto” na página 31

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Coluna.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na área de trabalho Análise de Coluna, selecione as colunas que deseja analisar.
Na área de janela Tarefas, clique em Executar Análise de Coluna.
Na guia Planejador, selecione Planejamento.
No campo Descrição do Planejamento, digite uma descrição para essa tarefa.
Por exemplo, talvez você queira fornecer o propósito da tarefa.
No campo Data de Início, especifique a hora e data nas quais deseja executar a
tarefa pela primeira vez.
No campo Data de Encerramento, especifique a hora e data nas quais deseja
finalizar a tarefa.
No menu Frequência, selecione com que frequência deseja que a tarefa de
análise de coluna seja executada.
Clique em Submeter > Submeter e Fechar.
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O que Fazer Depois
Após a conclusão da primeira tarefa de análise de coluna planejada, será possível
visualizar as informações de resumo e aceitar ou modificar os resultados da
inferência.

Criando uma Tabela Virtual
Crie uma tabela virtual para segmentar dados de uma ou mais tabelas. Essa
segmentação pode ser vertical (um subconjunto ou um superconjunto de colunas
com base em uma seleção de colunas escolhidas), horizontal (um conjunto explícito
de linhas ou registros com base em uma expressão condicional) ou ambas. É
possível então executar uma análise subsequente (por exemplo, coluna ou domínio
cruzado) nessa tabela virtual.

Procedimento
1. Na área de trabalho Análise de Coluna do console, selecione a tabela de base a
partir da qual deseja criar a tabela virtual e clique em Criar Tabela Virtual.
2. No campo Nome, digite um nome para a tabela virtual.
3. No campo Descrição Curta, digite uma descrição curta. Por exemplo, talvez
você queira fornecer um motivo para a visualização específica.
4. No campo Descrição Detalhada, digite uma descrição detalhada.
5. Selecione uma ou mais colunas na lista de Colunas Disponíveis.
6. Clique no botão de seta para mover as colunas selecionadas para a lista de
Colunas Selecionadas.
7. Opcional: Modifique a ordem das colunas selecionadas usando as setas para
cima e para baixo.
8. Opcional: Para definir filtros para as colunas selecionadas, clique em Incluir
Condição para selecionar os seguintes parâmetros de cláusula 'where': abrir
parêntese, um nome de coluna, um operador, um valor, fechar parêntese e um
operador booleano E ou Ou.
9. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
É possível analisar a nova tabela virtual executando uma tarefa de análise de
coluna.

Criando uma Coluna Virtual
Uma coluna virtual é a concatenação de dados de uma ou mais colunas em uma
coluna. É possível então executar tarefas de análise subsequentes nessa coluna
concatenada.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, é possível combinar uma coluna de Nome e uma coluna de
Sobrenome em uma coluna chamada Nome Completo. Você poderia então analisar
essa coluna concatenada, que contém os dados da coluna Nome e da coluna
Sobrenome. Uma coluna virtual também pode ser usada para avaliar chaves
primárias potenciais de múltiplas colunas ou validar uma combinação de par de
valores de vários campos. É possível também criar uma coluna virtual em uma
coluna única para truncar ou preencher os dados dessa coluna.
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Procedimento
1. Na área de trabalho Análise de Coluna do console, clique em Gerenciar
Colunas Virtuais.
2. Clique em Criar Novo para criar uma nova coluna virtual.
3. No campo Nome, digite um nome para a coluna virtual.
4. No campo Definição, digite uma descrição. Por exemplo, talvez você queira
fornecer um motivo para a concatenação.
5. Selecione uma ou mais colunas da lista de Colunas Disponíveis.
6. Clique no botão de seta para mover as colunas selecionadas para a lista de
Colunas Selecionadas.
7. Opcional: Modifique a ordem das colunas selecionadas.
8. Opcional: Inclua os seguintes parâmetros: uma largura fixa para a coluna, um
separador de campo ou aspas em volta dos valores da coluna.
9. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
É possível analisar a nova coluna virtual executando uma tarefa de análise de
coluna.

Colunas Virtuais
Crie uma coluna virtual quando desejar executar uma tarefa de análise de coluna
em diversas colunas. É possível analisar colunas virtuais quando você desejar usar
os resultados em análises que avaliam diversas colunas, como a análise de chave
primária de diversas colunas ou a análise de chave estrangeira.
Crie uma coluna virtual concatenando os valores dos dados de diversas colunas na
mesma tabela. Por exemplo, se houver colunas nome e sobrenome separadas, é
possível criar uma coluna virtual chamada nome_completo que abranja as duas
colunas originais e usá-la ao executar uma tarefa de análise de coluna.
Ao executar uma tarefa de análise de coluna, uma distribuição de frequência é
gerada para a coluna virtual. Os resultados de uma tarefa de análise de coluna que
usa colunas virtuais é semelhante aos resultados de uma tarefa de análise de
coluna para uma coluna única, exceto que nenhuma inferência é feita sobre classes
de dados para colunas virtuais.

Removendo uma Coluna Virtual
É possível remover a concatenação que forma uma coluna virtual.

Sobre Esta Tarefa
Se você tiver criado uma coluna virtual e não quiser mais executar análise na
coluna, exclua a coluna virtual.

Procedimento
1. Na área de trabalho Análise de Coluna do console, selecione Gerenciar
Colunas Virtuais.
2. Selecione a coluna virtual que você deseja remover na lista de objetos Colunas
Virtuais.
3. Clique em Excluir.
4. Clique em OK para confirmar se deseja excluir a coluna virtual.
Capítulo 5. Analisando colunas
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Visualizando e Verificando Resultados da Análise de Coluna
É possível visualizar os resultados de uma tarefa de análise de coluna para
entender a qualidade atual dos dados, identificar inconsistências entre valores e
atributos, identificar dados incompletos e determinar quais funções analíticas
adicionais devem ser executadas.

Antes de Iniciar
Você deve ser um Usuário com privilégios de Analista de Negócios ou
Organizador de Dados do IBM InfoSphere Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
Ao visualizar os resultados de uma tarefa de análise de coluna, é possível
visualizar os resultados-chave e iniciar o processo de revisão. Cada etapa no
processo de revisão é suportado com uma tela de revisão detalhada que contém ou
tem acesso a todos os dados relevantes para essa função.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar do console, selecione Análise de Coluna.
2. Na área de trabalho Análise de Coluna, selecione as colunas das quais deseja
visualizar os resultados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir Análise de Coluna.
4. Na área de janela Visualizar Resumo da Análise, revise o resumo da tarefa de
análise de coluna. Observe as colunas onde aparecem sinalizadores. Esses
sinalizadores indicam que há uma mudança ou uma inconsistência nos dados.

O que Fazer Depois
Clique em Visualizar Detalhes para visualizar detalhes adicionais da análise,
incluir notas na análise, modificar resultados inferidos ou executar análises
adicionais.

Distribuição de Frequência
Uma distribuição de frequência mostra uma contagem de frequência e as
características para os valores distintos em uma coluna. Ao executar uma tarefa de
análise de coluna, uma distribuição de frequência é gerada para cada coluna
analisada.
É possível usar uma distribuição de frequência para aprender sobre o conteúdo
dos dados e tomar decisões sobre como esses dados estão estruturados. Por
exemplo, quando você quiser aprender sobre como os dados estão categorizados,
poderá examinar as classes de dados que foram inferidas durante a análise. Se
você não concordar com as inferências, poderá selecionar outra classe de dados ao
revisar a distribuição de frequência.
Uma distribuição de frequência também é a base na qual são executadas outras
análises ao criar o perfil dos dados. Por exemplo, durante uma tarefa de análise da
chave primária, a distribuição de frequência para uma coluna é avaliada quanto a
valores exclusivos. Se uma coluna for exclusiva, ela poderá ser inferida como uma
candidata a chave primária.
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Quando uma distribuição de frequência é criada durante a análise, estatísticas
sobre a coluna são geradas. As estatísticas incluem informações como o
comprimento dos caracteres em uma coluna, nulos e propriedades de dados.
Uma distribuição de frequência lista as características das colunas nos dados:
Inferências sobre o tipo de dados de cada valor na coluna
Um tipo de dados descreve o formato estrutural dos dados em uma
coluna. Por exemplo, colunas que contêm dados numéricos são do tipo N
(numérico), e colunas que contêm dados alfabéticos são do tipo A
(alfabético).
Inferências sobre a classe de dados da coluna
Uma classe é uma variável que categoriza uma coluna de acordo com a
maneira como os dados na coluna são usados. Por exemplo, se uma coluna
contiver dados como 10/04/07, a classe Data será designada a esta coluna
porque 10/04/07 é uma expressão de data.
Cálculo do comprimento para cada valor na coluna
Mostra o comprimento total dos valores em uma coluna.
Número de nulos na coluna
Mostra o número total de valores vazios em uma coluna.
Número de valores válidos e inválidos na coluna
Mostra se um valor foi inferido como válido ou inválido.
Expressão de formato para cada valor na coluna
Uma expressão de formato é um padrão que descreve o tipo de dados em
uma coluna, de acordo com o tipo da coluna. Por exemplo, se uma coluna
pertencer à classe Data, uma expressão de formato como AAMMDD pode
ser designada à coluna (ano, mês e dia.)
A análise também desenvolve estatísticas sobre as colunas nos dados:
Contagem de cardinalidade da coluna
Uma contagem de cardinalidade é o número total de valores distintos em
uma coluna.
Porcentagem de cardinalidade da coluna
Uma porcentagem de cardinalidade é um cálculo do número total de
valores distintos em uma coluna dividido pelo número total de valores na
mesma coluna.
Comprimento mínimo, máximo e médio dos valores na coluna
Mostra o comprimento médio dos valores e então calcula os comprimentos
mínimo e máximo dos valores na mesma coluna.
Distribuição dos tipos de dados inferidos
Mostra uma distribuição de todos os tipos de dados que foram inferidos
durante a análise.
Distribuição das expressões de formato inferidas
Mostra uma distribuição de todas as expressões de formato que foram
inferidas durante a análise.

Referência do Resultado da Análise de Coluna
A tabela a seguir descreve as propriedades, os atributos e os valores que são
retornados após a execução de uma tarefa de análise de coluna.
Tabela 10. Referência do Resultado da Análise de Coluna
Atributo

Descrição

Totais da Tabela

Mostra uma contagem total dos registros e
colunas nas origens de dados selecionadas.

Atributos da Coluna Revisados

Mostra o número de colunas que foram
marcadas como revisadas.
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Tabela 10. Referência do Resultado da Análise de Coluna (continuação)
Atributo

Descrição
Indica que há uma anormalidade entre um
valor definido e um valor inferido. Um
indicador vermelho também aparece na
coluna de análise em que a anormalidade foi
localizada. O indicador será removido após
a coluna ter sido marcada como revisada.
Indica que a coluna analisada era uma
coluna virtual. Uma coluna virtual é uma
concatenação de uma ou mais colunas para
análise.
Indica que uma nota está anexada à coluna.
As notas sinalizam problemas para uma
investigação adicional e podem ser anexadas
a uma origem de dados para fornecer notas
e anotações. Dê um clique duplo na imagem
para ler a nota anexada.
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Nome

Mostra o nome da coluna.

Posição

Mostra o número de sequência lógica da
coluna na ordem das colunas.

Definição

Mostra a descrição da coluna que está
armazenada nos metadados.

Cardinalidade

Mostra o número de valores distintos que
foram localizados e a porcentagem de
valores distintos no número total de
registros.

Classe de Dados

Mostra as classes de dados inferidas e
selecionadas. Um campo de dados é
classificado em uma classe de dados com
base no uso de negócios semântico e nas
propriedades físicas do campo de dados.

Tipo de Dados

Mostra os tipos de dados definidos,
inferidos e selecionados. Um tipo de dados é
uma classificação que indica qual tipo de
dados está armazenado no campo de dados.
Número, caractere, ponto flutuante, data e
número inteiro são exemplos de tipos de
dados.

Comprimento

Mostra o comprimento definido, inferido e
selecionado dos valores dos dados na
coluna.

Precisão

Mostra o número máximo definido, inferido
e selecionado de dígitos necessários (à
esquerda e à direita da casa decimal) para
conter todos os valores que estão presentes
em uma coluna numérica. A precisão não é
aplicável a colunas não numéricas.

Escala

Mostra o número máximo definido, inferido
e selecionado de dígitos necessários à direita
da casa decimal para conter todos os valores
que estão presentes em uma coluna
numérica. A escala não é aplicável a colunas
não numéricas.

Tabela 10. Referência do Resultado da Análise de Coluna (continuação)
Atributo

Descrição

Capacidade de Anulação

Mostra os resultados definidos, inferidos e
selecionados de se a coluna permite valores
nulos.

Limite de Cardinalidade

Mostra o tipo de cardinalidade e se os dados
são constantes ou exclusivos.

Formato

Mostra o formato inferido mais frequente
para essa coluna e o percentual de registros
nos quais esse formato mais frequente
ocorre.

Status da Revisão

Mostra se as análises detalhadas foram
revistas.

Verificando Classes de Dados quanto à Classificação de
Dados Exata
Ao visualizar e verificar resultados da análise de coluna, é possível aceitar ou
substituir a classe de dados inferida pelo sistema para a coluna selecionada.
Também é possível especificar uma subclasse de dados ou uma classe de usuário.
Classificando as colunas, você adquire um melhor entendimento do tipo de dados
nas colunas e com que frequência os dados ocorrem.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Organizador de Dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer ou Analista de Negócios do InfoSphere Information Analyzer para
visualizar resultados de análise. Você deve ter privilégios de Analista de Negócios
do InfoSphere Information Analyzer para modificar resultados de análise. Um
Operador de Dados do InfoSphere Information Analyzer deve ter executado a
tarefa a seguir.
É necessário ter funções de Autor ou Usuário do InfoSphere Business Glossary
para visualizar os termos.
v “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64

Sobre Esta Tarefa
A Classificação de Dados ajuda os analistas de dados a entenderem o
inter-relacionamento dos dados em seu ambiente, bem como entender o significado
semântico de colunas individuais. A classificação de dados identifica o propósito
de uma coluna específica.
É possível incluir subclasses de dados definidas nas classes de dados fornecidas
pelo sistema. Por exemplo, você pode classificar uma classe Indicador como uma
classe de Sexo ou de Sinalizador. Uma classificação de texto pode ser definida
adicionalmente como Nome, Endereço ou Outra classe.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
2. Na área de janela Selecionar Visualização, selecione a coluna da qual você
deseja verificar a classe de dados.
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3. Selecione a guia Classe de Dados. Revise a classe de dados inferida.
4. Opcional: Revise os termos do IBM InfoSphere Business Glossary que estão
relacionados à classe de dados no campo Termos Relacionados e clique em
Propriedades do Termo para visualizar as propriedades dos termos
relacionados.
5. Destaque a classe de dados da qual você deseja alterar o status, clique em
Status e configure o status como Válido ou Inválido. Marque a classe de dados
inferida com a opção Válido se achar que a classe de dados inferida define
exatamente seus dados. Marque a classe de dados inferida com a opção
Inválido se a classe de dados inferida classificar seus dados de forma
imprecisa. Para visualizar informações adicionais sobre a classe de dados,
destaque a classe de dados e clique em Visualizar Detalhes da Classe.
6. Opcional: Se a classe de dados inferida for desconhecida, selecione uma classe
de dados no menu Selecionado. É possível criar classes e subclasses de usuário
adicionais na área de trabalho Classes de Dados e na área de trabalho Classes
de Usuário no menu do Navegador Início.
7. Clique em Salvar.

Análise de Classificação de Dados
Durante uma tarefa de análise de coluna, uma classe de dados é designada a cada
coluna em seus dados. Uma classe de dados categoriza uma coluna de acordo com
a maneira como os dados na coluna são usados. Por exemplo, se uma coluna
contiver dados como 10/04/07, a classe Data será designada a essa coluna porque
10/04/07 é uma expressão de data.
Ao classificar cada coluna de dados, você adquire um melhor entendimento do
tipo de dados dessa coluna e de como eles são usados. Para assegurar que seus
dados sejam de boa qualidade, é necessário designar classes exatas para seus
dados. As classes de dados também são usadas pelo sistema durante a análise de
domínio para corresponder colunas similares.
Para designar uma classe de dados, a distribuição de frequência de uma coluna é
avaliada quanto às suas características, como cardinalidade (número de valores
distintos em uma coluna) e tipo de dados. Um tipo de dados descreve o formato
estrutural dos dados em uma coluna. Por exemplo, as colunas que contêm dados
numéricos são do tipo N (numérico), e colunas que contêm dados alfabéticos são
do tipo A (alfabético). Os resultados da distribuição de frequência são usados pelo
sistema para inferir uma classe para a coluna. Depois da conclusão da análise,
revise, aceite ou rejeite as inferências.
Uma das oito classes de dados é inferida para cada coluna:
Identificador
Um valor dos dados que é usado para referenciar uma entidade exclusiva.
Por exemplo, uma coluna com a classe de Identificador pode ser uma
chave primária ou conter informações exclusivas, como um número de
cliente.
Indicador
Uma coluna que contém somente dois valores. Por exemplo, uma coluna
com a classe de Indicador pode conter dados como verdadeiro e falso ou
sim e não.
Código
Uma coluna que contém valores de código que representam um significado
específico. Por exemplo, uma coluna com a classe de Código pode conter
dados sobre o código de área em um número de telefone.
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Uma coluna que inclui dados cronológicos. Por exemplo, uma coluna com
a classe de Data pode conter dados como 10/10/07.
Quantidade
Uma coluna que contém dados sobre o valor numérico de alguma coisa.
Por exemplo, uma coluna com a classe de Quantidade pode conter dados
sobre o preço de um objeto.
Objeto Grande
Uma coluna que usa um tipo de dados BLOB. Por exemplo, uma coluna
com a classe de Objeto Grande pode conter uma matriz.
Texto Uma coluna que contém dados alfanuméricos de formato livre. Por
exemplo, uma coluna com a classe de Texto pode conter dados sobre o
nome de uma empresa ou pessoa.
Desconhecido
Colunas que não podem ser classificadas pelo sistema são definidas como
Desconhecido. A classe Desconhecido é aplicada temporariamente durante
a análise.
Data

Classificação de Dados Estendida
A classificação de dados estendida fornece informações adicionais sobre uma
determinada coluna. Se você executar análises e ativar a classificação estendida,
poderá analisar e classificar os dados.
É possível estender a classificação de dados por meio do uso de classes de dados,
subclasses e tarefas de análise de coluna. É possível estender a classificação de
dados:
Incluindo novas classes de dados
É possível incluir uma nova classe de dados nas propriedades do projeto
para estender a classificação de dados e os recursos de análise a partir da
área de trabalho Classe de Dados no menu Início do Navegador.
Incluindo novas subclasses em classes de dados existentes
É possível incluir uma subclasse em sua classe de dados para uma
extensão adicional dos recursos de classificação de dados na área de
trabalho Classe de Dados.
Ativando a classificação de dados aprimorada ao executar uma tarefa de análise
de coluna
Ao executar uma tarefa de análise de coluna, ative a opção de classificação
de dados aprimorada para que seja possível obter detalhes estendidos
sobre seus dados. É possível visualizar os detalhes de classificação de
dados estendida ao visualizar os resultados da análise de coluna. Você
pode visualizar os resultados da análise de coluna acessando a área de
trabalho Investigar no menu Início do Navegador e clicando em Análise
de Coluna > Abrir Análise de Coluna.

Gerando uma Definição de Esquema Principal que Inclui os
Detalhes da Classificação de Dados Estendida
Depois de incluir classes e subclasses de dados estendidas e executar uma tarefa de
análise de coluna, é possível gerar uma definição de esquema principal. Execute
tarefas de análise de coluna com a classificação de dados aprimorada ativada, para
obter detalhes adicionais sobre os dados, como a marca de cartão de crédito para
um número de cartão de crédito específico. Depois de executar tarefas de análise
de coluna, é possível gerar uma definição de esquema principal na área de
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trabalho Publicar Resultados da Análise no menu Investigar do Navegador. A
definição de esquema principal inclui todas as classes de dados inferidas
associadas a colunas específicas.
Depois de gerar uma definição de esquema principal, as definições de esquema
principal são exibidas em partes do IBM InfoSphere Information Analyzer, como
em coleções de dados ou em campos de dados se você tiver gerado uma definição
de esquema no formato IDR de Definições de Modelo do InfoSphere. As definições
de esquema também são exibidas nos campos de metadados no IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere FastTrack.
É possível gerenciar a segurança dos dados na definição de esquema principal
usando a solução IBM Optim Data Privacy. A solução IBM Optim Data Privacy
pode pegar essas informações e fazer referência a todas as classificações na
definição de esquema, para que você saiba quais campos deve considerar para
aplicar políticas específicas de privacidade.

Opções de Classificação
A tabela a seguir mostra as configurações de classificação que podem ser ativadas
com base nas preferências de análise de coluna. Essas preferências podem ser
configuradas nas Propriedades do Projeto. É possível ativar um nível adicional de
classificação de dados, como número ou nome de cartão de crédito, clicando em
Ativar ao executar uma tarefa de análise de coluna.
Tabela 11. Ordem de Classificação das Configurações de Preferências
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Classe de dados

Descrição

Número da Conta

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de conta.

Endereços

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço.

AMEX

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito American
Express.

Número da Conta Bancária

Infere se uma coluna pode ser considerada
uma conta bancária.

SIN - Canadá

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de seguro social (SIN) do
Canadá.

Código

Uma coluna que contém valores de código
que representam um significado específico.
Por exemplo, uma coluna com a classe de
Código pode conter dados sobre o código de
área em um número de telefone.

Nome da Empresa

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome de empresa.

Endereços do Computador

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de computador.

Código do País

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de país ou região.

Número do Cartão de Crédito

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito.

Tabela 11. Ordem de Classificação das Configurações de Preferências (continuação)
Classe de dados

Descrição

Data

Infere se uma coluna pode ser considerada
um dado cronológico. Por exemplo, uma
coluna com a classe de Data pode conter
dados como 10/10/07.

Data de Nascimento

Infere se uma coluna pode ser considerada
uma data de nascimento.

Diners Club

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Diners
Club.

Discover

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Discover.

Carteira de Motorista

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de carteira de motorista.

Endereço de E-mail

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de e-mail.

INSEE - França

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número do French National Institute for
Statistics and Economic Studies (INSEE).

Gênero

Infere se a coluna é um código de sexo,
como Masculino/Feminino ou M/F.

Nome do Host

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome de host.

Número de Identificação

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação.

Identificador

Um valor de dados que é usado para
referenciar uma entidade exclusiva. Por
exemplo, uma coluna com a classe de
Identificador pode ser uma chave primária
ou conter informações exclusivas, como um
número de cliente.

Indicador

Infere se uma coluna contém valores
binários, como M/F, 0/1, Verdadeiro/Falso,
Sim/Não.

Número de Identificação Internacional de
Títulos Financeiros

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação internacional de
títulos financeiros (ISIN).

Número Padrão Internacional de Livro

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número padrão internacional de livro
(ISBN).

Endereço IP

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço IP.

Código Fiscal Italiano

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código fiscal italiano.

CB do Japão

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número CB do Japão.
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Classe de dados

Descrição

Objeto Grande

Um objeto grande é uma coluna cujo
comprimento é maior do que o limite de
comprimento. Uma coluna definida como
um objeto grande não terá o perfil definido
explicitamente. Objeto Grande é designado
para colunas que possuem um tipo de dados
BLOB.

MasterCard

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito
MasterCard.

Nomes

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome.

Endereço de E-mail do Notes

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço de e-mail do IBM Lotus
Notes®.

Número do Passaporte

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de passaporte.

Endereço Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço pessoal.

Informações de Identificação Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
uma informação de identificação pessoal.

Números de Identificação Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação pessoal.

Nome Pessoal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um nome pessoal do indivíduo.

Quantidade

Uma coluna que contém dados sobre um
valor numérico. Por exemplo, uma coluna
com a classe de Quantidade pode conter
dados sobre o preço de um objeto.

NIF - Espanha

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de identificação (número de
identificación ou NIF) da Espanha.

Texto

Uma coluna que contém dados
alfanuméricos não formatados e dados de
caracteres especiais.

NINO - Reino Unido

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de seguro nacional (NINO) do
Reino Unido.

Código de Produto Universal

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de produto universal (UPC).

Desconhecido

Colunas que não podem ser classificadas
pelo sistema são definidas com a opção
Desconhecido. A classe Desconhecido é
aplicada temporariamente durante a análise.

URL

Infere se uma coluna pode ser considerada
um endereço da Web.

Número do Telefone nos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número do telefone nos EUA.

Tabela 11. Ordem de Classificação das Configurações de Preferências (continuação)
Classe de dados

Descrição

SSN - EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de Seguridade Social (SSN) nos
EUA.

Código de Estado dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código ou uma abreviação de estado dos
EUA.

Zip dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código de endereçamento postal nos
EUA.

Zip+4 dos EUA

Infere se uma coluna pode ser considerada
um código postal estendido dos EUA.

Visa

Infere se uma coluna pode ser considerada
um número de cartão de crédito Visa.

Verificando Propriedades
Ao visualizar e verificar os resultados da análise de coluna, é possível comparar as
propriedades inferidas do campo de dados com as propriedades reais do campo de
dados para garantir que cada campo de dados seja otimizado para considerações
de armazenamento e estrutura. É possível então aceitar ou substituir as inferências.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Organizador de Dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer ou Analista de Negócios do InfoSphere Information Analyzer para
visualizar resultados de análise. Você deve ter privilégios de Analista de Negócios
do InfoSphere Information Analyzer para modificar resultados de análise. Um
usuário com privilégios de Operador de Dados do InfoSphere Information
Analyzer deve primeiramente executar a seguinte tarefa:
“Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64

Sobre Esta Tarefa
A análise de propriedades de dados determina o melhor tipo de dados, precisão,
comprimento, escala e propriedades gerais para um campo de dados com base em
seus dados reais.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
2. Na área de janela Selecionar Visualização, selecione a coluna que deseja revisar.
3. Selecione a guia Propriedades. A área de janela Resumo Definido mostra uma
visão geral dos valores definidos, e cada propriedade tem uma área de janela
que mostra os detalhes.
4. Confirme se o valor inferido está correto para cada propriedade. Se o valor
inferido não estiver correto:
a. Revise o valor que foi definido originalmente nos metadados e os resultados
da análise que foram usados para inferir o valor da propriedade.
b. Selecione o valor correto da propriedade no menu Selecionado.
5. Clique em Salvar.
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Análise de Propriedade de Dados
As propriedades descrevem as características dos dados. Durante uma tarefa de
análise de coluna, a coluna é avaliada e propriedades de dados são inferidas.
Quando a análise for concluída, revise as propriedades inferidas e aceite-as ou
escolha novas propriedades para a coluna.
Diversos tipos de propriedades são inferidos durante a análise:
Nulos Se a porcentagem de valores nulos em uma coluna for igual ou maior ao
limite definido pelo sistema, a propriedade nula será inferida. O limite
definido pelo sistema é uma configuração que pode ser modificada para
permitir uma quantidade específica de variações de dados.
Exclusivo
Se uma coluna tiver uma porcentagem de cardinalidade que seja igual ou
maior ao limite definido pelo sistema, a propriedade Exclusivo será
inferida. A cardinalidade se refere ao número de valores distintos em uma
coluna, incluindo espaços em branco e valores nulos.
Constante
Se a porcentagem de frequência mais alta para um valor único de dados
for igual ou maior ao limite definido pelo sistema, a propriedade
Constante será inferida.
Comprimento
O comprimento do número total dos valores em uma coluna.
Precisão
O número total de dígitos à esquerda de um ponto decimal em uma
coluna.
Escala O número total de dígitos à direita de um ponto decimal em uma coluna.
Tipo de dados
Uma propriedade Tipo de dados inferida descreve o formato estrutural dos
dados em uma coluna. Por exemplo, colunas que contêm dados numéricos
são do tipo N (numérico), e colunas que contêm dados alfabéticos são do
tipo A (alfabético).

Localizando Valores de Dados Inválidos e Incompletos
Valores de dados incompletos, vazios ou inválidos afetam a qualidade dos dados
interrompendo os processos de integração dos dados e ocupando memória nos
sistemas de origem. Analisando os dados para completude e validade, é possível
localizar estas anomalias. Por padrão, o status de cada valor de dados é
configurado como válido ao analisar colunas. É possível examinar cada valor para
determinar se o valor é válido ou inválido.

Análise de Domínio
Durante uma tarefa de análise de coluna, a distribuição de frequência de uma
coluna é avaliada quanto a valores inválidos. Um valor dos dados é uma unidade
específica de informações em uma coluna, como um nome ou uma data. Se
existirem valores inválidos nos dados, a qualidade destes dados será afetada
devido às informações nos dados estarem incorretas.
É possível usar os resultados de uma tarefa de análise de coluna para aprender
sobre os tipos de valores em seus dados e para procurar por valores inválidos,
incompletos ou vazios nesses dados. Para determinar se os dados estão completos
e válidos, é possível revisar a distribuição de frequência que é gerada para cada
coluna nos dados. A distribuição de frequência lista inferências sobre os valores
válidos e inválidos e os comprimentos de campo máximo e mínimo que foram
localizados durante a análise. Um valor inválido pode sugerir que os dados no
campo estejam ausentes ou que um elemento da coluna, como o tipo de dados,
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esteja incorreto. Se um campo estiver incompleto ou vazio, o comprimento do
campo será menor do que o comprimento mínimo permitido. O comprimento será
zero para campos vazios. Aceite ou rejeite as inferências na distribuição de
frequência.
É possível incluir um novo valor na lista na distribuição de frequência se um valor
não estiver incluído nos metadados importados. Todos os valores são salvos na
distribuição de frequência. É possível então escolher o método que será usado para
examinar os valores.
Escolha um dos três métodos de análise de domínio para examinar os valores dos
dados:
Valor Selecione se deseja examinar cada valor individualmente. Examine cada
valor dos dados quanto ao conteúdo e à estrutura corretos.
Intervalo
Selecione se deseja especificar um intervalo para determinar a validade dos
valores. Por exemplo, é possível especificar um valor mínimo e máximo
para uma data, como 10/10/07 e 10/10/08. Valores de dados que forem
menores ou maiores do que os valores de data mínimo e máximo serão
inválidos.
Tabela de Referência
Selecione se deseja comparar todos os valores com os valores em uma
tabela de referência.
Após avaliar os dados, não será necessário tomar as mesmas decisões novamente
quando for executar análises subsequentes nos mesmos dados. A distribuição de
frequência é salva no repositório de metadados e fica disponível, caso você queira
fazer mudanças nela.

Especificando a Validade de Cada Valor dos Dados
É possível visualizar os valores de distribuição de frequência individualmente e
especificar valores inválidos.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
2. Na área de janela Visualizar Detalhes, selecione a guia Domínio e Completude.
3. No menu Tipo de Domínio, selecione Valor.
4. Revise cada um dos valores dos dados listados na tabela Distribuição de
Frequência.
5. Opcional: Na tabela Distribuição de Frequência, clique em Drill Down para
mostrar todas as instâncias desse valor dos dados na coluna analisada.
6. Opcional: Clique em Mostrar Quintis.
7. Especifique os valores dos dados que estão inválidos:
a. Selecione o valor dos dados na tabela Distribuição de Frequência.
b. Clique no campo Status que corresponde a esse valor dos dados.
c. Selecione Inválido no menu. O valor dos dados agora aparece na tabela
Valores Inválidos.
8. Clique em Salvar.
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Validando Valores dos Dados Usando uma Tabela de Referência
Ao revisar os resultados de uma tarefa de análise de coluna, é possível comparar
os valores dos dados com uma tabela de referência que contém valores válidos.
Qualquer valor de dados que não for localizado na tabela de referência será
marcado como inválido.

Antes de Iniciar
Você deve ter concluído a seguinte tarefa:
v “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, é possível comparar uma coluna que contém abreviações de cidade
para suas ordens com uma tabela de referência que contém uma lista de todas as
abreviações de cidade conhecidas.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Detalhes, selecione a guia Domínio e Completude.
2. No menu Tipo de Domínio, selecione Tabela de Referência.
3. Na janela de verificação, clique em OK para confirmar que deseja alterar o tipo
de domínio.
4. No campo Tipo de Tabela, selecione o tipo de tabela de referência que você
deseja usar.
5. No campo Nome da Tabela, selecione a tabela de referência que você deseja
usar. Os valores dos dados são comparados e os valores inválidos são
especificados na tabela de Distribuição de Frequência.
6. Opcional: Na tabela Distribuição de Frequência, clique em Drill Down para
mostrar todas as instâncias desse valor dos dados na coluna analisada.
7. Opcional: Clique em Mostrar Quintis.
8. Clique em Salvar.

Determinando a Validade dos Valores dos Dados por Intervalo
Ao revisar os resultados de uma tarefa de análise de coluna, é possível configurar
um valor mínimo e um valor máximo para os valores dos dados que estão sendo
validados. Todos os valores que ficam fora desse intervalo são configurados como
inválidos. É possível também deixar o valor mínimo ou máximo em branco, mas
não ambos.

Sobre Esta Tarefa
É possível incluir um novo valor de dados na distribuição de frequência se o valor
mínimo ou máximo não estiver na distribuição de frequência. Para configurar um
intervalo para determinar a validade dos valores dos dados, conclua o
procedimento a seguir.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Detalhes, selecione a guia Domínio e Completude.
2. No menu Tipo de Domínio, selecione Intervalo.
3. Na janela de verificação, clique em OK para confirmar que deseja alterar o tipo
de domínio.
4. Opcional: Clique em Mostrar Quintis para ajudá-lo a determinar os valores
mínimo e máximo apropriados.
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5. Opcional: Na tabela Distribuição de Frequência, clique em Drill Down para
mostrar todas as instâncias desse valor dos dados na coluna analisada.
6. Na tabela Distribuição de Frequência, especifique o intervalo máximo e
mínimo. Se o valor mínimo ou máximo que você deseja configurar não
aparecer na distribuição de frequência, clique em Novo Valor dos Dados para
incluir esse valor.
a. No campo Mín/Máx do valor máximo, selecione Máximo.
b. No campo Mín/Máx do valor mínimo, selecione Máximo.
7. Clique em Recarregar. Todos os valores dos dados que ficam fora desse
intervalo são marcados como inválidos.
8. Clique em Salvar.

Especificando Valores de Dados Incompletos
Ao revisar os resultados de uma tarefa de análise de coluna, é possível revisar
todos os valores dos dados na tabela Distribuição de Frequência para identificar
valores incompletos.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Detalhes, selecione a guia Domínio e Completude.
2. No menu Tipo de Domínio, selecione Valor. É possível revisar cada um dos
valores dos dados listados na tabela Distribuição de Frequência.
3. Opcional: Na tabela Distribuição de Frequência, clique em Drill Down para
mostrar todas as instâncias desse valor dos dados na coluna, tabela ou arquivo
analisado.
4. Especifique os valores dos dados que estão incompletos:
a. Selecione o valor dos dados na tabela Distribuição de Frequência.
b. Clique no campo Status que corresponde a esse valor dos dados.
c. Selecione Padrão no menu. O valor dos dados agora aparece na tabela
Valores Incompletos.
5. Clique em Salvar.

Atualizando Inferências da Análise de Coluna
Depois de especificar valores inválidos em uma coluna, é possível atualizar as
inferências que são criadas durante a análise de coluna para usar somente os
valores válidos.

Antes de Iniciar
Você deve ter concluído a seguinte tarefa:
v “Especificando a Validade de Cada Valor dos Dados” na página 79

Sobre Esta Tarefa
Valores inválidos podem fazer com que os resultados inferidos da análise de
coluna sejam imprecisos. Por exemplo, se você estiver revisando uma coluna de
IDs de funcionário na qual os valores são normalmente 10 caracteres numéricos e
tiver três entradas inválidas de 25 caracteres alfabéticos, os resultados da análise
inferidos podem não fornecer as informações apropriadas sobre os dados.
Depois de identificar os valores inválidos, será possível reconstruir as inferências
para ver um reflexo mais exato dos seus dados.
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Procedimento
Na área de janela Visualizar Detalhes, clique em Reconstruir Inferências > Valores
Válidos.

O que Fazer Depois
É possível então visualizar os resultados da inferência com relação aos dados
válidos. Se quiser reconstruir as inferências novamente usando dados válidos e
inválidos, clique em Reconstruir Inferências > Todos os Valores.

Revisando o Formato Geral dos Campos de Dados
Ao revisar os resultados de uma tarefa de análise de coluna, é possível revisar o
formato geral de um campo de dados e executar análise de formato profunda
nesse campo de dados.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Organizador de Dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer ou Analista de Negócios do InfoSphere Information Analyzer para
visualizar resultados de análise. Você deve ter privilégios de Analista de Negócios
do InfoSphere Information Analyzer para modificar resultados de análise.

Sobre Esta Tarefa
A guia Formato exibe os vários formatos gerais e suas contagens de frequência em
um campo de dados. Você pode:
v Visualizar a distribuição de frequência do formato inteiro ou realizar drill down
de qualquer dos formatos gerais para ver os valores.
v Marcar os registros do formato selecionado para Respeitar ou Violar na coluna
Status na guia Formato.
v Marcar diversos registros que têm o mesmo formato com o valor de domínio
desejado, bem como verificar se o status do valor de domínio foi aplicado com
êxito aos registros do formato selecionado.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
2. Na área de janela Visualizar Detalhes, selecione a guia Formato. Visualize o
número de formatos e os formatos gerais.
3. Selecione um formato na tabela Formato Geral para visualizar os valores dos
dados distintos que têm esse formato.
4. Para marcar todos os registros que têm o mesmo formato com o status de
formato desejado, bem como para verificar se o status do formato selecionado
foi aplicado com êxito aos registros do formato especificado:
a. Na tabela Formato Geral, selecione uma linha de formato.
b. Clique no campo Status e selecione uma das opções:
Violar Clique no botão Visualizar Registro de Violação. Os registros com
o formato selecionado são exibidos na página Violações de Formato.
Respeitar
Clique no botão Visualizar Registros de Violação; os registros com
o formato selecionado não estarão na página Violações de Formato.
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Nota: Alterar o valor do Status na guia Formato não gera nenhum impacto
na guia Domínio e Completude para os registros com esse formato.
5. Para marcar diversos registros que têm o mesmo formato com o valor de
domínio desejado, bem como para verificar se o status do valor de domínio foi
aplicado com êxito aos registros do formato selecionado:
a. Na guia Formato, selecione um formato e clique no botão Status dos
Valores de Domínio.
b. Selecione o valor desejado, como Inválido, para marcar o formato
selecionado como Inválido.
c. Clique em Salvar.
Nota: Observe que a opção Inválido no campo Status dos Valores de
Domínio do formato selecionado desaparece quando você clica em Salvar.
d. Acesse a guia Domínio e Completude. As informações nessa guia são
recarregadas e você verá que os registros nesse formato selecionado são
alterados para a opção Inválido.

Análise de Formato
Durante uma tarefa de análise de coluna, uma expressão de formato é criada para
cada valor em uma coluna. Uma expressão de formato é um padrão que descreve
o tipo de dados em uma coluna, de acordo com o tipo da coluna. Por exemplo, se
uma coluna pertencer à classe Data, uma expressão de formato, como AAMMDD
pode ser designada à coluna (ano, mês e dia.)
Para criar uma expressão de formato para uma coluna, a distribuição de frequência
da coluna é avaliada e cada valor na coluna é convertido em um símbolo do
formato. Os símbolos de formato criam a expressão de formato para a coluna. Por
exemplo, caracteres alfabéticos são representados por um A ou a, dependendo de
estarem em letra maiúscula ou minúscula. Numerais são representados pelo
número 9 e caracteres especiais e espaços representam a si próprios.

Análise de Formato para Diversos Campos de Dados
Durante uma tarefa de análise de coluna, uma expressão de formato é gerada para
os valores em colunas virtuais. As expressões de formato são listadas na
distribuição de frequência para cada coluna na coluna virtual.

Incluindo um Valor de Dados na Distribuição de Frequência
Se um valor conhecido dos dados não ocorrer na origem de dados, mas você
quiser incluir esse valor em uma tabela de referência, é possível incluir um valor
de dados na distribuição de frequência.

Sobre Esta Tarefa
Também é possível incluir um valor de dados na distribuição de frequência se você
quiser configurar um intervalo para determinar a validade dos valores dos dados e
o valor mínimo e máximo para o controle do intervalo não estiver na distribuição
de frequência. Se você incluir um valor de dados na distribuição de frequência, a
contagem de frequência será zero.

Procedimento
1. Na área de trabalho Análise de Coluna do console, selecione as colunas cujos
detalhes você deseja visualizar.
2. Clique em Abrir Análise de Coluna na área de janela Tarefas.
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3. Na área de janela Visualizar o Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
4. Selecione a guia Distribuição de Frequência.
5. Clique em Novo Valor.
6. Na janela Criar um Novo Valor dos Dados, digite o nome e a definição do
valor dos dados.
7. Opcional: No campo Transformar, digite um valor de substituição para o valor
dos dados.
8. Clique em OK para incluir o valor.

Removendo um Valor de Dados da Distribuição de Frequência
Se um valor de dados aparecer na distribuição de frequência, mas não ocorrer na
coluna de perfil, será possível excluir esse valor de dados da distribuição de
frequência.

Procedimento
1. Na área de trabalho Análise de Coluna do console, selecione as colunas cujos
detalhes você deseja visualizar.
2. Clique em Abrir Análise de Coluna na área de janela Tarefas.
3. Na área de janela Visualizar o Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
4. Selecione a guia Distribuição de Frequência.
5. Selecione o valor dos dados que deseja excluir.
6. Clique em Excluir Valor do Usuário.
7. Na janela de confirmação, clique em OK.

O que Fazer Depois
O valor excluído não aparece mais na distribuição de frequência que é salva no
repositório de metadados.

Criando Tabelas de Referência
É possível criar uma tabela de referência para usar informações em resultados de
distribuição de frequência fora da análise de coluna.

Antes de Iniciar
Você deve ter concluído as seguintes tarefas:
v “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64
v “Visualizando e Verificando Resultados da Análise de Coluna” na página 68

Sobre Esta Tarefa
As tabelas de referência Válida, de Intervalo, de Completude, Inválida e de
Mapeamento podem ser usadas em recursos adicionais do IBM InfoSphere
Information Server ou em outros sistemas para impor requisitos de domínio e
requisitos de completude ou para controlar a conversão de dados.
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Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo, clique em Visualizar Detalhes.
2. Clique em Tabelas de Referência > Nova Tabela de Referência.
3. Na área de janela Nova Tabela de Referência, digite um Nome para a tabela de
referência.
4. Selecione o tipo de tabela de referência que deseja criar.
5. Opcional: No campo Definição, digite uma descrição para a tabela de
referência.
6. Clique em Visualizar para exibir uma visualização da tabela de referência.
7. Clique em Salvar para criar a tabela de referência.

Atualizando Tabelas de Referência
É possível atualizar as tabelas de referência com as informações mais recentes da
distribuição de frequência.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar uma tabela de referência para compartilhar resultados da
distribuição de frequência com recursos adicionais do IBM InfoSphere Information
Server ou outros sistemas. As tabelas de referência podem ajudar a impor
requisitos de domínio e de completude ou a controlar a conversão de dados.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Resumo, clique em Visualizar Detalhes.
2. Selecione a guia Distribuição de Frequência.
3. Clique em Tabelas de Referência > Visualizar Tabela de Referência.
4. Selecione a tabela na lista de Tabelas de Referência.
5. Clique em Fechar.

Sinalizando Problemas na Distribuição de Frequência
É possível sinalizar problemas para uma investigação adicional e incluir notas para
outros analistas para investigação e revisão. Use notas para sinalizar um problema,
inserir comentários ou fornecer informações para outros revisores.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Selecione um objeto que deseja sinalizar.
Clique no ícone Nota na parte superior da área de janela da tarefa.
Na paleta Notas, clique em Novo.
Digite um assunto para a nota.

5. Selecione o tipo de nota que você está incluindo:
v Ação
v Informativo
v Outro
6. Selecione o status atual do problema.
7. Digite seus comentários.
8. Clique em Fechar para salvar a nota.
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Marcando a Revisão como Concluída
É possível marcar formalmente uma revisão como concluída para permitir que o
sistema acompanhe quais áreas de análise foram revistas detalhadamente.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar o Resumo da Análise, clique em Visualizar
Detalhes.
2. Selecione a guia de análise que você deseja revisar.
3. Verifique os resultados da análise de coluna desta guia.
4. Selecione a caixa de seleção Revisto.
5. Clique em Salvar.

Modificando as Opções de Análise de Coluna
É possível especificar os parâmetros, as configurações e os limites padrão usados
para a análise. As opções da análise definem os parâmetros que o sistema usa para
controlar o processamento ou os resultados analíticos.

Sobre Esta Tarefa
Os parâmetros que você configura determinam os resultados da análise. Por
exemplo, se uma coluna tiver valores nulos com uma porcentagem de de
frequência igual ou maior que o limite de capacidade de anulação, a distribuição
de frequência registrará que a propriedade de capacidade de anulação é igual a
SIM. Se não existirem valores nulos na coluna ou se o percentual de frequência for
menor que o limite, a propriedade de capacidade de anulação será configurada
para NÃO. Quando você modificar as configurações da análise de nível do projeto,
as configurações do sistema serão substituídas. Todas as novas análises no projeto
herdarão essas novas configurações.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no console, selecione Propriedades do
Projeto.
2. Selecione a guia Configurações da Análise.
3. Modifique as configurações de Capacidade de Anulação, Exclusividade e
Constante para um ajuste fino dos resultados da análise.
4. Opcional: Clique em Restaurar Configurações do Sistema para retornar as
configurações aos seus valores padrão.
5. Clique em Salvar Todos para salvar as configurações.

O que Fazer Depois
É possível executar uma tarefa de análise de coluna novamente com as novas
configurações.
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Capítulo 6. Identificando Chaves e Analisando
Relacionamentos
A análise de chave e domínio cruzado fornece a opção de identificar e classificar
colunas, bem como designar as colunas como chaves naturais, chaves primárias ou
chaves estrangeiras para ajudar a classificar seus dados.
A área de trabalho Executar Análise de Chave e Domínio Cruzado, fornece os
detalhes necessários para identificar chaves primárias, naturais e estrangeiras em
suas origens de dados. Colunas que possuem uma porcentagem alta de
exclusividade e estão vinculadas a chaves estrangeiras em outras tabelas são boas
candidatas a se tornarem chaves naturais ou chaves primárias. Para determinar se
uma candidata a chave primária ou natural está vinculada a chaves estrangeiras
em outras tabelas, é possível executar uma análise de chave e domínio cruzado. Os
resultados da análise permitem que você associe chaves estrangeiras às chaves
primárias e naturais. É possível designar as seguintes chaves:
Chaves Primárias
Colunas que possuem uma alta porcentagem de exclusividade, bem como
pelo menos um candidato a chave estrangeira, são as melhores candidatas
a chave primária. Identifique as colunas que possuem a porcentagem mais
alta de exclusividade e designe uma delas como a chave primária. Você só
pode ter uma chave primária por tabela. Por exemplo, se houver uma
tabela de clientes com um ID de cliente que foi gerado automaticamente
para propósitos de identificação e outras tabelas em sua origem de dados
se vincularem a este número de ID de cliente, o número de ID de cliente
será um bom candidato a chave primária. Ele é 100% exclusivo e foi
gerado automaticamente com o propósito de ser um identificador exclusivo
primário.
Chaves naturais
É possível identificar relacionamentos de chave adicionais usando chaves
naturais. Colunas que possuem uma alta porcentagem de exclusividade,
bem como pelo menos um candidato a chave estrangeira, são as melhores
candidatas a chave natural. As chaves naturais fornecem flexibilidade às
suas necessidades de análise de dados porque é possível designar diversas
colunas em sua origem de dados para serem chaves naturais. Por exemplo,
um registro de cliente pode ter um sobrenome além do número de ID de
cliente descrito acima. Embora o sobrenome ocorra naturalmente nos dados
e não tenha sido gerado intencionalmente como um identificador
exclusivo, ele tem uma associação com outros dados no registro, como o
nome e o endereço. Essas associações tornam o sobrenome um bom
candidato a uma chave natural.
Chaves Estrangeiras
Colunas que possuem uma alta porcentagem de valores idênticos àqueles
contidos em uma chave primária ou natural são as melhores chaves
estrangeiras. Ao visualizar os candidatos a chave estrangeira para uma
chave primária ou natural específica, destaque as colunas que têm a
porcentagem mais alta de pares para base. Uma porcentagem de 100%
indica que cada valor na coluna em par existe na coluna base (coluna da
chave primária ou coluna da chave natural).
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Se uma tabela de clientes contiver um ID de cliente que foi gerado
automaticamente e outras tabelas em sua origem de dados se vincularem a este
número de ID de cliente, o identificador seria um bom candidato a uma chave
primária, porque é exclusivo. O identificador identifica exclusivamente cada um
dos registros existentes.
Se você tiver uma tabela de clientes com os sobrenomes e essa tabela é vinculada a
outras tabelas que possuem dados como o nome, número de Seguridade Social,
números de ID de impostos, e assim por diante, esse seria um bom identificador
natural. O sobrenome é uma boa chave natural porque não é gerado artificialmente
e é um identificador exclusivo que ocorre naturalmente e que possui associações
naturais a outros dados como nome e endereço. Outra boa chave natural é um
número de Seguridade Social, que tem associações naturais aos nomes, sobrenomes
e assim por diante.

Análise da Chave Primária
As informações de análise da chave primária permitem que você valide as chaves
primárias que já estão definidas em seus dados e identifique as colunas que são
candidatas a chaves primárias.
Uma chave primária deve ser exclusiva e não pode conter valores nulos. Por
exemplo, uma coluna que contém um número de ID do cliente pode ser inferida
como uma candidata a chave primária pelo sistema porque ela é exclusiva e não
tem valores nulos. Durante a análise, diversas colunas exclusivas podem ser
inferidas como candidatas. Ao revisar os resultados, escolha as colunas que deseja
selecionar como chave primária na lista de candidatas inferidas.
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna e a geração de uma
distribuição de frequência, todas as colunas únicas ficarão disponíveis para revisão
usando a funcionalidade de análise de chave localizada no menu do navegador
Investigar. Usando as distribuições de frequência que foram geradas durante a
tarefa de análise de coluna, a porcentagem de cardinalidade é avaliada para cada
coluna em uma tabela. Uma porcentagem de cardinalidade é o número total de
valores distintos em uma coluna dividido pelo número total de linhas na tabela na
qual a coluna reside. Por exemplo, 1.000 valores distintos divididos por 1.000
linhas é igual a 1.0 ou uma exclusividade de 100%. As colunas que têm uma
porcentagem de cardinalidade de 95% ou mais do que o limite do sistema são
identificadas como candidatas a chave primária. Configure o limite do sistema
antes de executar uma tarefa de análise da chave primária se desejar permitir mais
variações de valores exclusivos. Por exemplo, um limite de 90% permitirá que mais
colunas sejam considerada candidatas do que um limite de 100%. Um limite de
100% não permite nenhuma variação.
Durante a análise, qualquer porcentagem de cardinalidade que seja menor do que
100% indica que há valores duplicados em uma coluna. Colunas duplicadas podem
existir se os dados tiverem sido integrados com outra origem de dados ou se a
estrutura dos dados tiver sido alterada. Por exemplo, usando um limite de sistema
de 95%, a coluna B na tabela 1 terá uma porcentagem de cardinalidade de 98%. A
porcentagem de cardinalidade para a coluna B está acima do limite, e a coluna B é
inferida como uma candidata a chave primária. Entretanto, ao revisar os
resultados, você descobrirá que 2% dos valores na coluna B são valores duplicados.
Os 2% de valores duplicados tornam a inferência inválida, porque a coluna não
contém a exclusividade para ser uma chave primária. É possível usar uma
ferramenta de purificação de dados para remover os valores duplicados da coluna
ou escolher outro candidato a chave primária.
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Se os dados já contiverem chaves primárias definidas, as colunas serão marcadas
como chaves primárias definidas durante a análise. Entretanto, ainda é possível
usar os resultados de uma tarefa de análise da chave primária para avaliar a
validade das chaves primárias definidas.

Chaves Primárias de Coluna Única e de Diversas Colunas
Para entender a estrutura e integridade de seus dados, é possível executar uma
análise de relacionamento para identificar e validar os candidatos a chave primária.
Chaves primárias são colunas que definem exclusivamente todas as linhas em uma
tabela. Por exemplo, ID do Funcionário, um número exclusivo que é designado a
cada funcionário, pode ser uma chave primária em uma tabela de funcionários.
Os candidatos a chave primária de coluna única são identificados automaticamente
quando você executa uma análise de coluna. Quando uma análise de coluna é
executada, a exclusividade dos valores distintos é analisada em cada coluna com
base em estatísticas de distribuição de frequência. Candidatos de chave primária de
várias colunas são inicialmente determinados analisando a exclusividade de valores
distintos para cada combinação de coluna com base em uma amostra de dados da
tabela. É possível então executar uma análise integral nos candidatos a chave
primária de diversas colunas para confirmar.
Após a conclusão da tarefa de análise de chave de diversas colunas, é possível
revisar e selecionar uma chave primária em uma lista de candidatos inferidos.
Também é possível identificar valores de chave primária duplicados para chaves
primárias definidas ou selecionadas.

Analisando Chaves Primárias de Coluna Única
Para identificar uma chave primária de coluna única para uma tabela ou arquivo,
localize uma coluna que seja um identificador exclusivo dos dados.

Sobre Esta Tarefa
A análise da chave primária usa as estatísticas de distribuição de frequência que
são reunidas ao analisar colunas para criar perfil da exclusividade dos valores
distintos em cada coluna de uma tabela. É possível revisar os resultados da análise
de domínio cruzado e selecionar uma chave primária na lista de todos os
candidatos a chave.

Identificando uma Chave Primária de Coluna Única
Para identificar uma chave primária para uma tabela ou arquivo, localize uma
coluna cujos valores identificam exclusivamente as linhas na tabela selecionada.
Além disso, é possível verificar se uma chave primária definida na origem de
dados é uma chave primária verdadeira.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer e
concluir a seguinte tarefa:
v Capítulo 5, “Analisando colunas”, na página 61

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar do console, selecione Análise de Chave e
Domínio Cruzado.
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2. Clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Selecione a guia Coluna Única. Visualize os resultados da análise para todas as
colunas na tabela selecionada.
4. Se a coluna não for 100% exclusiva, clique em Visualizar Verificação de
Duplicata para visualizar os valores dos dados duplicados na coluna
selecionada.
5. Opcional: Clique em Distribuição de Frequência para visualizar todos os
valores dos dados que constituem a coluna selecionada e seus valores.
6. Selecione a coluna identificada como a chave primária e clique em Status da
Chave > Marcar como Chave Primária.
Nota: Se a coluna já estiver selecionada como uma chave natural, ela não
poderá ser selecionada como uma chave primária.
7. Clique em Fechar.

O que Fazer Depois
Se você aceitar ou modificar uma chave primária definida, essa configuração será
armazenada nos metadados. Se você quiser alterar os próprios dados, será
necessário fazer a mudança no banco de dados externo e, em seguida, executar
novamente a análise de coluna para ver as mudanças nos dados.
Se não for possível identificar uma chave primária de coluna única apropriada,
você pode procurar uma chave primária de múltiplas colunas.

Sinalizando Candidatos a Chave Primária
Depois de executar uma análise de chave e domínio cruzado, é possível sinalizar
os candidatos a chave que seriam chaves primárias adequadas.

Sobre Esta Tarefa
É possível sinalizar candidatos que seriam chaves primárias adequadas.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela na lista de origens de dados e clique em Abrir Análise de
Chave no menu Tarefas.
3. Clique na guia Coluna Única ou Diversas Colunas.
4. Insira uma porcentagem de valores de dados exclusivos no campo Sinalizar
Porcentagem Acima. As colunas com um valor exclusivo acima dessa
porcentagem serão sinalizadas. Por exemplo, se desejar sinalizar colunas com
uma porcentagem de exclusividade de 90% ou mais, insira 90%.
5. Insira os candidatos mínimos a chave estrangeira que uma coluna deve ter para
ser sinalizada no campo Candidatos Mínimos a Chave Estrangeira. Por
exemplo, se desejar sinalizar colunas com quatro ou mais candidatos a chave
estrangeira, defina o número 4.
6. Clique em Aplicar. As colunas que atendem às condições serão sinalizadas.
7. Clique em Salvar. Um ícone de sinalizador aparecerá ao lado das colunas que
atendem o limite de exclusividade e o número mínimo de candidatos a chave
estrangeira
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Identificando Valores Duplicados em uma Coluna Única
Ao avaliar um candidato a uma chave primária de coluna única, é possível
procurar valores duplicados em uma coluna selecionada para ajudá-lo a
determinar se essa coluna deveria ser selecionada como a chave primária.

Sobre Esta Tarefa
Uma coluna será uma boa candidata a chave primária se ela contiver um alto nível
de valores exclusivos ou todos eles. Entretanto, uma coluna que contém alguns
valores duplicados pode ainda ser considerada uma chave primária. É possível
visualizar os valores duplicados em uma coluna para determinar se esses valores
excluem a coluna de ser considerada como a chave primária da tabela.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Na guia Coluna Única, selecione a coluna cujos valores duplicados você deseja
visualizar.
4. Clique em Análise da Chave Primária e, em seguida, clique em Visualizar
Verificação de Duplicata.
5. Na área de janela Visualizar Verificação de Duplicata, revise os valores dos
dados duplicados.
6. Opcional: Se você identificar a coluna como uma chave primária ou natural,
clique em Status da Chave e clique em Marcar como Chave Primária ou
Marcar como Chave Natural.
7. Clique em Fechar.

Aceitando uma Chave Primária de Coluna Única
Depois de analisar uma coluna única na guia Coluna Única na área de trabalho
Abrir Análise de Chave, é possível revisar os resultados da análise e aceitar uma
chave primária.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer e
concluir a seguinte tarefa:
v “Identificando uma Chave Primária de Coluna Única” na página 89

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Clique na guia Coluna Única.
4. Opcional: Reúna informações adicionais sobre as colunas selecionadas.
Opção

Descrição

Para visualizar todos os valores dos dados
que constituem as colunas selecionadas e
seus valores:

Clique em Análise da Chave Primária >
Distribuição de Frequência.

Para procurar valores de dados duplicados
nas colunas selecionadas:

Clique em Análise da Chave Primária >
Visualizar Verificação de Duplicata.
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5. Selecione a coluna que você deseja marcar como a chave primária.
6. Clique em Status da Chave > Marcar como Chave Primária.
7. Clique em Fechar.

Analisando Chaves Primárias de Diversas Colunas
É possível executar uma tarefa de análise de chave para comparar colunas
concatenadas em seus dados com uma amostra dos dados e inferir candidatos a
chaves primárias. Talvez você queira executar uma análise de diversas colunas
para identificar chaves primárias, se nenhuma coluna única servir adequadamente
como uma chave primária.
Antes de executar uma análise de diversas colunas para identificar uma chave
primária para seus dados, é necessário ter uma amostra desses dados. Uma
amostra dos dados representa os dados que estão na tabela inteira que você deseja
avaliar. Analisar uma amostra dos dados diminui o tempo de processamento para
as permutações que são necessárias durante uma tarefa de análise de chave
primária de múltiplas colunas. Se uma amostra de dados não existir, você deverá
criá-la. Ao criar a amostra, é possível escolher se deseja que a amostra seja criada
aleatoriamente, em ordem sequencial ou em outro intervalo especificado. Uma
amostra que contenha entre 2.000 a 50.000 linhas é adequada para representar a
maioria das origens de dados.
Depois de criar uma amostra de dados, defina a configuração da chave composta
máxima antes de executar a tarefa de análise. A configuração da chave composta
máxima é um número selecionado para especificar o número total de colunas que
podem ser combinadas. A configuração é 3 por padrão, mas pode ser configurada
para qualquer valor entre 2 e 7. É possível incluir ou excluir colunas da análise
nesse momento. Em seguida, o sistema gera todas as combinações possíveis das
colunas incluídas durante a análise.
Durante a análise, cada combinação de colunas é analisada com relação à amostra
dos dados para determinar a exclusividade. Para ser inferida como um candidato a
chave primária, a combinação das colunas deve ter uma porcentagem de
cardinalidade igual ou superior ao limite da chave primária. A porcentagem de
cardinalidade de uma combinação de colunas se refere ao número de valores
distintos concatenados no par, dividido pelo número total de linhas na amostra de
dados. Por exemplo, 1.000 valores distintos divididos por 1.000 linhas é igual a 1,0
ou uma porcentagem de cardinalidade de 100%. As combinações de colunas que
possuem uma porcentagem de cardinalidade igual ou superior ao limite de chave
primária são identificadas como candidatos a chave primária. Configure o limite de
chave primária antes de executar uma análise de chave. Por exemplo, um limite de
90% permitirá 10% mais variações do que um limite de 100%. Um limite de 100%
não permitirá nenhuma variação.
Ao selecionar um candidato a chave primária para analisar adicionalmente, o
sistema cria uma coluna virtual e uma distribuição de frequência para verificar as
duplicações. Uma coluna virtual é uma concatenação de uma ou mais colunas. É
necessário revisar a lista de valores duplicados nos resultados porque uma tarefa
de análise de múltiplas colunas usa somente uma amostra de dados em vez da
origem de dados inteira de onde a amostra vem. Como não é usada a origem
inteira, é possível que algumas duplicações possam existir na origem, mas não na
amostra. Você deve também revisar os resultados para poder aceitar o candidato a
chave primária como a chave primária selecionada.
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Executando uma Tarefa de Análise da Chave Primária de
Diversas Colunas
Para identificar uma chave primária de diversas colunas, use uma amostra de
dados para executar a análise com combinações concatenadas das colunas para
determinar quais combinações contêm os valores mais exclusivos e que são
candidatas a chaves primárias.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário e privilégios de Operador de Dados do IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
Execute uma tarefa de análise da chave primária de diversas colunas para
determinar se uma combinação das colunas na tabela pode ser a chave primária. A
análise da chave primária de diversas colunas determina o perfil de exclusividade
de valores distintos em cada concatenação de colunas para a amostra de dados.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela na lista de origens de dados e clique em Executar
Análise de Chave de Múltiplas Colunas no menu Tarefas.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Nota: Como alternativa, é possível selecionar uma tabela na lista de origens
de dados, clicar em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas, clicar na guia
Diversas Colunas e selecionar Analisar Diversas Colunas.
Opcional: Clique em Criar Amostra de Dados para criar uma amostra menor
de dados para agilizar a análise de chave criando uma amostra menor de
dados para analisar.
Digite um nome e a descrição da tarefa de análise.
Selecione as colunas a serem incluídas na tarefa de análise da chave primária
de diversas colunas.
Opcional: Clique na guia Conexões e configure as conexões para a origem de
dados que você está usando.
a. Destaque o armazenamento de dados que deseja configurar na seção
Configurar Conexões e, em seguida, selecione o conector que deseja usar
no menu suspenso Conector.
b. Insira seu ID de usuário e senha para o conector na seção Configurações
de Conexão e clique em Testar Conexão. É possível inserir um conjunto
diferente de credenciais do usuário para o conector selecionado a partir do
menu suspenso. Por exemplo, as configurações do conector de nível do
sistema podem usar as credenciais de um administrador, mas no nível do
projeto pode ser queira você usar o ID do usuário e senha pessoal para o
mesmo conector.
c. Clique em Submeter após testar com êxito a conexão.
Selecione Executar Agora, Criar Local de Pacote Configurável Externo ou
Planejar na guia Planejador para determinar quando deseja que a análise seja
executada.
Clique em Submeter.
Clique em Abrir Análise de Chave e selecione a guia Múltiplas Colunas.
Visualize os resultados da análise para a coluna na tabela selecionada.
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10. Selecione a coluna e clique em Status da Chave e, em seguida, Marcar como
Chave Primária após ter analisado os dados e determinado que a coluna seria
uma boa chave primária.

O que Fazer Depois
É possível agora executar uma análise de relacionamento em qualquer um dos
candidatos a chave primária de múltiplas colunas para descobrir chaves
estrangeiras, revisar a distribuição de frequência ou verificar duplicatas executando
e visualizando a verificação de duplicata.
Amostragem de Dados:
É possível criar uma amostra de dados antes de executar uma tarefa de análises de
diversas chaves.
Ao criar a amostra, é possível escolher se deseja que a amostra seja aleatória,
sequencial ou estruturada de acordo com os parâmetros definidos. Um tamanho de
amostra entre 1.000 a 10.000 registros é adequado para a maioria dos conjuntos de
dados grandes.
Criando uma Amostra de Dados:
É possível criar uma amostra de dados antes de executar uma tarefa de análise de
chave de diversas colunas. Ao criar a amostra, é possível escolher se deseja que a
amostra seja aleatória, sequencial ou estruturada de acordo com os parâmetros
definidos. Um tamanho de amostra entre 1.000 a 10.000 registros é adequada para
a maioria dos conjuntos de dados grandes.
Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário e privilégios de Operador de Dados do IBM
InfoSphere Information Analyzer e concluir a seguinte tarefa:
v Capítulo 5, “Analisando colunas”, na página 61
Sobre Esta Tarefa
As combinações de coluna com porcentagens de exclusividade iguais ou maiores
que a porcentagem de limite de chave primária se tornam candidatas a chave
primária de múltiplas colunas. É necessário criar uma amostra de dados antes de
executar uma tarefa de análise da chave primária de múltiplas colunas.
Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Chave e
Domínio Cruzado.
2. Selecione uma tabela na lista de origens de dados e clique em Criar Amostra
de Dados.
v Há também a opção de selecionar uma tabela na lista de origens de dados,
clicando em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas, clicando na guia
Múltiplas Colunas e, em seguida, clicando em Criar Amostra de Dados.
3. Digite um nome da tarefa para a amostra de dados. É possível fornecer
opcionalmente uma descrição.
4. Especifique um tamanho para a amostra.
5. Selecione o método que será usado para criar a amostra.
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6. Selecione Executar Agora para criar a amostra de dados agora ou selecione
Planejar para especificar uma hora e data para criar a amostra de dados.
7. Clique em Submeter para criar a amostra de dados.
O que Fazer Depois
Depois de criar a amostra de dados, é possível executar uma tarefa de análise de
chave e domínio cruzado.

Sinalizando Candidatos a Chave Primária
Depois de executar uma análise de chave e domínio cruzado, é possível sinalizar
os candidatos a chave que seriam chaves primárias adequadas.

Sobre Esta Tarefa
É possível sinalizar candidatos que seriam chaves primárias adequadas.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela na lista de origens de dados e clique em Abrir Análise de
Chave no menu Tarefas.
3. Clique na guia Coluna Única ou Diversas Colunas.
4. Insira uma porcentagem de valores de dados exclusivos no campo Sinalizar
Porcentagem Acima. As colunas com um valor exclusivo acima dessa
porcentagem serão sinalizadas. Por exemplo, se desejar sinalizar colunas com
uma porcentagem de exclusividade de 90% ou mais, insira 90%.
5. Insira os candidatos mínimos a chave estrangeira que uma coluna deve ter para
ser sinalizada no campo Candidatos Mínimos a Chave Estrangeira. Por
exemplo, se desejar sinalizar colunas com quatro ou mais candidatos a chave
estrangeira, defina o número 4.
6. Clique em Aplicar. As colunas que atendem às condições serão sinalizadas.
7. Clique em Salvar. Um ícone de sinalizador aparecerá ao lado das colunas que
atendem o limite de exclusividade e o número mínimo de candidatos a chave
estrangeira

Identificando Valores Duplicados de Diversas Colunas
Ao executar uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado de diversas
colunas, as combinações de colunas são testadas com relação a uma amostra de
dados. Antes de aceitar um candidato a uma chave primária de diversas colunas, é
necessário executar uma verificação de duplicata no volume de dados integral para
assegurar que você tenha uma chave válida.

Sobre Esta Tarefa
É possível visualizar os valores duplicados em um conjunto de colunas para
determinar se esses valores excluem as colunas de serem consideradas como chave
primária da tabela.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela e clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
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3. Na guia Múltiplas Colunas, selecione o candidato a chave primária de
múltiplas colunas do qual você deseja verificar valores duplicados.
4. Clique em Análise da Chave Primária > Executar Verificação de Duplicata.
5. Na área de janela Executar Verificação de Duplicata, digite um nome para a
tarefa.
6. Selecione Executar Agora para procurar duplicatas agora ou selecione Planejar
para especificar uma data de início e uma data de encerramento para procurar
por duplicatas.
7. Clique em Submeter.
8. Após a conclusão de uma tarefa de verificação de duplicata, clique em
Análise da Chave Primária > Visualizar Verificação Duplicada. Na área de
janela Visualizar Verificação de Duplicata, revise os valores dos dados
duplicados.
9. Opcional: Se você identificar a coluna como uma chave primária, clique em
Status da Chave e clique em Marcar como Chave Primária.
10. Clique em Fechar.

Aceitando uma Chave Primária de Diversas Colunas
Depois de analisar diversas colunas na guia de diversas colunas na área de
trabalho Abrir Análise de Chave, é possível revisar os resultados da análise e
aceitar uma chave primária.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer e
concluir a seguinte tarefa:
“Executando uma Tarefa de Análise da Chave Primária de Diversas Colunas”
na página 93

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela na lista de origens de dados e clique em Abrir Análise de
Chave no menu Tarefas.
3. Clique na guia Diversas Colunas e visualize os resultados da análise.
4. Opcional: Reúna informações adicionais sobre as colunas selecionadas.
Para visualizar todos os valores dos dados que constituem a combinação das
colunas selecionadas:
Clique em Análise da Chave Primária e, em seguida, em Visualizar
Distribuição de Frequência.

5.
6.
7.
8.
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Para procurar valores de dados duplicados nas colunas selecionadas:
Clique em Análise da Chave Primária > Executar Verificação de
Duplicata. Depois de executar uma tarefa de verificação de duplicata,
clique em Análise da Chave Primária > Visualizar Verificação de
Duplicata para visualizar os resultados.
Selecione a coluna concatenada que você identificou como a chave primária.
Clique em Status da Chave > Marcar como Chave Primária.
Opcional: Para remover o status de chave primária de uma coluna, selecione
Status da Chave > Remover Status de Chave Primária.
Clique em Fechar.

Análise de Chave Natural
Chaves naturais são valores significativos que identificam registros, como números
de seguridade social, que identificam clientes específicos, datas de calendários em
uma dimensão de tempo ou números SKU em uma dimensão de produto. Uma
chave natural é uma coluna que tem um relacionamento lógico com outras partes
de dados no registro.
Identificar as chaves naturais para classificar os dados é útil porque permite a
flexibilidade de ter diversas chaves naturais que são associadas a diversas chaves
estrangeiras, em vez de ter uma chave primária que é associada a diversas chaves
estrangeiras. Depois de selecionar uma chave natural, você conseguirá identificar
automaticamente as chaves estrangeiras executando uma análise de chave e
domínio cruzado na coluna. Depois de executar uma análise de chave e domínio
cruzado, é possível visualizar o número de candidatos a chave estrangeira e os
detalhes associados a eles.

Identificando uma Chave Natural de Coluna Única
Para identificar uma chave natural para uma tabela ou arquivo, localize uma
coluna cujos valores identifiquem exclusivamente as linhas na tabela selecionada e
tenham um relacionamento lógico com outras partes de dados no registro.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de Usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer e
concluir a seguinte tarefa:
v Capítulo 5, “Analisando colunas”, na página 61

Sobre Esta Tarefa
A análise de chave natural usa as estatísticas de distribuição de frequência que são
reunidas ao analisar colunas para criar perfil da exclusividade dos valores distintos
em cada coluna de uma tabela. É possível revisar os resultados da análise de chave
natural e selecionar uma chave natural na lista de todos os candidatos a chave
natural.
Importante: Talvez não seja possível identificar uma chave natural se você não
tiver valores de dados que sejam exclusivos o bastante para qualificação como uma
chave natural adequada. É possível acessar a área de trabalho Análise de Chave e
Domínio Cruzado e ajustar o limite de exclusividade para ser mais alto ou mais
baixo e, em seguida, clicar em Aplicar ao configurar uma chave natural para seus
dados, dependendo de suas necessidades de análise.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar do console, selecione Análise de Chave e
Domínio Cruzado.
2. Clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Selecione a guia Coluna Única. Visualize os resultados da análise para todas as
colunas na tabela selecionada.
4. Se a coluna não for 100% exclusiva, clique em Análise da Chave Primária >
Visualizar Verificação de Duplicata para visualizar os valores dos dados
duplicados na coluna selecionada.

Capítulo 6. Identificando Chaves e Analisando Relacionamentos

97

5. Opcional: Clique em Análise da Chave Primária > Distribuição de Frequência
para visualizar todos os valores dos dados que constituem a coluna selecionada
e seus valores.
6. Selecione a coluna identificada como a chave natural e clique em Status da
Chave > Marcar como Chave Natural.
Nota: Se a coluna já for uma chave primária, ela não poderá ser escolhida
como uma chave natural.
7. Clique em Fechar.

O que Fazer Depois
Se você aceitar ou modificar uma chave natural definida, essa configuração será
armazenada nos metadados. Se você quiser alterar os próprios dados, será
necessário fazer a mudança no banco de dados externo e, em seguida, executar
novamente a análise de coluna para ver as mudanças nos dados.
Se não for possível identificar uma chave natural de coluna única apropriada, você
pode procurar uma chave natural de múltiplas colunas.

Sinalizando Candidatos a Chave Natural
Depois de executar uma análise de chave e domínio cruzado, é possível sinalizar
os candidatos a chave que seriam boas chaves naturais.

Sobre Esta Tarefa
Execute uma análise de chave e domínio cruzado para determinar quais colunas
em uma tabela devem ser designadas como chaves naturais, chave primária ou
chaves estrangeiras. Depois que a análise fornecer detalhes sobre as colunas,
sinalize os candidatos que seriam boas chaves naturais.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Clique na guia Coluna Única ou Diversas Colunas
4. Insira uma porcentagem de valores de dados exclusivos no campo Sinalizar
Porcentagens Acima. As colunas com um valor exclusivo acima dessa
porcentagem serão sinalizadas. Por exemplo, se desejar sinalizar colunas com
uma porcentagem de exclusividade de 90% ou mais, insira 90%.
5. Insira os candidatos mínimos a chave estrangeira que uma coluna deve ter para
ser sinalizada no campo Candidatos Mínimos a Chave Estrangeira. Por
exemplo, se desejar sinalizar colunas com 4 ou mais candidatos a chave
estrangeira, defina o número 4.
6. Clique em Aplicar. As colunas que atendem às condições serão sinalizadas.
7. Clique em Salvar.

Análise de Chave Estrangeira
Execute uma tarefa de análise de chave ou de domínio cruzado para identificar
chaves estrangeiras, bem como colunas que possuem valores de domínio comum.
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O IBM InfoSphere Information Analyzer determina se uma coluna tem uma
porcentagem mínima de valores distintos que também aparecem em outra coluna.
Se a coluna cumprir os critérios para ter um domínio comum, ela será sinalizada.
Colunas que compartilham um domínio comum podem representar um
relacionamento entre chave primária e estrangeira ou o domínio comum pode
representar redundância em seus dados.
Depois de selecionar tabelas base e de pares, as colunas das tabelas base são
colocadas em pares com colunas das outras tabelas de pares. Em seguida, o
sistema executa um teste de compatibilidade em cada par de colunas para
determinar se essas colunas são compatíveis entre si, de acordo com sua classe,
tipo e comprimento de dados. Se o par de colunas for compatível, as colunas
ficarão disponíveis para inclusão na tarefa de análise de relacionamento. Os pares
de colunas que não forem compatíveis serão excluídos da análise.
É possível visualizar o número total de pares que são criados, o número total de
pares incompatíveis e o número total de pares compatíveis. Revise os resultados do
teste de compatibilidade e selecione pares específicos a serem incluídos na análise.
Se desejar pares adicionais que não estejam disponíveis, retorne à etapa de seleção
da tabela, selecione tabelas de base ou pares adicionais ou diferentes e continue. É
possível também executar novamente uma tarefa de análise de coluna para revisar
ou modificar quaisquer inferências ou seleções para criar pares compatíveis
adicionais. Ao executar novamente uma tarefa de análise de coluna e modificar os
resultados, uma nova distribuição de frequência é gerada e usada como entrada
para a tarefa de análise de chave e de domínio cruzado.
Depois de revisar os pares de colunas compatíveis, o sistema compara as
distribuições de frequência de cada coluna com a outra para determinar se elas
possuem domínios comum. Colunas compartilham um domínio comum quando
elas compartilham os mesmos valores. Os valores da distribuição de frequência da
segunda coluna (coluna do par e de chave estrangeira) são comparados com os
valores da distribuição de frequência da primeira coluna (coluna base e de chave
primária ou natural). Após a comparação, o número de valores correspondentes
nas colunas é contado e uma porcentagem de atributos comuns (sobreposição) é
calculada. Uma porcentagem de atributos comuns descreve a proporção dos
valores correspondentes entre duas colunas. Por exemplo, você pode ter um par de
colunas que contém a coluna 1 (a coluna de chave principal) e a coluna 2. Se 49
entre 50 valores na coluna 2 corresponderem à coluna 1, a porcentagem de
atributos comuns da coluna 2 em relação a 1 será de 98%.
Em seguida, a porcentagem de atributos comuns é comparada com o limite de
domínio comum. Configure o limite de domínio comum para definir os critérios
para determinar quando duas colunas compartilham atributos comuns. Por
exemplo, se o limite de domínio comum for configurado como 95%, as colunas
deverão ter uma porcentagem de atributos comuns igual a 95% ou mais para o
sistema inferir que elas compartilham um domínio comum. É possível restringir os
critérios de atributos comuns aumentando a configuração de limite de domínio
comum ou aumentar os critérios diminuindo a configuração. No exemplo que usa
a coluna 1 e a coluna 2, a coluna 2 tem um domínio comum com a coluna 1
porque sua porcentagem de atributos comuns (98%) é maior do que o limite de
domínio comum (95%). Use os resultados do teste de domínio comum para
determinar se uma tabela em pares contém uma coluna ou diversas colunas que
correspondem à coluna de chave primária ou natural em uma tabela base. Se
houver uma correspondência, as colunas na tabela em pares serão inferidas como
candidatas a chave estrangeira. Para se qualificar como um candidato a chave
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estrangeira, deve haver pelo menos uma coluna na tabela em pares que tenha um
domínio comum com uma chave primária ou natural na tabela base.
Se os dados já contiverem chaves estrangeiras definidas, as colunas serão marcadas
como chaves estrangeiras definidas durante a análise. Entretanto, é possível ainda
usar os resultados de uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado para
avaliar a validade das chaves estrangeiras definidas.

Identificando Chaves Estrangeiras
Para definir e validar os relacionamentos entre tabelas, é possível executar uma
tarefa de análise de chave e domínio cruzado para localizar candidatos a chave
estrangeira, selecionar chaves estrangeiras e, em seguida, validar sua integridade
referencial. Identifique chaves estrangeiras na área de trabalho Análise de Chave e
Domínio Cruzado.

Antes de Iniciar
É necessário concluir a seguinte tarefa:
v Executar a Análise de Coluna nas Colunas em Duas ou Mais Tabelas

Sobre Esta Tarefa
A tarefa de análise de chave e domínio cruzado cria um conjunto completo de
todos os pares de colunas entre colunas nas tabelas selecionadas. Depois de
selecionar as tabelas de base e em pares, as colunas que têm um tipo de dados,
comprimento e classe de dados compatíveis são listadas para análise.

Procedimento
1. Execute uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado nos pares de coluna
compatíveis.
2. Visualize os resultados da tarefa, faça o teste quanto à integridade referencial e
determine se um candidato a chave estrangeira deve ser selecionado como uma
chave estrangeira para uma chave primária ou natural.

Executando uma Tarefa de Análise de Chave e Domínio
Cruzado para Identificar Chaves Estrangeiras
Para identificar os candidatos a chave estrangeira em uma ou várias tabelas, é
possível executar uma tarefa de análise de relacionamento na área de trabalho
Análise de Chave e Domínio Cruzado. A análise de chave e domínio cruzado
compara colunas em uma tabela com colunas em outras tabelas para determinar se
existe um relacionamento de chaves entre as tabelas.

Antes de Iniciar
É necessário concluir a seguinte tarefa:
v Executar a Análise de Coluna nas Colunas em Duas ou Mais Tabelas

Sobre Esta Tarefa
A análise de chave e domínio cruzado compara colunas em uma tabela com
colunas em outras tabelas para determinar se existe um relacionamento de chaves
entre as tabelas.

100

Guia do Usuário

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione as tabelas para as quais deseja identificar o relacionamento da chave
estrangeira e clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Selecione um candidato a chave primária ou natural e clique em Análise de
Chave e Domínio Cruzado > Executar Análise de Chave e Domínio
Cruzado.
4. Na área de janela Executar Análise de Chave e Domínio Cruzado, digite um
nome e a descrição para a tarefa de análise.
5. Selecione as tabelas na seção Tabelas Disponíveis e clique em Incluir na Lista
Base ou Incluir na Lista em Pares para designar tabelas como base ou tabelas
em pares.
6. Clique em Avançar.
7. Revise os pares de colunas. Os pares compatíveis são incluídos na lista de
pares selecionados por padrão. Se um par de colunas compatível não tiver
resultados de análise de coluna para uma ou ambas as colunas, um ícone de
sinalizador aparecerá ao lado do par. Esses pares não serão automaticamente
incluídos na lista de pares selecionados. Se desejar incluir esses pares na lista
selecionada manualmente, selecione o par e clique em Incluir em
Selecionados.
8. Opcional: Clique na guia Conexões e configure as conexões para a origem de
dados que você está usando.
a. Destaque o armazenamento de dados que deseja configurar na seção
Configurar Conexões e, em seguida, selecione o conector que deseja usar
no menu suspenso Conector.
b. Insira seu ID de usuário e senha para o conector na seção Configurações
de Conexão e clique em Testar Conexão. É possível inserir um conjunto
diferente de credenciais do usuário para o conector selecionado a partir do
menu suspenso. Por exemplo, as configurações do conector de nível do
sistema podem usar as credenciais de um administrador, mas no nível do
projeto pode ser que você queira usar o ID do usuário e senha pessoal
para o mesmo conector.
c. Clique em Submeter após testar com êxito a conexão.
9. Selecione Executar Agora, Criar Local de Pacote Configurável Externo ou
Planejar na guia Planejador para determinar quando deseja que a análise seja
executada.
10. Clique em Concluir.

O que Fazer Depois
Após a conclusão da tarefa de análise de relacionamento, é possível revisar os
candidatos a chave estrangeira e aceitar as chaves estrangeiras para as chaves
primária e natural.
Nota: É possível também marcar colunas redundantes nessa área de trabalho.
Clique em Análise de Chave e Domínio Cruzado > Visualizar Candidatos a
Chave Estrangeira. Nesse ponto, destaque a coluna base e clique em Status de
Coluna em Pares > Marcar como Redundante para marcar colunas como
redundantes.
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Determinando a Integridade das Chaves Estrangeiras
Execute uma tarefa de análise de integridade referencial para avaliar se um
relacionamento entre as chaves estrangeiras e as chaves primárias é válido. Os
valores de chave estrangeira que não correspondem a um valor de chave primária
são identificados como violações.

Sobre Esta Tarefa
A análise de integridade referencial calcula o número total de valores da chave
estrangeira e da chave primária que não são comuns.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione uma tabela da lista de origens de dados e clique em Abrir Análise de
Chave no menu Tarefas.
3. Selecione o candidato a chave primária e natural e clique em Análise de Chave
e Domínio Cruzado > Visualizar Candidatos a Chave Estrangeira.
4. Selecione um candidato a chave estrangeira na lista de colunas em pares e
clique em Integridade Referencial > Executar Análise de Integridade
Referencial.
5. Digite um nome para a tarefa de análise na área de janela Executar Análise de
Integridade Referencial.
6. Selecione Executar Agora para executar a tarefa agora, Criar Local do Pacote
Configurável Externo ou selecione Planejar para especificar uma hora e data
para executar a tarefa.
7. Clique em Submeter.
8. Após a conclusão da tarefa, selecione Integridade Referencial > Visualizar
Análise de Integridade Referencial para visualizar os resultados da tarefa de
análise.

Resultados
A análise de integridade referencial mostra as porcentagens de domínio comum do
relacionamento de chave primária/estrangeira, incluindo uma representação
gráfica da sobreposição.

O que Fazer Depois
Depois de visualizar os resultados da tarefa de análise de integridade referencial, é
possível marcar candidatos a chave estrangeira como chaves estrangeiras.

Análise de Integridade Referencial
Execute uma tarefa de análise de integridade referencial para avaliar se todas as
referências entre as chaves estrangeiras e as chaves primárias em seus dados são
válidas. Use os resultados para ajudá-lo a escolher chaves estrangeiras ou remover
violações de chave estrangeira dos dados.
Durante a análise, os valores no candidato a chave estrangeira e a chave primária
são examinados quanto à integridade referencial. As chaves estrangeiras e as
chaves primárias mantêm uma integridade referencial quando todos os valores na
coluna de chave estrangeira correspondem a todos os valores na coluna de chave
primária de referência. Uma tarefa de análise de integridade referencial identifica
os valores órfãos e calcula estatísticas sobre o relacionamento.
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Durante a análise, se a coluna de chave estrangeira e a coluna de chave primária
forem colunas únicas, o sistema usará a distribuição de frequência para cada
coluna para executar o teste. Entretanto, se o candidato a chave estrangeira
consistir em diversas colunas, o sistema criará uma coluna virtual concatenando as
colunas e então gerará uma distribuição de frequência para a coluna virtual.
Durante uma tarefa de análise da chave primária de diversas colunas, as chaves
primárias com diversas colunas já estarão combinadas em uma coluna virtual e
uma distribuição de frequência terá sido gerada para a coluna virtual.
Em seguida, os valores na distribuição de frequência da coluna de chave
estrangeira são comparados aos valores na distribuição de frequência para a coluna
de chave primária. Se qualquer dos valores na coluna de chave estrangeira não for
localizado na coluna de chave primária relacionada, o valor do dado da chave
estrangeira será sinalizado como uma violação da integridade referencial. Uma
análise inversa também é executada para determinar se os valores na coluna de
chave primária têm um valor correspondente na coluna de chave estrangeira.
Quando a análise for concluída, o sistema mostrará os resultados e listará
quaisquer violações.

Aceitando o Status da Chave Estrangeira
Depois de visualizar os resultados da tarefa de análise de chave e domínio cruzado
e executar uma tarefa de integridade referencial no relacionamento de chaves, é
possível designar a chave estrangeira.

Sobre Esta Tarefa
A chave estrangeira designada é registrada no repositório.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione as tabelas para as quais deseja designar o relacionamento da chave
estrangeira e clique em Abrir Análise de Chave no menu Tarefas.
3. Destaque uma coluna de candidato a chave primária ou natural na qual foi
executada uma análise de chave estrangeira e clique em Análise de Chave e
Domínio Cruzado > Visualizar Candidatos a Chave Estrangeira.
4. Opcional: Na área de janela Abrir Análise de Chave Estrangeira, é possível
revisar os resultados da tarefa de análise de chave estrangeira.
5. Selecione a coluna em par que você deseja definir como a chave estrangeira.
6. Selecione Status da Chave > Marcar como Chave Estrangeira.
7. Opcional: Selecione um candidato a chave estrangeira e clique em Visualizar
Detalhes para exibir os valores da frequência e os resultados da análise do
candidato a chave estrangeira. Para remover o status da chave estrangeira de
uma coluna, selecione Status da Chave > Remover Status da Chave
Estrangeira.
8. Clique em Fechar.

Removendo o Status de Chave Estrangeira
Se você visualizar os resultados da tarefa de análise de chave estrangeira e da
tarefa de integridade referencial e determinar que uma chave estrangeira não é
válida, será possível remover o status de chave estrangeira das colunas.
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Sobre Esta Tarefa
O status de chave estrangeira removido é registrado no repositório.

Procedimento
1. Selecione Análise de Chave e Domínio Cruzado no menu do navegador
Investigar.
2. Selecione a tabela que contém a chave primária ou natural associada à chave
estrangeira que você deseja remover e clique em Abrir Análise de Chave no
menu Tarefas.
3. Selecione a coluna de chave primária ou natural e clique em Análise de Chave
e Domínio Cruzado > Visualizar Candidatos a Chave Estrangeira.
Nota: Na área de janela Abrir Análise de Chave Estrangeira, é possível revisar
os resultados da tarefa de análise de relacionamento.
4. Opcional: Clique em Visualizar Detalhes para exibir os valores de frequência e
os detalhes da análise das colunas selecionadas.
5. Selecione a coluna da qual você deseja remover o status de chave estrangeira.
6. Selecione Status de Chave Estrangeira > Remover Status de Chave
Estrangeira.
7. Clique em Fechar.
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Capítulo 7. Localizando Dados de Sobreposição em Domínios
Para determinar se colunas contêm dados redundantes ou de sobreposição, é
possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado entre
colunas em uma ou diversas tabelas ou origens.

Sobre Esta Tarefa
Uma análise de chave e domínio cruzado compara os valores dos dados entre duas
colunas para localizar dados sobrepostos. É possível comparar pares de colunas em
uma tabela ou entre tabelas.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Chave e
Domínio Cruzado.
2. Selecione uma ou mais tabelas na lista de origens de dados e clique em
Análise de Chave e Domínio Cruzado > Executar Análise de Chave e
Domínio Cruzado na área de janela Tarefas.
3. Insira um nome e a descrição da tarefa para a análise de chave e domínio
cruzado.
4. Selecione Ativar Filtros.
5. Clique em Configurações de Filtro e selecione Excluir colunas que contêm
nulos, Excluir colunas cujos resultados da análise de coluna estão ausentes e
qualquer outro filtro que você deseje configurar para a análise de domínio
cruzado.
6. Clique em OK.
7. Selecione tabelas na seção Tabelas Disponíveis e clique em Incluir na Lista
Base ou Incluir na Lista em Pares para designar tabelas como base ou tabelas
em pares.
8. Selecione Executar Agora, Criar Local de Pacote Configurável Externo ou
Planejar na guia Planejador para determinar quando deseja que a análise seja
executada.
9. Clique em Avançar e, em seguida, em Concluir.
10. Após a execução de uma análise de chave e domínio cruzado, clique em Abrir
Análise de Domínio Cruzado.
11. Insira uma porcentagem no campo Sinalizar Porcentagens Acima para
sinalizar as colunas que possuem uma porcentagem específica de valores
exclusivos e, em seguida, clique em Aplicar.
12. Revise os resultados do domínio cruzado.
13. Destaque a coluna Origem em Pares e clique em Status da Coluna em Pares >
Marcar como Chave Estrangeira ou em Marcar como Redundante.
14. Clique em Fechar.
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Conceitos relacionados
“Análise de Domínio Cruzado”
Execute uma tarefa de análise de chave ou de domínio cruzado para identificar
colunas que têm valores de domínio comuns. O sistema determina se uma coluna
tem uma porcentagem mínima de valores distintos que também aparecem em
outra coluna. Se a coluna cumprir os critérios para ter um domínio comum, ela
será sinalizada. Colunas que compartilham um domínio comum contêm dados
sobrepostos e potencialmente redundantes.
Tarefas relacionadas
“Marcando Colunas Redundantes” na página 107
Após a execução de uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado, é possível
revisar os resultados do domínio cruzado e marcar uma coluna como redundante.

Análise de Domínio Cruzado
Execute uma tarefa de análise de chave ou de domínio cruzado para identificar
colunas que têm valores de domínio comuns. O sistema determina se uma coluna
tem uma porcentagem mínima de valores distintos que também aparecem em
outra coluna. Se a coluna cumprir os critérios para ter um domínio comum, ela
será sinalizada. Colunas que compartilham um domínio comum contêm dados
sobrepostos e potencialmente redundantes.
Os dados podem conter valores redundantes se tiverem sido movidos para
diversas tabelas por processos do sistema. Por exemplo, após uma aquisição, o
Banco A deve mesclar seus dados de clientes com os dados de clientes do Banco B.
É possível que ambos os bancos tenham dados redundantes em suas origens de
dados. Para mover dados entre origens, um analista precisa saber como os dados
estão estruturados para que seja possível determinar quais informações ele deseja
mover e quanto espaço será necessário no novo sistema. Para identificar quaisquer
dados redundantes, o analista executa uma tarefa de análise de chave e de domínio
cruzado nos dados que serão mesclados e então usa uma ferramenta de purificação
de dados para remover quaisquer dados que estejam especificados como
redundantes.
A execução de uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado é um
processo de diversas etapas. Depois de designar uma ou mais tabelas como base e
tabelas em pares, é gerada uma lista de todos os pares de colunas possíveis. O
sistema executa um teste de compatibilidade em cada par de colunas para
determinar se essas colunas são compatíveis entre si, dependendo de sua classe,
tipo e comprimento de dados. Se o par de colunas for compatível, ele será
disponibilizado para análise. Os pares de coluna que não forem compatíveis serão
excluídos. As estatísticas mostram o número total de pares que foram criados, o
número total de pares incompatíveis e o número total de pares compatíveis.
Se desejar pares adicionais que não estejam disponíveis, retorne à etapa de seleção
da tabela, selecione tabelas de base ou pares adicionais ou diferentes e continue. É
possível também executar novamente uma tarefa de análise de coluna para revisar
ou modificar quaisquer inferências ou seleções para criar pares compatíveis
adicionais. Ao executar novamente uma tarefa de análise de coluna e modificar os
resultados, uma nova distribuição de frequência é gerada e usada como entrada
para a tarefa de análise de chave e de domínio cruzado.
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Domínios Comuns
Uma tarefa de análise de chave e de domínio comum avalia cada um dos pares de
colunas para determinar se as colunas possuem domínios comuns. A distribuição
de frequência para cada coluna em um par é usada para testar as colunas de duas
maneiras. Primeiramente, os valores na distribuição de frequência de uma coluna
são comparados com os valores na distribuição de frequência da segunda coluna.
O número de valores distintos correspondentes entre a primeira e a segunda
coluna são contados.
Após a avaliação dos valores em um par de colunas, uma porcentagem de
atributos comuns é calculada. Uma porcentagem de atributos comuns descreve a
proporção dos valores correspondentes entre as duas colunas. Por exemplo, a
coluna 1 e a coluna 2 são comparadas. Se 7 entre 10 valores na coluna 2
corresponderem à coluna 1, a porcentagem de atributos comuns da coluna 2 para a
coluna 1 será de 70%. Se 7 entre 7 valores na coluna 1 forem correspondentes, a
porcentagem de atributos comuns da coluna 1 para a coluna 2 será de 100%. Em
seguida, a porcentagem de atributos comuns é comparada com o limite de domínio
comum. Configure o limite de domínio comum para definir os critérios para
determinar quando duas colunas compartilham atributos comuns. Por exemplo, se
o limite de domínio comum for configurado como 95%, as colunas deverão ter
uma porcentagem de atributos comuns igual a 95% ou mais para o sistema inferir
que elas compartilham um domínio comum. É possível restringir os critérios para
atributos comuns aumentando a configuração de limite de domínio comum ou
aumentar esses critérios diminuindo a configuração. No exemplo de porcentagem
de atributos comuns para a coluna 1 e a coluna 2, a coluna 2 não tem um domínio
comum com a coluna 1 (70% é menor do que 95%), mas a coluna 1 tem um
domínio comum com a coluna 2 (100% é maior do que 95%).
Tarefas relacionadas
Capítulo 7, “Localizando Dados de Sobreposição em Domínios”, na página 105
Para determinar se colunas contêm dados redundantes ou de sobreposição, é
possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado entre
colunas em uma ou diversas tabelas ou origens.
“Marcando Colunas Redundantes”
Após a execução de uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado, é possível
revisar os resultados do domínio cruzado e marcar uma coluna como redundante.

Marcando Colunas Redundantes
Após a execução de uma tarefa de análise de chave e domínio cruzado, é possível
revisar os resultados do domínio cruzado e marcar uma coluna como redundante.

Sobre Esta Tarefa
Os dados podem conter valores redundantes se tiverem sido movidos para
diversas tabelas por processos do sistema. Por exemplo, dados de cliente podem
ser movidos por vários sistemas diferentes, com um objetivo de um arquivo
principal do cliente. Entretanto, eles podem ter sido armazenados de forma
redundante em cada sistema. Se você localizar diversos locais de dados de cliente,
poderá marcar determinados locais como redundantes. Informações redundantes
consistem em colunas que têm os mesmos valores ou domínios comuns. Ao
identificar as colunas redundantes, será possível removê-las para economizar
espaço no novo sistema.
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Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Chave e
Domínio Cruzado.
2. Selecione uma tabela e clique em Análise de Chave e Domínio Cruzado >
Executar Análise de Chave e Domínio Cruzado.
3. Destaque a tabela e clique em Abrir Análise de Domínio Cruzado na seção
Tarefas após a conclusão da tarefa de análise de chave e domínio cruzado.
4. Selecione uma coluna no menu Selecionar Coluna Base na seção Abrir Análise
de Domínio Cruzado.
5. Revise as colunas em pares quanto a colunas redundantes.
6. Selecione uma coluna em par e clique em Status da Coluna em Par > Marcar
como Redundante.
7. Opcional: Insira um valor no campo Sinalizar Porcentagens Acima e, em
seguida, clique em Aplicar para sinalizar as colunas acima de uma
determinada porcentagem.
8. Opcional: Selecione uma coluna em par e clique em Visualizar Detalhes para
ver a comparação detalhada das colunas, realizar drill down nos dados e
visualizar detalhes específicos da análise.
Conceitos relacionados
“Análise de Domínio Cruzado” na página 106
Execute uma tarefa de análise de chave ou de domínio cruzado para identificar
colunas que têm valores de domínio comuns. O sistema determina se uma coluna
tem uma porcentagem mínima de valores distintos que também aparecem em
outra coluna. Se a coluna cumprir os critérios para ter um domínio comum, ela
será sinalizada. Colunas que compartilham um domínio comum contêm dados
sobrepostos e potencialmente redundantes.
Tarefas relacionadas
Capítulo 7, “Localizando Dados de Sobreposição em Domínios”, na página 105
Para determinar se colunas contêm dados redundantes ou de sobreposição, é
possível executar uma tarefa de análise de chave e de domínio cruzado entre
colunas em uma ou diversas tabelas ou origens.
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Capítulo 8. Identificando Alterações em seus Dados no
Decorrer do Tempo
Para determinar se o conteúdo e a estrutura de seus dados foram alterados no
decorrer do tempo, é possível usar a análise de linha de base para comparar um
resumo da análise salva de sua tabela com um resultado da análise atual da
mesma tabela.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar a análise de linha de base para identificar o resultado de uma
análise que você deseja configurar como linha de base para todas as comparações.
Com o decorrer do tempo, ou à medida que seus dados forem alterados, será
possível importar metadados para a tabela no repositório de metadados, executar
uma tarefa de análise de coluna nessa tabela e então comparar os resultados da
análise dessa tarefa com a análise de linha de base. É possível continuar a revisar e
comparar as mudanças com a linha de base inicial sempre que for preciso ou
alterar a linha de base, se necessário.

Análise de Linha de Base
Quando você desejar saber se seus dados foram alterados, é possível usar a análise
de linha de base para comparar os resultados da análise de coluna para duas
versões da mesma origem de dados. O conteúdo e a estrutura dos dados mudam
com o tempo quando eles são acessados por diversos usuários. Quando a estrutura
dos dados é alterada, os processos do sistema que usam os dados são afetados.
Para comparar os dados, escolha os resultados da análise que você deseja
configurar como a versão de linha de base. Use a versão de linha de base para
comparar todos os resultados de análises subsequentes da mesma origem de
dados. Por exemplo, se você tiver executado uma tarefa de análise de coluna na
origem de dados A na terça-feira, seria possível então configurar os resultados da
análise de coluna da origem A como a linha de base e salvar essa linha de base no
repositório. Na quarta-feira, ao executar uma tarefa de análise de coluna na origem
de dados A novamente, é possível então comparar os resultados atuais da análise
da origem de dados A com os resultados da linha de base da origem de dados A.
Para identificar mudanças em seus dados, uma tarefa de análise de linha de base
avalia o conteúdo e a estrutura dos dados quanto a diferenças entre os resultados
de linha de base e os resultados atuais. O conteúdo e a estrutura dos dados
consistem em elementos como classes de dados, propriedades de dados, chaves
primárias e valores dos dados. Se o conteúdo dos dados tiver sido alterado, haverá
diferenças entre os elementos de cada versão dos dados. Se você estiver
monitorando as mudanças na estrutura e no conteúdo dos dados em uma base
regular, talvez queira especificar um ponto de verificação a intervalos regulares
para comparar com a linha de base. Configure um ponto de verificação para salvar
os resultados da análise da tabela para comparação. É possível então optar por
comparar a linha de base com o ponto de verificação ou com os resultados de
análise mais recentes.
Se você souber que os dados foram alterados e que as mudanças são aceitáveis,
poderá possível criar uma nova linha de base a qualquer momento.
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Configurando uma Linha de Base da Análise
Para estabelecer qual versão dos resultados da análise serão usados como a linha
de base para comparação, você deve configurar uma linha de base da análise.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Analista de Negócios do IBM InfoSphere Information
Analyzer e um Operador de Dados do Information Analyzer deve ter concluído a
seguinte tarefa.
v “Executando uma Tarefa de Análise de Coluna” na página 64

Sobre Esta Tarefa
Depois de executar uma tarefa de análise de coluna e verificar os resultados dessa
análise, é possível configurar os resultados da análise como uma linha de base da
análise. Configure uma linha de base de análise para criar uma base para
comparação. É possível então comparar todas as análises subsequentes dessa tabela
com a análise de linha de base para identificar mudanças no conteúdo e na
estrutura dos dados.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Linha de
Base.
2. Selecione uma tabela na qual pelo menos uma coluna foi analisada.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Configurar Linha de Base.
4. Na janela Configurar Linha de Base, clique em Fechar.

O que Fazer Depois
É possível agora comparar a linha de base da análise com um resultado de análise
subsequente da tabela.

Comparando Resultados da Análise
Para identificar mudanças na estrutura da tabela, na estrutura da coluna ou no
conteúdo da coluna da versão da linha de base para a versão atual, é possível
comparar os resultados da análise.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Analista de Negócios do IBM InfoSphere Information
Analyzer e ter concluído a tarefa a seguir.
v “Configurando uma Linha de Base da Análise”

Sobre Esta Tarefa
Com o decorrer do tempo, os dados em sua tabela podem ser alterados. É possível
importar metadados para a tabela novamente, analisar essa tabela e então
comparar os resultados da análise com uma versão anterior para identificar as
mudanças na estrutura e no conteúdo. É possível usar a análise de linha de base
para comparar os resultados da análise atual com uma linha de base configurada
anteriormente.
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Procedimento
1. No menu do navegador Investigar, selecione Análise de Linha de Base.
2. Selecione a tabela com a qual deseja comparar a análise de linha de base. Para
localizar mudanças nos dados, é necessário ter importado novamente os
metadados para a tabela e executado uma tarefa de análise de coluna na tabela.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Visualizar Análise de Linha de Base.
4. Na janela Escolher um Resumo de Análise, selecione qual resultado de análise
você deseja comparar com a linha de base.
v Selecione Ponto de Verificação para comparar a linha de base com a última
análise de ponto de verificação.
v Selecione Análise Atual para comparar a linha de base com a última tarefa
de análise executada.

O que Fazer Depois
A área de janela Visualizar Análise de Linha de Base detalha as mudanças nos
dados.

Configurando o Ponto de Verificação
É possível configurar um ponto de verificação para salvar um ponto subsequente
dos resultados da análise selecionada em uma tabela para usar na comparação com
a linha de base. O ponto de verificação é salvo como um ponto de comparação,
mesmo se tarefas de análise subsequentes forem executadas na tabela.

Sobre Esta Tarefa
Se você estiver monitorando mudanças na estrutura e no conteúdo dos dados em
uma base regular, talvez queira especificar um ponto de verificação a intervalos
regulares para comparar com a linha de base. Configure um ponto de verificação
para salvar os resultados da análise da tabela para comparação. É possível então
optar por comparar a linha de base com o ponto de verificação ou com os
resultados de análise mais recentes.
Um ponto de verificação também pode salvar resultados em um ponto no tempo
para a publicação da análise.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Linha de
Base.
2. Selecione a tabela que deseja configurar como ponto de verificação.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Configurar Ponto de Verificação.

O que Fazer Depois
Agora é possível comparar o ponto de verificação com a linha de base.

Capítulo 8. Identificando Alterações em seus Dados no Decorrer do Tempo
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Capítulo 9. Publicando resultados de análise
É possível visualizar um resultado de análise e publicá-lo no repositório de
metadados.

Sobre Esta Tarefa
Talvez você queira publicar estatísticas e anotações para uma tabela ou coluna para
fornecer aos desenvolvedores acesso a resultados analíticos, em componentes de
conjunto adicionais como o IBM InfoSphere DataStage ou o IBM InfoSphere
Business Glossary.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Publicar Resultados
da Análise.
2. Na área de trabalho Publicar Resultados da Análise, selecione os resultados da
análise que você deseja publicar.
3. Opcional: Clique em Visualizar Resultados da Análise.
4. Clique em Publicar Resultados da Análise. Os resultados da análise são
preparados para publicação.
5. Na janela Publicar Resultados da Análise, selecione quais resultados da análise
você deseja publicar: análise atual, ponto de verificação de conjunto ou linha de
base.
6. Opcional: Selecione se deseja incluir notas. Se você optar por incluir notas,
insira as notas no campo Notas.
7. Clique em OK.

Publicação dos Resultados da Análise
É possível publicar os resultados da sua análise no repositório de metadados para
fornecer acesso aos resumos dos resultados a usuários de outros componentes do
conjunto, como o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere Business Glossary.
No IBM InfoSphere Information Analyzer, a análise ocorre em uma base de projeto.
Todos os resultados da análise estão vinculados pelo projeto. Por exemplo, é
possível ter três projetos que executam análise em uma tabela chamada
Address_ShipTo e há três conjuntos de resultados de análise para essa tabela. Os
resultados dessas três análises contém análise válida, entretanto, o administrador
pode querer tornar os resultados de uma das análises os resultados oficiais
compartilhados.
Os resultados da análise podem ser publicados nos objetos de origem aos quais
estão associados. Os objetos de origem são compartilhados por todos os
componentes do conjunto. Portanto, se esses objetos de origem forem referenciados
no IBM InfoSphere DataStage ou no IBM InfoSphere Business Glossary, esses
componentes do conjunto também terão acesso aos resultados da análise que são
publicados.
Por exemplo, um Administrador de Projeto do Information Analyzer pode criar
três projetos: Address_primary, Address_compare, Address_worldwide. Cada um
desses projetos analisa a tabela Address_ShipTo. Ao executar a análise, os Analistas
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de Dados do Information Analyzer podem anotar os resultados da análise com
notas que fornecem informações adicionais para outros revisores. Após a conclusão
da revisão da análise, o administrador pode selecionar os resultados da análise
para a tabela Address_ShipTo do projeto Address_compare como os resultados
corporativos padrão. O administrador pode então publicar esses resultados no
repositório de metadados. A última análise publicada substitui qualquer publicação
anterior.
Um desenvolvedor do IBM InfoSphere DataStage pode então acessar uma tarefa do
IBM InfoSphere DataStage, examinar a tabela Address_ShipTo e optar por examinar
os resultados da análise dessa tabela. O desenvolver também pode visualizar
quaisquer notas ou anotações criadas pelo Analista de Dados do Information
Analyzer. O desenvolvedor pode designar ou modificar sua tarefa com base nesses
resultados e notas. Por exemplo, o Analista de Dados do Information Analyzer
pode sugerir que o tipo de dados de uma coluna específica na tabela pode ser
alterado, que uma tabela deve ter uma chave estrangeira estabelecida ou que uma
tabela tem valores inválidos que a tarefa deve eliminar.

Referência de Publicação de Resultados da Análise
A tabela a seguir descreve as propriedades, os atributos e os valores que são
retornados após a publicação dos resultados da análise.
Tabela 12. Referência de Publicação de Resultados da Análise
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Atributo

Descrição

Coluna

Mostra o nome da coluna que foi analisada.

Sequência

Mostra o número de sequência lógica da
coluna na ordem das colunas.

#

Mostra o número de valores distintos na
coluna.

%

Mostra o percentual de valores distintos na
coluna.

Classe de Dados

Mostra a classe de dados da coluna.

Tipo de Dados

Mostra o tipo de dados da coluna. Um tipo
de dados é uma classificação que indica qual
tipo de dados é armazenado no campo de
dados. Número, caractere, ponto flutuante,
data e número inteiro são exemplos de tipos
de dados.

Comprimento

Mostra o comprimento da coluna.

Precisão

Mostra o número máximo de dígitos
necessários (à esquerda e à direita da casa
decimal) para conter todos os valores que
estão presentes em uma coluna numérica. A
precisão é aplicável somente a colunas
numéricas.

Escala

Mostra o número máximo de dígitos
necessários à direita da casa decimal para
conter todos os valores que estão presentes
em uma coluna numérica. A escala é
aplicável somente a colunas numéricas.

Capacidade de Anulação

Mostra se números nulos são permitidos na
coluna.

Tabela 12. Referência de Publicação de Resultados da Análise (continuação)
Atributo

Descrição

Nulos

Mostra o número total de valores nulos na
coluna.

PK

Mostra uma marca de seleção se a coluna
faz parte de uma chave primária definida.

FK

Mostra uma marca de seleção se a coluna
faz parte de uma ou mais chaves
estrangeiras definidas.

NK

Mostra uma marca de seleção se a coluna
faz parte de uma ou mais chaves naturais
definidas.

Critério de Valor Válido

Mostra o tipo de definição do valor válido.
O tipo pode ser Intervalo ou Tabela de
Referência.

Definição de Conformidade

Mostra a definição de conformidade para o
tipo de critério de valor.

Estatística de Conformidade

Mostra a porcentagem de valores válidos
para o recurso selecionado.

Excluindo Resultados da Análise
Quando você não precisar mais dos resumos publicados de resultados de análise,
poderá excluí-los do repositório de metadados.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar, selecione Publicação dos Resultados da
Análise.
2. Na área de trabalho Publicar Resultados da Análise, selecione os resultados da
análise que você deseja excluir.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Excluir Resultados da Análise.
4. Clique em OK para confirmar a exclusão.

Gerando um Modelo Físico
É possível gerar um modelo físico para produzir detalhes e definições dos dados
selecionados, incluindo inferências sobre os dados, como tipo de dados e
propriedades. É possível então usar a definição de esquema principal para analisar,
purificar ou modificar seus dados em outros componentes do conjunto, como o
IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere Business Glossary.

Sobre Esta Tarefa
Gere um modelo físico para obter uma visualização abrangente dos tipos de dados
e propriedades inferidos baseados em todos os resultados da análise. Ao gerar um
modelo físico, o IBM InfoSphere Information Analyzer considera todos os
relacionamentos de chave primária e estrangeira selecionados, bem como qualquer
propriedade da coluna, como classes de dados selecionadas, e cria um modelo de
dados físico a partir dos resultados da análise.

Capítulo 9. Publicando resultados de análise
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Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Publicar Resultados
da Análise.
2. Destaque a tabela e clique em Gerar Modelo Físico.
Nota: É possível selecionar diversas tabelas de uma vez, mantendo
pressionada a tecla Control e destacando cada tabela que você deseja incluir na
definição de esquema principal.
3. Clique em Criar modelo físico. É possível navegar para o local do modelo
físico ou inserir um nome de arquivo no campo Nome do arquivo.
4. Clique em Criar arquivo DDL para gerar um modelo físico no formato de
linguagem de definição de dados (DDL) ANSI e inserir um arquivo ou local
para o arquivo DDL no campo Nome do arquivo. Clique em Visualizar para
visualizar o modelo físico.
5. Clique em Submeter.

O que Fazer Depois
É possível ver os modelos físicos gerados em várias partes do InfoSphere
Information Analyzer, como coleções de dados ou campos de dados, se você tiver
criado uma definição de esquema no formato IDR de Definições de Modelo do
InfoSphere. O modelo também será exibido nos campos de metadados para
produtos como o InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere FastTrack.
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Capítulo 10. Importando e Exportando Ativos de Projeto
É possível trocar ativos de projeto e de análise do eIBM InfoSphere Information
Analyzer usando a interface da linha de comandos (CLI) ISTool ou o cliente
InfoSphere Information Analyzer.
É possível importar e exportar ativos e movê-los entre instâncias de repositórios de
metadados do IBM InfoSphere Information Server usando a CLI de ISTool ou o
cliente InfoSphere Information Analyzer.
É possível mover projetos e os ativos que estão associados a eles, incluindo
resultados de análise, regras de dados, classes de dados, relatórios e metadados
comuns.

Importando os Projetos do Cliente InfoSphere Information Analyzer
É possível usar o cliente IBM InfoSphere Information Analyzer para importar
projetos.

Antes de Iniciar
Para executar esta tarefa você deve ter privilégios de Administrador de Projeto do
InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. Abra o cliente InfoSphere Information Analyzer e clique em Arquivo >
Importar Projeto.
2. Especifique um local no campo Local e clique em Mostrar Arquivos. Por
exemplo: C:\IBM.
3. Selecione o projeto que deseja importar e clique em Avançar.
4. Revise o resumo de importação e clique em Importar.
5. Clique em OK na página de status de importação para fechar a caixa de
diálogo de importação. É possível monitorar o status da importação,
visualizando a barra de status.

O que Fazer Depois
Depois de importar os ativos, é possível usar o InfoSphere Information Analyzer
para analisar os dados.
Nota:
v O archive de ativo importado é armazenado no servidor.
v Se um ativo importado já existir no sistema, ocorrerá um conflito de identidade
interna. É possível optar por ignorar o item importado (ignorar) ou substituir o
item existente pelo importado (substituir).
v Se um item importado tiver o mesmo nome que um item existente no sistema,
ocorrerá um conflito de nomes. É possível optar por ignorar o item importado
(ignorar), substituir o item existente pelo importado (substituir) ou fornecer ao
item importado um nome exclusivo (renomear).
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Exportando Projetos do Cliente InfoSphere Information Analyzer
É possível usar o cliente IBM InfoSphere Information Analyzer para exportar
projetos.

Antes de Iniciar
Para executar esta tarefa você deve ter privilégios de Administrador de Projeto do
InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. Abra o cliente InfoSphere Information Analyzer e clique em Arquivo >
Exportar Projeto.
2. Selecione o projeto para o qual deseja exportar ativos e clique em Avançar.
3. Na janela Exportar, especifique os detalhes sobre o projeto que deseja exportar:
a. No campo Nome do Pacote, insira um nome para o arquivo que conterá o
projeto exportado.
b. Insira o local para o qual deseja exportar o projeto no campo Local. Por
exemplo, especifique "C:\IBM\InformationServer\temp" em um sistema
Microsoft Windows ou "/opt/export" em um sistema Unix.
c. Selecione quaisquer artefatos que deseja incluir.
4. Clique em Exportar.
5. Clique em OK na página de status de exportação para fechar a caixa de
diálogo de exportação. Mantenha a página de status aberta se desejar monitorar
o progresso da tarefa de exportação.

O que Fazer Depois
Depois de concluir a tarefa de exportação, os ativos serão exportados em um
arquivo de pacote para o servidor. Depois que forem exportados para o servidor,
qualquer produto IBM InfoSphere Information Server que possa acessar o servidor
poderá importar o pacote do servidor.
Nota: Os archives que são exportados usando o cliente podem ser importados
apenas usando o cliente.
.
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Capítulo 11. Importando Resultados de Análise Publicados
Importe os resultados da análise de outros produtos do IBM InfoSphere
Information Server para visualizar resultados da análise de alto nível no IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Operador de Dados do InfoSphere Information
Analyzer. A tarefa a seguir deve ter sido concluída por um Administrador de
Dados do InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Análise de Coluna.
2. Na área de trabalho Análise de Coluna, selecione as origens de dados para as
quais você deseja importar os resultados publicados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Importar Resultados Publicados.
4. Revise as origens que têm resultados publicados na tela Importar Resultados
Publicados.
5. Revise o campo Status da Análise de Coluna na área de trabalho Análise de
Coluna para verificar se o status da origem de dados é Publicado. O status
Publicado indica que os resultados foram importados com êxito.

O que Fazer Depois
Para ver detalhes sobre os resultados da análise de coluna publicados importados,
destaque a origem de dados para a qual você importou os resultados publicados,
clique em Abrir Análise de Coluna na área de janela Tarefas e clique em
Visualizar Detalhes para obter uma visão geral dos detalhes Publicados ou
Importados da Publicação para a origem de dados.

Resultados de Análise Importados dos Produtos IBM InfoSphere
Use o IBM InfoSphere Information Analyzer para visualizar informações da análise
do IBM InfoSphere Discovery e do IBM InfoSphere Data Architect.
Para visualizar os resumos de análise desses produtos, é necessário instalar
MetaBrokers e pontes.
É possível importar resultados de análise publicados e recursos de dados
implementados relacionados para o repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server usando os seguintes MetaBrokers:
v IBM Rational Data Architect: MetaBroker
v MetaBroker de Arquivo DBM (importa arquivos DBM do InfoSphere Discovery)
Depois de importar os resultados da análise, é possível incluir as origens de dados
em um projeto e visualizar os resultados de alto nível da análise no InfoSphere
Information Analyzer.
As informações da análise incluem:
v Propriedades da análise de tabela
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v
v
v
v

Propriedades da análise de coluna
Códigos de classificação de dados
Chaves candidatas inferidas
Chaves estrangeiras inferidas

Além disso, é possível publicar resultados da análise para um projeto do
InfoSphere Information Analyzer e, em seguida, importar os resultados da análise
para outro projeto do InfoSphere Information Analyzer.
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Capítulo 12. Executando e Planejando Tarefas do InfoSphere
Information Analyzer
É possível executar e planejar tarefas do IBM InfoSphere Information Analyzer fora
do cliente do InfoSphere Information Analyzer.

Executando Tarefas do InfoSphere Information Analyzer a partir da
Linha de Comandos
É possível usar a interface da linha de comandos para chamar o serviço de
planejamento do IBM InfoSphere Information Analyzer sem efetuar login no cliente
do InfoSphere Information Analyzer.
É possível integrar a execução de atividades do InfoSphere Information Analyzer
emitindo comandos a partir da interface da linha de comandos sem ter uma
conexão do cliente com esse ambiente de projeto específico. Use este utilitário para
executar:
v Análises de coluna
v Análises de tabela
v Análises de tabela cruzada
v Relatórios
v Regras de dados, conjuntos de regras ou métricas
Também é possível usar o utilitário para obter uma lista de relatórios, regras de
dados ou métricas para um determinado projeto.
Com a emissão de comandos a partir da interface da linha de comandos, é possível
integrar a execução das atividades do InfoSphere Information Analyzer a um
script, um aplicativo externo ou um planejador de sistema padrão.
Para executar tarefas do InfoSphere Information Analyzer, inicie a interface da
linha de comandos e especifique o seguinte comando:
iaJob

–user nome_de_usuário -password senha

-isHost nome_do_host -port número_da_porta <opções>

iaJob é o local do utilitário de linha de comandos do InfoSphere Information
Analyzer, que geralmente localiza-se no mesmo local do Servidor e do Nó do
Application Service Backbone (ASB). <opções> é uma das opções a seguir que
podem ser especificadas:
-lprojects
Lista todos os projetos do InfoSphere Information Analyzer por nome.
-lexecutables nome_do_projeto
Lista todos os componentes de qualidade executáveis, como regras de
dados e conjuntos de regras, em um determinado projeto por nome.
-lprojectInfo nome_do_projeto
Lista informações sobre um determinado projeto.
-lexecutableInfo nome_do_projeto nome_do_executável
Lista informações sobre um determinado controle executável, como uma
regra de dados, um conjunto de regras ou uma métrica.
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-run nome_do_projeto nome_do_executável
Executa um determinado controle executável, como uma regra de dados ou
métrica.
-runBundle nome_do_pacote_configurável
Executa um determinado pacote configurável. Crie o pacote configurável
usando o cliente do InfoSphere Information Analyzer. Use essa opção para
chamar análises de coluna, análises de tabela e análises de tabela cruzada
empacotadas, bem como análises de qualidade de dados com regras de
dados, conjuntos de regras e métricas.
-lreports nome_do_projeto
Lista todos os relatórios de um determinado projeto. Se você não
especificar um nome de projeto, todos os relatórios serão exibidos e
agrupados por projeto.
-runReports async identificador_do_relatório
Executa um relatório pelo identificador do relatório. É possível especificar
a palavra-chave opcional async se você quiser executar o relatório no modo
assíncrono.
Nota: Os campos de opções fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Todas
as variáveis nome_do_projeto e nome_do_executável precisam ser declaradas entre
aspas.

Usando um Planejador Externo para Tarefas de Análise
É possível usar um planejador externo do IBM InfoSphere Information Analyzer
para planejar uma análise de coluna, análise da chave primária, análise da chave
primária com colunas múltiplas, análise de chave estrangeira ou análise de
integridade referencial.

Planejando Atividades com um Planejador Externo
Planeje uma análise de coluna, análise da chave primária com colunas múltiplas,
análise de chave estrangeira, análise de domínio cruzado, análise de integridade
referencial ou execução de regra de dados usando um planejador externo.

Sobre Esta Tarefa
Antes de planejar uma análise de coluna, análise da chave primária de colunas
múltiplas, análise de chave estrangeira ou análise de integridade referencial usando
um planejador externo do IBM InfoSphere Information Analyzer, você deve criar
um local de pacote configurável externo no InfoSphere Information Analyzer. Crie
um script para executar o pacote configurável usando recursos de linha de
comandos, especificando os pacotes configuráveis externos como parte da
execução.

Procedimento
1. Para planejar quaisquer tarefas de análise de dados, como uma análise de
coluna, selecione a análise para a qual deseja criar um pacote configurável
externo no ícone Investigar no menu Navegador. Para planejar uma operação
de regra de dados, abra a regra de dados no ícone Desenvolver no menu
Navegador e clique em Executar ou Testar.
2. Depois de executar a tarefa de análise de dados, clique na guia Planejador na
Paleta com Guias no lado direito da tela.
3. Clique em Criar Local de Pacote Configurável Externo na guia Planejador.
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4. Especifique a localização do script de pacote configurável externo no campo
Criar Local de Pacote Configurável Externo.
5. Clique em Submeter.

Cenário de Caso de Uso
Você deseja executar uma grande operação de análise de coluna com relação a
todas as origens de dados, mas quer planejar a análise para segunda-feira da
semana seguinte. Você não quer usar o planejador existente no InfoSphere
Information Analyzer, pois usa o software IBM Tivoli Storage Manager para todas
as outras operações de planejamento do sistema. Você decide configurar um pacote
configurável externo para poder executar a análise de tabela de coluna no
ambiente de planejamento atual.
Para planejar uma operação de análise de coluna com relação a todas as origens de
dados para a segunda-feira da semana seguinte, é possível começar criando o
seguinte script para seu sistema UNIX:
#!/bin/sh
bundleName=camonday
uname=admin
pwd=admin
host=localhost
port=9080
iaJob -user $uname -password $pwd -host $host -port $port -runBundle $bundleName

O nome do script é "camonday.sh."
Em seguida, inicie o InfoSphere Information Analyzer e abra o projeto com o qual
deseja trabalhar. Clique no ícone Investigar no menu Navegador e clique em
Análise de Coluna. Após a execução da análise de coluna, clique na guia
Planejador na Paleta com Guias no lado direito da tela. Selecione Criar Local do
Pacote Configurável Externo e digite "camonday" (o nome do pacote configurável
especificado em seu script) no campo Criar Local do Pacote Configurável Externo.
Clique em Submeter.
Inicie o IBM Tivoli Storage Manager e planeje um horário para a execução do
script camonday.sh.

O que Fazer Depois
Agora é possível planejar o script criado para o pacote configurável externo do
InfoSphere Information Analyzer para execução em seu planejador externo. Após o
planejamento do script para execução no planejador externo, é possível executar
análises de coluna, análises da chave primária com colunas múltiplas, análises de
chave estrangeira ou análises de integridade referencial usando o planejador.
Também é possível executar regras de dados a partir do planejador externo.
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Capítulo 13. Gerenciando Tabelas
É possível gerenciar tabelas de referência e tabelas que são geradas durante a
análise. É possível abrir uma tabela, excluir uma tabela, exportar uma tabela para
um arquivo e visualizar os metadados em uma tabela.

Gerenciamento de Tabela
Use as tarefas de gerenciamento de tabela para gerenciar tabelas de referência e as
tabelas que são geradas durante a análise. Por exemplo, é possível usar tarefas de
gerenciamento de tabela para abrir uma tabela, excluir uma tabela, exportar uma
tabela para um arquivo e visualizar os metadados em uma tabela.
Crie uma tabela de referência para salvar critérios para uma coluna e então usar
esses critérios em algum outro lugar. As tabelas de referência podem ser
exportadas para outros projetos no conjunto ou para sistemas externos. Você talvez
queira criar uma tabela de referência para reutilizar informações sobre uma coluna.
Por exemplo, quando avaliar a distribuição de frequência de uma coluna que foi
criada durante uma tarefa de análise de coluna, você pode marcar alguns valores
na coluna A como inválidos. Em seguida, é possível criar uma tabela de referência
que contenha todos os valores inválidos e aplicar esses valores à coluna B para que
não seja necessário executar a mesma tarefa nos valores inválidos na coluna B.
As tabelas que são criadas durante a análise incluem tabelas de amostra de dados
que são criadas durante uma tarefa de análise da chave primária de diversas
colunas e tabelas de distribuição de frequência que são criadas durante uma tarefa
de análise de coluna. Essas tabelas contêm informações sobre os seus dados que
você talvez queira visualizar para saber mais sobre como os dados foram
manipulados durante a análise. Também é possível exportar as tabelas para um
arquivo para compartilhar as informações com outros usuários ou processos.
Nota: As tabelas de distribuição de frequência podem ser muito grandes e ocupar
muito espaço. É possível excluir uma distribuição de frequência para reduzir a
quantidade de espaço usada em um sistema. No entanto, se excluir uma
distribuição de frequência, você perderá os resultados da tarefa de análise de
coluna que a criou e não conseguirá executar análises subsequentes que usem a
distribuição de frequência como entrada, tais como a análise da chave primária e a
análise de linha de base.

Visualizando os Registros em uma Tabela
Para visualizar os registros de uma tabela de referência ou de uma tabela que
tenha sido gerada durante a análise, abra a tabela.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Gerenciamento de
Tabela.
2. Na área de trabalho Gerenciamento de Tabela, selecione a tabela que deseja
abrir.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir. Na área de janela Abrir Tabela de
Referência, é possível visualizar o conteúdo da tabela.
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Exportando uma Tabela para um Arquivo
Para salvar uma cópia da tabela em uma pasta local, exporte a tabela para um
arquivo.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Gerenciamento de
Tabela.
2. Na área de trabalho Gerenciamento de Tabela, selecione a tabela que deseja
exportar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Procurar Tabela de Referência, clique em Exportar.
5. Na janela Configurações de Exportação, clique em Procurar para especificar
onde deseja salvar a tabela.
6. Selecione as opções de saída adicionais.
7. Clique em OK para exportar a tabela.

Visualizando Metadados para uma Tabela
É possível visualizar a definição de uma tabela, incluindo nomes de colunas e o
tipo de dados para cada coluna.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Gerenciamento de
Tabela.
2. Na área de trabalho Gerenciamento de Tabela, selecione a tabela para a qual
deseja visualizar os metadados.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Visualizar Metadados. A área de janela
Visualizar Metadados mostra os metadados detalhados da tabela selecionada.

Excluindo uma Tabela do Repositório de Metadados
É possível excluir uma tabela de referência ou uma tabela que tenha sido gerada
durante a análise do repositório de metadados.

Sobre Esta Tarefa
Se uma tabela de distribuição de frequência for excluída, não será mais possível
visualizar quaisquer detalhes para a coluna associada, como a distribuição de
frequência, domínio ou resultados de análises de formato.

Procedimento
1. No menu do navegador Investigar no console, selecione Gerenciamento de
Tabela.
2. Na área de trabalho Gerenciamento de Tabela, selecione a tabela que deseja
excluir.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Excluir.
4. Na janela de confirmação, clique em OK. A tabela é excluída do repositório de
metadados.
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Capítulo 14. Criando Regras para Análise de Dados
É possível definir e executar regras de dados, que avaliam ou validam condições
específicas associadas às origens de dados. Regras de dados podem ser usadas
para estender a análise de perfil dos dados, para testar e avaliar a qualidade dos
dados ou para melhorar seu entendimento dos requisitos de integração de dados.
Para trabalhar com regras de dados, comece acessando o ícone Desenvolver no
menu Navegador no console e selecione Qualidade dos Dados. Isso o levará ao
ponto inicial da criação e do trabalho com a funcionalidade de regra de dados.
Na área de trabalho Qualidade dos Dados é possível:
v Criar definições de regra de dados, definições de conjunto de regras, regras de
dados, conjuntos de regras e métricas
v Construir lógica de definição de regra de dados, definição de conjunto de regras
e métrica
v Criar associações de definição de regra de dados e definição de conjunto de
regra
v Associar uma definição de regra de dados, definição de conjunto de regras,
métrica, regra de dados ou conjunto de regras a pastas
v Associar uma definição de regra de dados, definição de conjunto de regras,
métrica, conjunto de dados ou conjunto de regras a termos, políticas e contatos
do IBM InfoSphere Business Glossary
v Construir definições de regra de dados ou definições de conjunto de regras
usando o construtor de regras
v Incluir uma definição de regra de dados com o editor de formato livre

Características das regras de Dados
É possível usar regras de dados para avaliar e analisar condições encontradas
durante a criação de perfil de dados, para conduzir uma avaliação de qualidade
dos dados, para fornecer informações adicionais para um esforço de integração dos
dados ou para estabelecer uma estrutura para validar e medir a qualidade dos
dados com o decorrer do tempo.
As regras de dados são geradas a partir de definições de regra de dados. Essas
definições descrevem a avaliação ou a condição da regra. Ao associar origens de
dados físicos à definição, um regra de dados pode ser executada para retornar
estatísticas de análise e resultados detalhados. O processo de criação de uma
definição de regra de dados e de geração da regra de dados subsequente é
mostrado na seguinte figura:
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Figura 2. Processo de Criação e Execução de uma Definição de Regra de Dados

As regras de dados do IBM InfoSphere Information Analyzer incluem as seguintes
características:
Reutilizáveis
As definições não são explícitas a uma origem de dados, mas podem ser
usadas e aplicadas a muitas origens de dados.
Rapidamente avaliadas
Elas podem ser testadas interativamente, à medida que são criadas, para
assegurar que entreguem as informações esperadas.
Produzem uma saída flexível
As regras de dados podem produzir uma série de estatísticas e resultados,
nos níveis de resumo e de detalhes. É possível avaliar os dados
positivamente (quantos registros atendem a sua condição) ou
negativamente (quantos registros violam sua condição), e controlar as
especificidades do que é necessário visualizar para entender questões
específicas.
Históricas
Elas capturam e retêm os resultados de execução com o decorrer do tempo,
permitindo visualizar, monitorar e anotar tendências.
Gerenciadas
Cada regra de dados tem um estado definido, como rascunho ou aceito,
para que seja possível identificar o status de cada regra.
Categóricas
É possível organizar regras de dados dentro de categorias e pastas
relevantes.
Implementáveis
É possível transferir regras de dados para outro ambiente. Por exemplo, é
possível exportar e transferir uma regra de dados para um ambiente de
produção.
Funcionalidade de auditoria
É possível identificar eventos específicos associados a uma regra, como
quem modificou uma regra e a data em que ela foi modificada pela última
vez.
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Introdução à Análise de Regras
Para trabalhar com regras do IBM InfoSphere Information Analyzer, acesse o ícone
Desenvolver no menu Navegador e selecione Qualidade dos Dados no menu.
Na área de trabalho Qualidade dos Dados, é possível:
v Criar uma definição de regra
v Criar uma definição de conjunto de regras
v Criar uma métrica de dados
v Abrir e trabalhar com uma definição de regra, regra de dados ou métrica
existente
v Gerar uma regra de dados a partir de uma definição de regra existente ou um
conjunto de regras a partir de uma definição de conjunto de regras existente
v Executar uma regra de dados, conjunto de regras ou métrica existente
v Visualizar saída de uma regra de dados, conjunto de regras ou métrica
v Gerenciar as pastas em seu projeto para organizar suas regras de dados,
definições de regra de dados, conjuntos de regras e métricas
v Importar uma definição de regra ou uma regra de dados de outro projeto
v Exportar uma definição de regra, uma definição de conjunto de regras, uma
regra de dados ou uma métrica
v Copiar regras de dados, conjuntos de regras ou métricas
v Publicar regras de dados e conjuntos de regras
v Excluir definições de regra de dados, definições de conjunto de regras, regras de
dados, conjuntos de regras ou métricas
Para abrir um item na tela principal, dê um clique duplo no item ou selecione-o e
clique em Abrir no menu Tarefas no lado direito. Para executar as outras funções,
selecione o item e clique na tarefa correspondente no menu Tarefas.

Definições de Regra de Dados
Definições de regra são a base para uma análise de regra, permitindo estender e
explorar além da criação de perfil de dados básicos. Elas fornecem um método
flexível para a definição de testes, validações ou restrições específicos associados
aos seus dados. As regras de dados resultantes fornecem a capacidade de
assegurar a conformidade com condições esperadas ou de identificar e revisar
exceções.
As definições de regras de dados fornecem uma maneira de criar e definir a lógica
que você deseja aplicar aos dados em seus projetos. É possível gravar definições de
regra de dados para configurar uma grande variedade de lógicas de regras,
incluindo regras que verificam igualdade, exclusividade, existência, ocorrência e
tipos de formatos.
Quando você cria uma definição de regra de dados, define a lógica que é útil para
analisar os dados em seus projetos. A definição de regra descreve determinadas
condições de um registro, que você pode então executar com referências específicas
para determinadas colunas ou tabelas nas origens de dados incluídas em seus
projetos. A lógica que você define em suas definições de regras pode ser reutilizada
com relação a quaisquer origens de dados explícitas que você especifica quando
gera uma regra de dados. Depois de criar e salvar uma definição de regra, é
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possível usá-la nos projetos em seu ambiente atual, ou as definições podem ser
exportadas e migradas para ambientes de teste ou produção em um servidor
diferente.
É possível criar definições de regra usando o construtor de regras do IBM
InfoSphere Information Analyzer para construir a lógica de regra ou usar o
construtor de formato livre para construir manualmente definições mais complexas
na lógica de regras. Ao criar definições de regra de dados, você define a lógica de
regra que descreve certas condições de um registro. Ao segmentar a lógica de regra
de origens de dados físicas, você cria regras a partir de uma perspectiva lógica.
Criando definições de regra que não estão associadas a dados reais em seu projeto,
você pode reutilizar a lógica diversas vezes para diversos cenários. Quando você
quiser usar a lógica de regra com relação a dados reais em seu projeto, poderá
gerar uma regra de dados. Ao gerar uma regra de dados, você associa os
componentes lógicos de sua definição de regra a dados físicos em seus projetos.

Lógica da Definição de Regra de Dados
Use definições de regra para desenvolver a lógica de regra para analisar seus
dados. A lógica de regra do IBM InfoSphere Information Analyzer é avaliada como
um valor true ou false e configura verificações de aprovação ou reprovação para
avaliar a qualidade de seus dados. Definições de regra representam uma expressão
lógica que pode incluir diversas expressões condicionais.
Valores de dados incompletos, vazios ou inválidos afetam a qualidade dos dados
em seu projeto interrompendo processos de integração de dados e usando mais
memória nos sistemas de origem. Você pode criar definições de regras para
analisar dados quanto à integridade e validade para localizar essas anomalias.
Uma definição de regra é uma expressão (booleana) true ou false que contém
várias condições para avaliar registros de dados. Depois de transformar sua
definição de regra em uma regra de dados, é possível executar a regra de dados
com relação a dados em seu projeto. Cada registro com relação ao qual você
executa a regra de dados atende ou não a lógica definida na regra de dados. É
possível testar a qualidade dos dados com base no número de registros que
atendem ou não à lógica da regra. Definições de regra podem conter testes simples
ou condições booleanas aninhadas complexas.
Para criar a lógica de regra, defina um valor de origem e selecione uma condição
para avaliar. Definições de regra podem ser construídas a partir de vários
componentes. É possível incluir origens físicas, como origens de metadados padrão
que são importadas usando o InfoSphere Information Analyzer, ou origens lógicas,
como termos de glossários ou palavras que você cria para mapear para origens
físicas. É possível escolher as palavras que quiser para descrever os valores de
origem ou de referência em suas definições de regra. Por exemplo, se você tiver
um valor de data de nascimento em seus campos de dados de origem ou dados de
referência, é possível digitar uma palavra ou abreviação comum como "DOB",
"Date_of_Birth" ou "Birthdate." Também seria possível usar um campo de origem
de dados ou um nome de coluna específico como "SystemA_DATE_BIRTH."
No estado de definição de regra, as regras são representações lógicas. No final,
você transforma as definições de regra em regras de dados e liga as representações
lógicas a dados reais de suas origens de dados físicas. Regras de dados são objetos
que são executados para produzir saída específica. Ao construir definições de regra
de dados, você cria uma lógica de regra de representação para mapear dados que
deseja analisar.
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Se você usar origens de dados físicas ao construir sua lógica de regra, uma variável
lógica representando a origem física será criada e será a ligação padrão para essa
variável quando você transformar a definição de regra de dados em uma regra de
dados. Ao transformar a definição de regra de dados em uma regra de dados, é
possível manter a ligação padrão ou modificar a configuração e ligar a variável
lógica a uma origem de dados física diferente.

Exemplo
Se uma agência de campanhas estiver analisando dados sobre votantes em seu
sistema para garantir que todos os indivíduos em seus dados de origem menores
de 18 anos sejam sinalizados como incapazes de votar, a seguinte definição de
regra pode ser criada:
IF Age < 18 THEN Can_Vote = ’false’

Nesse exemplo, "Age" e "Can_Vote" podem ser campos em uma das origens de
dados no projeto que você pretende usar ao transformar a lógica de regra em uma
regra de dados.
Essa definição de regra de dados pode ser criada em quaisquer termos que você
queira usar. Por exemplo, é possível digitar "Age", "voter_age" ou criar uma
variável lógica para "Age" destacando uma coluna "Age" em uma de suas origens
de dados e clicando em Incluir na Lógica. Quando você cria a definição de regra
de dados, é possível digitar os componentes da lógica de regra da maneira que
preferir. Ao gerar uma regra de dados, você transforma as representações lógicas
em elementos que são ligados a dados reais em suas origens de dados.

Criando uma Definição de Regra
Criar uma definição de regra requer dois componentes: um nome para a definição
de regra e uma instrução lógica (a lógica de regra) sobre os quais a definição de
regra é testada ou avaliada.

Sobre Esta Tarefa
Crie uma definição de regra definindo o nome e a descrição da regra. Use o editor
de formato livre ou o construtor de lógica de regra para concluir a lógica de regra
da definição de regra.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador no console, selecione Qualidade
dos Dados.
2. Clique em Nova Definição de Regra na lista de Tarefas, localizada no lado
direito da tela.
3. Insira um nome para a nova definição de regra no campo Nome.
4. Opcional: Insira uma descrição curta da sua definição de regra no campo
Descrição Curta.
5. Opcional: Insira uma descrição mais longa de sua definição de regra no campo
Descrição Detalhada.
6. Opcional: Na seção Referência de Validade, marque Incluir Referência para
configurar referências para verificar a validade dos seus dados.
7. Clique em Salvar.
Nota: Salve seu trabalho a intervalos periódicos à medida que for criando sua
definição de regra, particularmente se a definição de regra for complexa.
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O que Fazer Depois
Depois de criar um nome e uma descrição para sua definição de regra na guia
Visão Geral, alterne para a guia Lógica de Regra para definir a condição específica
que você deseja analisar ou validar. É possível construir a lógica de regra usando o
construtor de regra ou o editor de formato livre. Depois de ter definido a lógica de
regra, é possível transformá-la em uma regra de dados, e, em seguida, é possível
testar e analisar dados com a regra.

Verificações da Definição da Regra de Dados
É possível usar uma variedade de verificações ou condições quando se constrói
definições de regra.
Cada expressão de regra é composta por pelo menos uma verificação e pode
combinar uma variedade de verificações. Essas verificações podem ser
consideradas unidades principais que descrevem a lógica de definição de regra. É
possível empregar uma verificação por vez ou como diversas ferramentas de
construção para reunir definições de regra.
Para cada verificação, as informações a seguir são mostradas:
v Sintaxe
v Descrição
v Notas
v Exemplo ou cenário de caso de uso
Verificação de Conteúdo:
Essa lógica de definição de regra verifica se os dados de origem contêm os dados
de referência, nos quais ambos os elementos fazem parte de uma sequência. Por
exemplo, “abcdef” contém “cd” e não contém “dc.”
Sintaxe
Positivo:
dados_de_origem CONTAINS dados_de_referência

Negativo:
dados_de_origem NOT CONTAINS dados_de_referência

Descrição
Quando positiva, a definição de regra de dados localiza linhas nas quais os dados
de origem contêm os dados de referência. Quando negativa, ela localiza linhas nas
quais os dados de origem não contêm os dados de referência.
Notas
v A verificação de contenção faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v Os dados de origem e de referência devem ser sequências. Aspas são necessárias
se a sequência for um literal codificado permanentemente.
v Tanto os dados de origem quanto os de referência podem ser uma variável ou o
resultado de uma função escalar.
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v É possível usar uma expressão composta de funções escalares, operações
aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se você fizer isso, certifique-se
de que o resultado da avaliação de cada expressão tenha um tipo de dados de
caractere ou sequência.
Cenário de Caso de Uso
Você deseja criar uma regra de dados chamada "Detectando Caracteres que Não
Podem ser Impressos na Análise de Coluna" para detectar e relatar os caracteres
ASCII de retorno de linha que não podem ser impressos integrados em uma
sequência de caracteres ou varchar. Crie uma lógica de definição de regra da
seguinte maneira:
v Dados de Origem: codefield
v Tipo de Verificação: contains
v Dados de Referência: '\r' (literal)
Ao concluir, a definição de regra ficará como no seguinte exemplo:
codefield contains ’\r’

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra. Clique na
guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, vincule seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: codefield
– Acesse a Paleta com Guias e role até a guia Origens de Dados. Localize a
tabela e, em seguida, a coluna na qual deseja procurar caracteres que não
podem ser impressos. Destaque a coluna e clique em Configurar como
Ligação.
v Nome: literal
– Para especificar o caractere que não pode ser impresso, é necessário acessar a
Paleta com Guias e rolar até a guia Literal. Crie um novo literal que é
configurado para o tipo de caractere como '\r' (o caractere de retorno de linha
que não pode ser impresso) e clique em Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não é necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você gostaria de ver na guia Saída.
Verificação de Data:
A lógica da definição de regra de dados de data verifica se os dados de origem,
que devem ter um tipo de dados de caractere, estão em um formato de data
válido.
Sintaxe
Positivo:
dados_de_origem is_date

Negativo:
dados_de_origem NOT is_date
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Descrição
Quando positiva, a verificação de data localiza linhas nas quais os dados de
origem são um tipo de dados de data válida. Quando negativa, ela localiza linhas
nas quais os dados de origem não são um tipo de dados de data válida.
A lógica "is_date" verifica os seguintes formatos de data:
Tabela 13. Tabela de Verificação de Formato de Data
Sem delimitador

Delimitador de
Delimitador de hífen Delimitador de barra ponto

v %yyyy%mm%dd

v %yyyy-%mm-%dd

v %yyyy/%mm/%dd

v %yyyy.%mm.%dd

v %yy%mm%dd

v %yy-%mm-%dd

v %yy/%mm/%dd

v %yy.%mm.%dd

v %mm%dd%yyyy

v %mm-%dd-%yyyy

v %mm/%dd/%yyyy

v %mm.%dd.%yyyy

v %mm%dd%yy

v %mm-%dd-%yy

v %mm/%dd/%yy

v %mm.%dd.%yy

v %yyyy%dd%mm

v %yyyy-%dd-%mm

v %yyyy/%dd/%mm

v %yyyy.%dd.%mm

v %yy%dd%mm

v %yy-%dd-%mm

v %yy/%dd/%mm

v %yy.%dd.%mm

v %dd%mm%yyyy

v %dd-%mm-%yyyy

v %dd/%mm/%yyyy

v %dd.%mm.%yyyy

v %dd%mm%yy

v %dd-%mm-%yy

v %dd/%mm/%yy

v %dd.%mm.%yy

Notas
v Para a lógica de definição de regra, é possível usar uma expressão composta de
funções escalares, operações aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se
fizer isso, certifique-se de que cada expressão seja avaliada para um caractere ou
tipo de dados de sequência.
Cenário de Caso de Uso
Você trabalha para uma companhia de navegação e deseja determinar quantas
linhas em sua tabela de datas de remessa têm datas que não estão em um formato
de data válido.
A regra denominada "Verificação de data inválida" relatará de volta o número de
datas na tabela de datas de remessa que estão em um formato de data inválido.
Crie sua lógica de definição de regra da seguinte maneira:
v Dados de Origem: shipment_date
v Condição: NOT
v Tipo de Verificação: is_date
Ao concluir, a lógica de regra ficará como no seguinte exemplo:
shipment_date NOT is_date

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra. Clique na
guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, vincule seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: shipment_date
– Acesse a Paleta com Guias e role até a guia Origens de Dados. Localize a
tabela e, em seguida, a coluna que contém as datas de remessa que você
deseja analisar. Destaque a coluna e clique em Configurar como Ligação.
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Para este exemplo, não é necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você deseja ver na guia Saída. Para ver todas as datas
inválidas na guia Saída, talvez você queira especificar que deseja ver todos os
registros que atendem a regra de dados.
Verificação de Igualdade:
A lógica de definição de conjunto de regras de igualdade verifica a igualdade entre
os dados de origem e os dados de referência.
Sintaxe
Positivo:
dados_de_origem = dados_de_referência

Negativo:
dados_de_origem

NOT = dados_de_referência

dados_de_origem

<> dados_de_referência

Descrição
Quando positiva, a verificação de igualdade localiza linhas nas quais os dados de
origem são iguais aos dados de referência. Quando negativa, ela localiza registros
nos quais os dados de origem não são iguais aos dados de referência.
Notas
v Para dados de sequência, a verificação de igualdade faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas e ignora todos os espaços à direita no valor no qual
está sendo feita a verificação. Ao executar uma verificação de igualdade, todos
os espaços à direita no valor que está sendo verificado são removidos. Por
exemplo, se os campos de dados de origem ou de referência contiverem "nome,"
a verificação de igualmente verificará "nome " (um valor com um tipo de dados
de CHAR(10)) como uma correspondência.
v Para dados de sequência, os espaços no início dos valores que você está
verificando não são ignorados. Espaços adicionais ou caracteres ou diferenças
entre os valores de maiúsculas e minúsculas podem impedir uma validação
bem-sucedida. É possível usar funções como TRIM ou UPPERCASE para
padronizar os valores.
v Os dados de origem e os dados de referência devem ter tipos de dados
compatíveis.
v É possível usar uma expressão composta de funções escalares, operações
aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se você fizer isso, certifique-se
de que o resultado da avaliação de cada expressão tenha um tipo de dados de
caractere ou sequência.
Cenário de Caso de Uso
Você trabalha para uma empresa que vende pacotes de comida emergenciais que
são empacotados em uma sacola para envio. Cada sacola tem um peso aproximado
de 50 libras. Você deseja criar uma regra de dados para descobrir quantas sacolas
em seu armazém pesam exatamente 50 libras, para ter certeza de que o número de
sacolas com esse peso corresponde ao número total de sacolas que foram
produzidas. Se esses números não corresponderem, talvez haja um erro de
produção.
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A regra chamada de "Localizando o número de sacolas que pesam 50 libras no
catálogo principal" relatará o número de sacolas que pesam exatamente 50 libras
na tabela do catálogo principal. É possível construir sua definição de regra da
seguinte maneira:
v Dados de Origem: Master_Catalog_Weight
v Tipo de Verificação: =
v Dados de Referência: 50
Ao concluir, a definição de regra ficará como no seguinte exemplo:
Master_Catalog_Weight = 50

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra. Clique na
guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, vincule seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: MSTRCTLG_WEIGHT
– Na definição de regra, a representação lógica do MSTRCTLG_WEIGHT foi
criada como "Master_Catalog_Weight," mas agora é necessário localizar a
coluna MSTRCTLG_WEIGHT real em sua tabela. Localize a tabela e, em
seguida, a coluna que contém as linhas que registram o peso das sacolas.
Destaque a coluna e clique em Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não é necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você deseja ver na guia Saída.
Verificação de Existência:
A lógica de definição de regra de dados de existência verifica se existe qualquer
coisa nos dados de origem.
Sintaxe
Positivo:
dados_de_origem EXISTS

Negativo:
dados_de_origem NOT EXISTS

Descrição
Quando positiva, a verificação de existência localiza as linhas nas quais os dados
de origem são qualquer valor diferente de valores nulos. Quando negativa, ela
localiza as linhas nas quais os dados de origem contêm valores nulos.
Notas
v Nenhum dado de referência é necessário para esse tipo de lógica de definição de
regra de dados. Se os dados de referência estiverem presentes, serão ignorados.
v É possível usar uma expressão composta de funções escalares, operações
aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se você fizer isso, certifique-se
de que o resultado da avaliação de cada expressão tenha um tipo de dados de
caractere ou sequência.
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Cenário de Caso de Uso
Você deseja criar uma regra de dados chamada "ORDER EXISTS" para verificar se
a coluna ORDER está preenchida (não nula) para cada linha da tabela "DAD_DTL".
Crie a lógica de definição de regra da seguinte maneira:
v Dados de Origem: DAD_DTL_ORDER
v Tipo de Verificação: exists
Ao concluir, a lógica de regra ficará como no seguinte exemplo:
DAD_DTL_ORDER exists

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra. Clique na
guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, vincule seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: DAD_DTL_ORDER
– Localize a tabela DAD_DTL em seu projeto e, em seguida, localize a coluna
ORDER. Destaque a coluna ORDER e clique em Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não é necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você deseja ver na guia Saída.
Verificação de Ocorrência:
A lógica de definição de regra de dados de ocorrência verifica a cardinalidade nos
dados de origem, que é o número de vezes que os valores ocorrem dentro de uma
tabela.
Sintaxe
Positivo:
source-data OCCURS reference-data
source-data OCCURS > reference-data
source-data OCCURS >= reference-data
source-data OCCURS < reference-data
source-data OCCURS <= reference-data

Negativo:
source-data NOT OCCURS reference-data
source-data NOT OCCURS > reference-data
source-data NOT OCCURS >= reference-data
source-data NOT OCCURS < reference-data
source-data NOT OCCURS <= reference-data

Descrição
Quando positiva, a verificação de ocorrência localiza linhas para as quais os dados
de origem ocorrem um número de vezes maior que, menor que ou igual ao
número de vezes especificado pelos dados de referência. Quando negativa, ela
localiza linhas para as quais os dados de origem não ocorrem um número de vezes
maior que, menor que ou igual ao número de vezes especificado pelos dados de
referência.
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Notas
Esse tipo de verificação implica no cálculo de agregações nas colunas de origem.
Essas operações podem levar muito mais tempo para serem executadas do que
outros tipos de verificações que só precisam testar registros únicos.
Cenário de Caso de Uso
Você quer criar uma regra de dados chamada "15 ou Mais Códigos do Produto"
para determinar quantas linhas têm códigos do produto que aparecem 15 ou mais
vezes na tabela do catálogo principal. Construa a lógica de definição de regra de
dados da seguinte forma:
v Dados de Origem: product_code
v Tipo de Verificação: occurs >=
v Dados de Referência: 15
Quando você terminar, a definição de regra de dados será semelhante a este
exemplo:
product_code occurs>= 15

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra de dados.
Clique na guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, ligue seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: MSTRCTLG_PRODCODE
– Acesse a Paleta com Guias e role para a guia Origens de Dados. Na definição
de regra, a representação lógica para MSTRCTLG_PRODCODE foi gravada
como "Product_code," mas agora é necessário localizar a coluna
MSTRCTLG_PRODCODE real em sua tabela. Localize a tabela MSTRCTLG,
destaque PRODCODE e clique em Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não é preciso executar nenhuma junção. É possível selecionar a
saída que você quer ver na guia Saída.
Verificação de Correspondência a Expressão Regular:
Esta lógica de definição de regra de dados verifica se seus dados correspondem a
uma expressão regular.
Sintaxe
Positivo:
source-data

MATCHES_REGEX pattern-string

Negativo:
source data

NOT MATCHES_REGEX pattern-string

Descrição
É possível usar uma expressão regular para procurar um determinado caractere, ou
uma sequência de caracteres, no início, no meio ou no final de uma palavra.
Também é possível usar expressões regulares para localizar uma determinada
variável, um intervalo de caracteres ou tipos específicos de caracteres, como
caracteres para impressão ou não. Quando positiva, ela localiza linhas para as
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quais os dados de origem correspondem a uma expressão especificada. Quando
negativa, ela localiza linhas para as quais os dados de origem não correspondem à
expressão especificada.
Qualquer caractere minúsculo especificado em uma sequência padrão procura esse
caractere minúsculo específico. Qualquer caractere maiúsculo especificado em uma
sequência padrão indica essa letra maiúscula específica. Qualquer dígito específico
que você especificar, de zero a nove, indica o dígito determinado especificado na
sequência padrão. É possível usar esses operadores em combinação com outros
caracteres válidos para construir expressões bastante complexas.
A tabela a seguir fornece exemplos de operadores de expressão regular que podem
ser usados para construir sua lógica de definição de regra de dados de expressão
regular:
Tabela 14. Exemplos de Operadores de Expressão Regular
Operador

Função

. (ponto)

Indica uma correspondência para um único
caractere.

$ (sinal de cifrão)

Indica o final de uma linha.

^ (circunflexo)

Indica que a sequência padrão começa no
início de uma linha.

[caractere maiúsculo]

Indica uma correspondência para um
caractere maiúsculo específico.

[caractere minúsculo]

Indica uma correspondência para um
caractere minúsculo específico.

[dígito de 0 a 9]

Indica uma correspondência para um dígito
único específico.

\d [um determinado dígito de 0 a 9]

Indica uma correspondência para um dígito
único específico.

\b

Indica uma correspondência em um limite
de palavra.

\s

Indica uma correspondência para qualquer
caractere de espaço em branco.

\S

Indica uma correspondência para qualquer
caractere não de espaço em branco.

\w

Indica uma correspondência para qualquer
caractere alfanumérico único.

[]

Indica o início para a definição de classe de
caractere que você especificar.

[^X]

Indica uma correspondência para o início de
uma linha, seguida pelos caracteres
específicos que você especificar.

X?

Indica uma correspondência para nenhuma
ou uma ocorrência do qualificador. Também
estende o significado do qualificador.

X*

Indica uma correspondência para um
qualificador de zero ou mais.

X+

Indica uma correspondência para um ou
mais qualificadores.
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Tabela 14. Exemplos de Operadores de Expressão Regular (continuação)
Operador

Função

{X, Y}

Indica uma correspondência entre os
números X e Y de ocorrências.

(X|Y) +

Indica o início de uma ramificação
alternativa.

?

Indica uma correspondência opcional.

Suporte à Expressão Regular
Informações adicionais sobre expressões regulares são fornecidas pelo pacote de
bibliotecas Perl Compatible Regular Expression (PCRE), que é um software livre
criado por Philip Hazel, copyright da Universidade de Cambridge, Inglaterra. A
documentação do PCRE pode ser encontrada em http://regexkit.sourceforge.net/
Documentation/pcre/pcrepattern.html.
Notas
v É possível usar uma expressão composta de funções escalares, operações
aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se fizer isso, certifique-se de
que cada expressão seja avaliada para um tipo de dados de caractere ou de
sequência.
v Para executar uma verificação de formato simples, é possível usar a verificação
de correspondência de formato.
Exemplos
Códigos de Endereçamento Postal
v Você está procurando todos os códigos de endereçamento postal dos
EUA em uma coluna:
’\b[0-9]{5}(?:-[0-9]{4})?\b’

v Você está procurando todos os códigos de endereçamento postal do
Canadá em uma coluna:
’\b[ABCEGHJKLMNPRSTVXY][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]\b’

v Você está procurando todos os códigos de endereçamento postal do
Reino Unido em uma coluna:
’\b[A-Z]{1,2}[0-9][A-Z0-9]? [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]{2}\b’

v Você está procurando todos os códigos de endereçamento postal dos
EUA em uma coluna que começam com '02', como 02112, 02113, 02114,
entre outros:
’\b02[0-9]{3}(?:-[0-9]{4})?\b’

Números de Telefone
v Você está procurando números de telefone no formato padrão da
América do Norte. Você quer levar em consideração variações de
formato como 123-456-7890, (123)-456-7890, 123 456 7890, 123.456.7890,
entre outros:
’\(?[0-9]{3}\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

v Você quer procurar números de telefone com o código de área 212 dos
EUA:
\(?212\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

Endereços IP
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v Você quer localizar endereços IP que correspondem de 0.0.0.0 a
999.999.999.999:
’\b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b’

ou
’\b(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b’

v Você quer verificar se todos os valores em uma coluna têm o formato de
um endereço IP:
ipaddress matches_regex ’\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}’

Palavras Específicas
v Você está procurando uma palavra:
’\b%word%\b’

v Você está procurando palavras que ocorrem mais de duas vezes em uma
coluna:
’\b(\w+)\s+\1\b’

v Você está procurando pares de palavras da seguinte lista: firstword,
secondword, thirdword. Você quer localizar as palavras que são
separadas por pelo menos uma palavra, mas no máximo cinco:
’\b(firstword|secondword|thirdword)(?:\W+\w+){1,5}\W+
(firstword|secondword|thirdword)\b’

v Você está procurando uma das seguintes palavras: firstword,
secondword ou thirdword.
’\b(?:firstword|secondword|thirdword)\b’

v Você está procurando uma palavra que não começa com caracteres
maiúsculos:
’\b(a-z)+(a-z,A-Z)*\b’

Outros
v Localize nomes no início de uma linha que começam com "Smi,":
firstnamecolumn matches_regex ’^Smi’

v Localize todos os nomes de arquivos que começam com um A
maiúsculo, seguido por qualquer número de caracteres que terminam
com ".txt":
v filenamecolumn matches_regex ’^A.*\.txt$’
v Você está procurando uma funcionária chamada Kristie Jones que tem
contas em vários aplicativos nos quais ela usou Kristie, Kristin e Kristen
como primeiro nome:
firstname matches_regex (’Kristie’|’Kristin’|’Kristen’)[ ]’Jones’

Verificação de Correspondência de Formato:
Este tipo de verificação determina se os valores nos dados de origem são uma
correspondência exata com uma sequência padrão. A sequência padrão define
explicitamente o que é aceitável em cada posição de caractere específica.
Sintaxe
Positivo:
source-data matches_format pattern-string

Negativo:
source-data not matches_format pattern-string
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Descrição
É possível usar uma verificação de correspondência de formato para validar se a
sequência de caracteres alfabéticos e numéricos em seus dados é uma
correspondência exata com um padrão especificado. A tabela a seguir fornece
exemplos de operadores que podem ser usados para construir sua lógica de
definição de regra de dados de correspondência de formato:
Tabela 15. Operadores de Verificação de Correspondência de Formato
Operador

Função

'A'

Indica que o caractere pode ser qualquer
letra maiúscula.

'a'

Indica que o caractere pode ser qualquer
letra minúscula.

' 9'

Indica que o caractere pode ser qualquer
dígito de 0 a 9.

'x'

Indica qualquer valor alfanumérico,
independentemente de ser maiúsculo ou
minúsculo.

Qualquer outro caractere na sequência padrão indica que você está procurando
explicitamente o caractere exato inserido.
Os dados de origem devem ser de um tipo de dados de caractere. Quando
positiva, ela localiza linhas para as quais os dados de origem correspondem a um
padrão especificado. Quando negativa, ela localiza linhas para as quais os dados
de origem não correspondem ao padrão.
Notas
É possível usar uma expressão que pode ser composta de funções escalares,
operações aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se você usar essa
expressão, certifique-se de que ela seja avaliada como um tipo de dados de
caractere ou de sequência.
Exemplos
Verifique se todos os códigos de endereçamento postal dos EUA (CEPs) em seu
projeto têm o formato padrão dos Estados Unidos de 5 dígitos:
zip matches_format ’99999’

Verifique se o código do produto segue o formato de duas letras maiúsculas, um
hífen, três dígitos, um ponto e depois mais dois dígitos:
code matches_format ’AA-999.99’

Verifique a conformidade de uma sequência de seis caracteres com um formato de
três dígitos, qualquer caractere alfanumérico na 4ª posição e depois dois caracteres
alfabéticos minúsculos:
’999xaa’

Verificação Numérica:
A lógica de definição de regra de dados numéricos verifica se os dados de origem
representam um número.
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Sintaxe
Positivo:
source-data is_numeric

Negativo:
source-data NOT is_numeric

Descrição
Quando positiva, a verificação de definição de regra de dados numéricos localiza
linhas para as quais os dados de origem são um tipo de dados numérico. Quando
negativa, ela localiza linhas para as quais os dados de origem não são um tipo de
dados numérico.
Notas
v A verificação de definição de regra de dados numéricos aceita números não
formatados ou números formatados de uma maneira específica ao código de
idioma, como "100,000.00." Por padrão, o código de idioma atual é usado. Se a
formatação de um código de idioma estrangeiro tiver que ser usada durante o
teste, é possível fornecer o nome do código de idioma, como 'fr' ou 'de', como
dado de referência. Por exemplo, "col is_numeric 'fr'" retornará true para o valor
"100 000,00" e "col is_numeric 'de'" retornará true para o valor "100.000,00." É
possível localizar uma lista de normas de código ISO 639-1 para validar códigos
de localidade em http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.
v É possível usar uma expressão composta de funções escalares, operações
aritméticas e variáveis como dados de origem. Se fizer isso, certifique-se de que
cada expressão seja avaliada para um tipo de dados de caractere ou de
sequência.
Cenário de Caso de Uso
Você trabalha para uma companhia de navegação e quer determinar quantas linhas
em seu catálogo de unidades têm códigos de divisão não numéricos.
A regra intitulada "Códigos de divisão não numéricos" relatará de volta o número
de códigos de divisão no catálogo de unidade que estão em um formato não
numérico. Construa sua lógica de definição de regra da seguinte forma:
v Dados de Origem: division_code
v Condição: NOT
v Tipo de Verificação: is_numeric
Quando você terminar, a lógica de regra será semelhante a este exemplo:
division_code NOT is_numeric

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra de dados.
Clique na guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, ligue seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: division_code
– Localize a tabela e, em seguida, a coluna que contêm linhas contendo o
código de divisão de catálogo de unidade. Destaque a coluna e clique em
Configurar como Ligação.
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Para este exemplo, não é preciso executar nenhuma junção. É possível selecionar a
saída que você quer ver na guia Saída.
Verificação de Coluna de Referência:
A lógica de definição de coluna de referência valida se o valor nos dados de
origem existem na coluna de referência identificada.
Sintaxe
Positivo:
source-data in_reference_column reference-column

Negativo:
source-data NOT in_reference_column reference-column

Descrição
A verificação de coluna de referência pode ser usada para assegurar que um valor
esteja em uma tabela de referência principal ou que a integridade referencial de
duas tabelas esteja correta. Quando positiva, a verificação de coluna de referência
localiza linhas para as quais o valor dos dados de origem existe na coluna de
referência especificada. Quando negativa, ela localiza linhas para as quais o valor
dos dados de origem não existe na coluna de referência.
Notas
v Os dados de origem e os dados de referência devem ter tipos de dados
compatíveis.
v Esse tipo de lógica de definição de regra de dados executa uma verificação com
relação a outra coluna (provavelmente de outra tabela) e pode levar muito mais
tempo para ser executada do que verificações não colunares, como existência e
restrição.
v Se você trouxer uma definição de regra ou uma regra de dados para um
conjunto de regras que tenha uma verificação de coluna de referência, será
necessário juntar as tabelas explicitamente.
Cenário de Caso de Uso
Você quer criar uma regra de dados chamada "Local da Remessa" para determinar
quantas linhas em seu catálogo de dados principal têm um local de remessa
primário que não se encontra na coluna de número do local na tabela "Local". Você
construiria sua lógica de definição de regra da seguinte forma:
v Dados de Origem: master_catalog_primary_shipping_address
v Condição: NOT
v Tipo de Verificação: in_reference_column
v Dados de Referência: location_number
Quando você terminar, a lógica de regra será semelhante a este exemplo:
master_catalog_primary_shipping_address NOT in_reference_column location_number

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra de dados.
Clique na guia Ligações e Saída.
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Na guia Ligações e Saída, ligue seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: master_catalog_primary_shipping_address
– Acesse a Paleta com Guias e role para a guia Origens de Dados. Localize a
tabela do catálogo principal, destaque shipping_address e clique em
Configurar como Ligação.
v Nome: location_number
– Acesse a Paleta com Guias e role para a guia Origens de Dados. Localize a
tabela que contém os dados location_number, destaque a coluna e clique em
Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não seria necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você quer ver na guia Saída.
Verificação de Lista de Referência:
A lógica de definição de regra de lista de referência verifica dados de origem com
relação a uma lista de referência de valores permitidos. Por exemplo, se uma
coluna tiver que conter apenas múltiplos de 5 inferiores a 25, a lista de referência
deverá conter 5, 10, 15 e 20.
Sintaxe
Positivo:
source-data in_reference_list reference-list

Negativo:
source-data NOT in_reference_list reference-list

Descrição
Quando positiva, a verificação de lista de referência localiza linhas para as quais os
dados de origem estão na lista de referência. Quando negativa, ela localiza linhas
para as quais os dados de origem não estão na lista de referência.
Notas
v Os dados de origem e a lista de referência devem ter tipos de dados
compatíveis.
v Para a lógica de definição de regra, é possível usar uma expressão composta de
funções escalares, operações aritméticas e variáveis como um dado de origem. Se
fizer isso, certifique-se de que cada expressão seja avaliada para um tipo de
dados de caractere ou de sequência.
Cenário de Caso de Uso
Você deseja criar uma regra de dados chamada "Tipo de Material Inválido" que
ajudará você a determinar quantos registros no catálogo de unidade não contêm
um dos seguintes códigos de tipo de material:
v FG- mercadorias acabadas
v IP- produto intermediário
v RM- matérias primas
v RG- mercadorias de revenda
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Construa sua lógica de definição de regra da seguinte forma:
v Dados de Origem: material_type
v Condição: NOT
v Tipo de Verificação: in_reference_list
v Dados de Referência: {'FG', 'IP', 'RM', 'RG'}
Quando você terminar, a lógica de regra será semelhante a este exemplo:
material_type NOT in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra de dados.
Clique na guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, ligue seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: material_type
– Acesse a Paleta com Guias e role para a guia Origens de Dados. Localize a
tabela e, em seguida, a coluna na qual deseja procurar dados de tipo de
material. Destaque a coluna e clique em Configurar como Ligação.
Para este exemplo, não seria necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você quer ver na guia Saída.
Verificação de Exclusividade:
Esta lógica de definição de regra de dados verifica valores de dados exclusivos. Ela
pode ser usada para confirmar se você não tem valores de dados duplicados.
Sintaxe
Positivo:
dados_de_origem UNIQUE

Negativo:
dados_de_origem NOT UNIQUE

Descrição
Quando positiva, a verificação de exclusividade localiza linhas para as quais o
valor dos dados de origem ocorre exatamente uma vez na tabela. Quando
negativa, ela localiza linhas para as quais o valor dos dados de origem ocorre mais
de uma vez na tabela.
Notas
v Nenhum dado de referência é necessário para esse tipo de lógica de definição de
regra de dados. Se dados de referência estiverem presentes, eles serão ignorados.
v Esse tipo de verificação implica o cálculo de agregações nas colunas de origem.
Essas operações podem levar muito mais tempo para serem executadas do que
outros tipos de verificações que só precisam testar registros únicos.
Cenário de Caso de Uso
Você trabalha para um varejista do ramo de barras de chocolate e quer se certificar
de que todos os códigos de produtos designados a cada tipo de barra de chocolate
sejam exclusivos. Você quer criar uma regra de dados para verificar se todos os
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códigos de produtos na tabela do catálogo principal são exclusivos. Se houver
códigos de produtos duplicados, essa definição de regra alertará você quanto aos
erros que precisam ser corrigidos.
A definição de regra denominada "Códigos de produtos exclusivos para barras de
chocolate" relatará o número de códigos de produtos exclusivos na tabela de
catálogo principal. Construa a lógica de definição de regra de dados da seguinte
forma:
v Dados de Origem: Master_Catalog_Product_Code
v Tipo de Verificação: unique
Quando você terminar, a definição de regra de dados será semelhante a este
exemplo:
Master_Catalog_Product_Code unique

Em seguida, gere uma regra de dados a partir da definição de regra de dados.
Clique na guia Ligações e Saída.
Na guia Ligações e Saída, ligue seus componentes de definição de regra a dados
reais em suas origens de dados:
v Nome: MSTRCTLG_PRODCODE
– Na definição de regra, a representação lógica para MSTRCTLG_PRODCODE
foi criada como "Master_Catalog_Product_Code", mas agora é preciso
localizar a coluna MSTRCTLG_PRODCODE real em sua tabela. Localize a
tabela e depois a coluna que contém linhas contendo o código de produto do
catálogo principal. Destaque a coluna e clique em Configurar como Ligação.
Para esse exemplo, não é necessário executar nenhuma junção. É possível
selecionar a saída que você quer ver na guia Saída.

Componentes de Definição de Regra de Dados
É possível usar o construtor de lógica de definição de regra para definir os dados
para suas regras de dados.
Você constrói definições de regra e regras de dados usando o construtor de lógica
de regra. O construtor de lógica de regra está localizado na guia Lógica de Regra
quando você cria uma nova definição de regra ou quando trabalha com uma regra
de dados existente. Cada linha no construtor de lógica de regra representa uma
condição que pode ser colocada nos dados, e condições são combinadas
logicamente com operadores AND e OR. É possível usar a opção de parênteses
para aninhar até três condições. Cada linha do construtor de lógica de regra deve
conter pelo menos dados de origem e um tipo de verificação. A maioria das
verificações também requer um dado de referência. Se o construtor de lógica de
regra contiver mais de uma linha, cada linha, exceto a última, deverá conter AND
ou OR para ser combinada com a próxima.
O construtor de lógica de regra inclui as seguintes colunas:
Condição
Especifica as condições IF, THEN, AND, ELSE, OR, NOT para ajudar a
definir a lógica de regra.
( (parêntese de abertura)
Agrupa linhas ou condições para substituir a ordem de avaliação padrão,
que é AND seguido por OR. Cada parêntese de abertura deve
corresponder a um parêntese de fechamento.
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Dados de Origem
Representa o valor que você quer testar na definição de regra.
Normalmente, é apenas uma referência de coluna, mas pode ser mais
complexo. O valor pode ser uma variável local, um literal ou o resultado
de uma função escalar. Para inserir informações de dados de origem, clique
na caixa dos dados de origem e digite os dados de origem na caixa de
texto aberta abaixo da área de trabalho do construtor de regras. Também é
possível usar a Paleta com Guias, localizada no lado direito da tela, para
definir seus dados de origem. Nesse menu, é possível selecionar seus
dados de origem nas guias Origens de Dados, Variáveis Lógicas, Termos,
Tabelas de Referência ou Funções.
Condição
Configura as condições como NOT. A opção Condição pode ser usada
para inverter o teste definido em Tipo de Verificação durante a construção
da regra de dados.
Tipo de Verificação
Contém o tipo de verificação executada pelo construtor de lógica de
definição de regra. Algumas verificações podem ser aplicadas apenas a
colunas de um tipo de dados de caractere.
As definições de regra que você cria executam os seguintes tipos de
verificações:
>

Verifica se o valor de origem é maior que os dados de referência.

>=

Verifica se o valor de origem é maior que ou igual aos dados de
referência.

<

Verifica se o valor de origem é menor que os dados de referência.

<=

Verifica se o valor de origem é menor que ou igual aos dados de
referência.

contains
Verifica se os dados contêm parte de uma sequência. A verificação
retorna true se o valor representado pelos dados de referência
estiverem contidos em um valor representado pelos dados de
origem. Os dados de origem e de referência devem ser do tipo
sequência.
exists

Verifica valores nulos nos dados. A verificação retorna true se os
dados de origem não forem nulos e false se forem nulos.

=

Verifica se o valor de origem é igual aos dados de referência.

in_reference_column
Verifica se o valor dos dados de origem existe na coluna de dados
de referência. Para essa verificação, os dados de origem são
verificados com relação a cada registro da coluna de referência
para saber se há pelo menos uma ocorrência dos dados de origem.
in_reference_list
Verifica se os dados de origem estão em uma lista de referências,
por exemplo, {'a','b','c'}. Os valores da lista são inseridos entre
chaves ({ }) e separados por vírgulas. Valores de sequência podem
ser inseridos com o uso de aspas e valores numéricos devem estar
no formato da máquina (123456.78). Uma lista pode conter funções
escalares.
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is_date
Verifica se os dados de origem representam uma data válida. Para
esse tipo de verificação, não é possível inserir dados de referência.
is_numeric
Verifique se os dados de origem representam um número. Para
esse tipo de verificação, não é possível inserir dados de referência.
matches_format
Verifique se seus dados correspondem ao formato que você define,
por exemplo:
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Os dados de origem e de referência devem ser sequências.
matches_regex
Verifica se os dados correspondem a uma expressão regular, por
exemplo:
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

Os dados de origem e de referência devem ser sequências.
occurs Verifica se o valor de origem ocorre o número de vezes
especificado nos dados de referência na coluna de origem. Os
dados de referência para essa verificação devem ser numéricos. Por
exemplo, se "John" aparecer 50 vezes na coluna firstname e a lógica
de regra for criada como firstname occurs <100, depois de você ligar
a coluna firstname ao literal John, os registros com "John" na coluna
firstname atenderão às condições da lógica de regra. Você tem as
seguintes opções de verificação de ocorrência:
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique
Verifica se o valor dos dados de origem ocorre somente uma vez (é
um valor cardinal) nos dados de origem.
Dados de Referência
Contém uma expressão que representa o conjunto de dados de referência
para a definição de regra de dados. Os dados de referência podem ser um
valor único, uma lista de valores ou um conjunto de valores com o qual a
definição de regra de dados compara os dados de origem. Para inserir
dados de referência, clique na caixa de dados de referência e digite seus
dados na caixa de texto aberta abaixo da área de trabalho do construtor de
regras. Também é possível usar o menu da Paleta com Guias, localizado no
lado direito da tela, para definir seus dados de origem. Nesse menu, é
possível selecionar seus dados de origem nas guias Origens de Dados,
Variáveis Lógicas, Termos, Tabelas de Referência ou Funções. Alguns
tipos de verificações não requerem dados de referência.
) (parêntese de fechamento)
Fecha agrupamentos de linhas na definição de regra de dados. Cada
parêntese de fechamento deve corresponder a um parêntese de abertura.
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Nota: Se sua lógica de regra ficar muito complexa, principalmente se você aninhar
mais do que três condições, você terá a opção de editar sua definição de regra de
dados usando o editor de formato livre.

Opções de Construção de Definição de Regra
É possível criar definições de regra de duas maneiras. É possível construir suas
definições de regra de maneira estruturada com o construtor de regras. O
construtor de regras permite selecionar uma variedade de elementos de lógica de
regra com vários tipos de verificações e componentes predefinidos. Também é
possível usar o editor de formato livre. O editor de formato livre é uma boa
ferramenta se você quer mais flexibilidade ao construir uma definição de regra.
Definições de regra são construídas com uma lógica básica que descreve o que
você está avaliando. Por exemplo, a instrução "DepartmentID = '300'" é uma
definição de regra. Para qualquer parte de dado específica em que existir um ID de
departamento, a instrução é true ou false. Você usa as opções de construção para
criar essa validação de regra.
Depois de criar uma nova definição de regra, você constrói a lógica de definição de
regra de dados na guia Lógica de Regra. Você projeta a nova lógica de definição
de regra com o construtor de regras, inserindo a lógica de regra que deseja criar,
condição por condição, na área de trabalho do construtor de regras. Você constrói
uma parte da lógica de regra por vez, vinculando as linhas de lógica usando os
operadores booleanos “and” ou “or” no campo Condição no construtor de regras.
Se desejar agrupar linhas de lógica para formar uma única condição, é possível
colocar as linhas de lógica entre parênteses.
É possível usar o construtor de regras de formato livre selecionando Usar Editor
de Formato Livre na parte inferior esquerda da área de trabalho. O editor de
formato livre permite mais flexibilidade enquanto você está construindo sua regra
de dados. É possível construir a lógica de regra digitando a lógica de definição de
regra de dados usando um formato livre.
É possível alternar entre o construtor de regras e o construtor de formato livre
enquanto você está construindo suas definições de regra. Você tem a capacidade de
compor a regra no construtor de regras, visualizar a expressão resultante e, em
seguida, modificar a expressão no editor de formato livre.
Nota: O IBM InfoSphere Information Analyzer tentará analisar expressões do
construtor de formato livre no construtor de regras. Porém, nem todas as
expressões de formato livre pode ser analisadas devido à complexidade da lógica.
Se a complexidade for muito significativa, você deverá trabalhar no editor de
formato livre.

Construindo Definições de Regra de Dados com o Construtor de
Regras
Use o construtor de regras para selecionar uma variedade de combinações de
definição de regra predefinidas para construir sua lógica de regra.

Procedimento
1. Clique no ícone Desenvolver no menu Navegador no console e selecione
Qualidade dos Dados.
2. Clique em Nova Definição de Regra de Dados ou abra uma definição de
regra lógica existente.
3. Clique na guia Lógica de Regra.
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4. Opcional: O primeiro campo à esquerda da tela é Condição. Esse campo de
condição contém opções de operação de lógica. Escolha a condição IF ou NOT
ou deixe o campo em branco. Esse campo é usado com mais frequência para
conectar duas linhas de lógica no menu de construção de regra.
5. Opcional: O campo seguinte é o ícone de parêntese “(“. Essa é um recurso de
operação lógica para lógica composta e é usado para instruções condicionais
aninhadas. Selecione (, (( ou ((( para a próxima sequência na criação de sua
definição de regra ou deixe esse campo em branco caso não seja necessário
criar instruções condicionais aninhadas.
6. A seleção de seus dados de origem é a próxima parte da sequência. Acesse o
campo Dados de Origem e digite um nome para suas variáveis locais nesse
campo ou acesse o menu da Paleta com Guias no lado direito da tela. Nesse
menu, é possível selecionar sua origem de dados nas guias Origens de Dados,
Variáveis Lógicas Globais, Termos ou Funções. Nota: É possível selecionar
uma origem de dados e uma função do menu da Paleta com Guias para o
campo Dados de Origem. Por exemplo, é possível selecionar a coluna
"Salário" de uma de suas origens de dados e a função "AVG(valor)" como um
valor combinado para o campo Dados de Origem. Digite "salário" para
substituir o valor padrão "valor" para que expressão se torne "AVG(salário)."
O valor de Dados de Origem se tornaria o valor médio da coluna "Salário". É
possível construir uma lógica de regra usando a Paleta com Guias conforme
mostrado na seguinte figura:
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Figura 3. Construindo uma Definição de Regra de Dados Usando a Paleta com Guias

7. Opcional: O ícone seguinte é outro menu Condição. Esta opção de condição é
para lógica de regra inversa. Selecione a opção “NOT” para criar uma
definição de regra que configure uma condição negativa ou deixe este campo
em branco.
8. Tipo de Verificação é a próxima opção de construção. As opções de Tipo de
Verificação incluem equals, contains, exists e is_numeric. Escolha o tipo de
verificação que deseja usar para esta lógica de regra.
9. Digite os Dados de Referência que deseja usar no campo Dados de
Referência. Também é possível acessar o menu da Paleta com Guias no lado
direito da tela. Nessa tela, selecione uma entrada para esse campo nas guias
Origens de Dados, Variáveis Lógicas Globais, Termos ou Funções.
10. Opcional: Clique na segunda guia Parêntese para fechar quaisquer parênteses
abertos ou deixe esse campo em branco.
11. É possível continuar construindo a nova lógica de regra em cada linha na
interface. Acesse a próxima linha na tela do construtor de lógica de regra e
selecione AND, ELSE, OR, THEN ou NOT no campo Condição.
12. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar. A lista de definições de regra de dados,
definições de conjunto de regras, regras de dados, métricas e monitores é
exibida. A definição de regra de dados que você criou é incluída na pasta na
qual você estava trabalhando.
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Criando uma Definição de Regra com o Editor de Formato Livre
Use o editor de formato livre para rapidamente criar a lógica de regra
manualmente.

Sobre Esta Tarefa
O IBM InfoSphere Information Analyzer permite que você crie definições de regra
com o editor de formato livre. O editor de formato livre permite que usuários
experientes rapidamente criem a lógica de regra manualmente.

Procedimento
1. Clique no ícone Desenvolver no menu do Navegador no console e selecione
Qualidade dos Dados.
2. Clique em Nova Definição de Regra de Dados no menu Tarefas à direita da
área de trabalho.
3. Clique na guia Lógica de Regra.
4. Clique na caixa de seleção Usar Editor de Formato Livre para ativar o editor
de formato livre. O editor de formato livre substitui o componente de
construção de regra.
5. Digite a lógica de regra que deseja criar.
6. Clique no botão Salvar e, em seguida, clique em Fechar. A lista de definições
de regra, definições de conjunto de regras, regras de dados, métricas e
monitores é exibida.
Sintaxe para o Editor de Formato Livre:
Crie definições de regra de dados usando a sintaxe apropriada no editor de
formato livre.
Finalidade
Use a sintaxe abaixo para construir definições de regra de dados com o editor de
formato livre.
Parâmetros
A tabela a seguir fornece a sintaxe a ser usada quando você estiver construindo
uma lógica de regra com o editor de formato livre:
Tabela 16. Sintaxe a Ser Usada para o Trabalho com o Editor de Formato Livre
Conceito

Sintaxe

Exemplo

Palavras-chave booleanas

AND, OR (a sintaxe não faz
distinção entre maiúsculas e
minúsculas)

valor >0 AND valor<100

Agrupamento booleano

()

(valorA=0) and (valorB=0 or
valorC=0)

Palavras-chave condicionais

IF, THEN, ELSE (a sintaxe
não faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas)

IF age<18 THEN
status='child'
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Tabela 16. Sintaxe a Ser Usada para o Trabalho com o Editor de Formato
Livre (continuação)
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Conceito

Sintaxe

Exemplo

Variáveis

Nomes de variáveis podem
ser compostos de letras,
caracteres Unicode
pertencentes à categoria
Letra, dígitos, ‘_'
(sublinhados), '?' (pontos de
interrogação) ou ‘$'(sinal de
cifrão). O primeiro caractere
deve ser uma letra. Pontos
ou espaços não são
permitidos.

age>0 AND client_ID exists

Constantes numéricas

Constantes numéricas devem col>10 and col<12343.35
consistir nos caracteres
numéricos 0-9. Não são
permitidos aspas,
separadores decimais ou
separadores fracionários.
Constantes numéricas estão
em formato de máquina
(12345.789) e não no formato
de código de idioma
específico.

Constantes de sequência

valor<>'xyz' AND
Todas as constantes de
valor<>'John\'s idea' AND
sequência devem ter aspas
simples ao seu redor quando col<>'C:\\docs'
declaradas, por exemplo,
'valor'. Se o valor em si
contiver aspas simples, você
deve colocar uma barra
invertida antes delas. A barra
invertida em si é escapada
com uma barra invertida
dupla.

Constantes de data ou
horário

As funções dateValue(),
timeValue() e
timestampValue() devem ser
usadas para codificar
permanentemente um
horário, uma data ou um
registro de data e hora em
uma expressão.

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Listas

É possível especificar uma
lista de valores separados
por vírgulas dentro de um
grupo de {} (chaves).

{'a','b','c'} {1.54, 2.32, 34.12}

Operadores aritméticos

+ (sinal de mais para adição), (valorA+valorB)/2 =
/ (barra para divisão), (valorC-valorD)*(valorE)
(sinal de menos para
subtração) * (asterisco para
multiplicação). Use
parênteses para agrupar
operações aritméticas.

Tabela 16. Sintaxe a Ser Usada para o Trabalho com o Editor de Formato
Livre (continuação)
Conceito

Sintaxe

Exemplo

Função escalar

ltrim(upper(col))='ABC'
Especifique o nome da
função e, em seguida, os
parâmetros para essa função
entre parênteses, por
exemplo,
"nome_da_função(parâmetro1,
parâmetro2)."
Funções suportadas: date (),
datevalue
(sequência,formato), day
(data), month(data),
weekday(data), year(data),
time(),
timevalue(sequência,formato),
timestampvalue
(valor,formato), timestamp(),
hours(horário),
minute(horário),
seconds(horário),
datediff(data1, data2),
timediff (horário1, horário2),
abs(valor), avg(valor),
exp(valor), max(valor),
min(valor), sqrt(valor),
standardize(col,grupo),
stddev(col, grupo),
sum(valor), coalesce (valor,
substituiçãoValorNulo),
lookup (valor, ColRefchave,
ColRefval), ascii(caractere),
char(códigoAscii),
convert(sequênciaOriginal,
procurarPor, substituirPor),
count(coluna),
lcase(sequência),
index(sequência,
subsequência), left(sequência,
n), len(sequência),
ltrim(sequência),
pad(sequência, início,
término), lpad(sequência, n),
rpad(sequência, n),
right(sequência, n),
rtrim(sequência),
substring(sequência, início,
comprimento), str(sequência,
n), tostring(valor, sequência
de formatação),
trim(sequência),
ucase(sequência), val(valor),
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Tabela 16. Sintaxe a Ser Usada para o Trabalho com o Editor de Formato
Livre (continuação)
Conceito

Sintaxe

Exemplo

Comentários

# (sinal de número)
comentário, \\ (barra
invertida dupla) comentário
ou \* (barra invertida e
asterisco) comentário *\
(asterisco e barra invertida)

# Teste o valor abaixo do
limite col<$limit
//padrão=100 ou \* fim do
teste *\

Tipos de verificação de dados
É possível usar os seguintes tipos de verificações de dados com o editor de
formato livre:
>

Verifica se seu valor de origem é maior que os dados de referência.

>=

Verifica se seu valor de origem é maior que ou igual aos dados de
referência.

<

Verifica se seu valor de origem é menor que os dados de
referência.

<=

Verifica se seu valor de origem é menor que ou igual aos dados de
referência.

contains
Verifica se seus dados contêm parte de uma sequência. A
verificação retorna true se o valor representado pelos dados de
referência estiver contido pelo valor representado pelos dados de
origem. Os dados de origem e de referência devem ser do tipo
sequência.
exists

Verifica valores nulos em seus dados. A verificação retorna true se
os dados de origem não forem nulos e false se forem nulos.

=

Verifica se o valor de origem é igual aos dados de referência.

in_reference_column
Verifica se o valor dos dados de origem existe na coluna de dados
de referência. Para essa verificação, os dados de origem são
verificados com relação a cada registro da coluna de referência
para saber se há pelo menos uma ocorrência dos dados de origem.
in_reference_list
Verifica se os dados de origem estão em uma lista de referências,
por exemplo, {'a','b','c'}. Os valores da lista são inseridos entre
chaves ({ }) e separados por vírgulas. Valores de sequência podem
ser inseridos com o uso de aspas e valores numéricos devem estar
no formato da máquina (123456.78). Uma lista pode conter funções
escalares.
is_date
Verifica se os dados de origem representam uma data válida. Para
esse tipo de verificação, não é possível inserir dados de referência.
is_numeric
Verifica se os dados de origem representam um número. Para esse
tipo de verificação, não é possível inserir dados de referência.
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matches_format
Verifica se seus dados correspondem ao formato que você define,
por exemplo:
IF country=’França’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Os dados de origem e de referência devem ser sequências.
matches_regex
Verifica se os dados correspondem a uma expressão regular, por
exemplo:
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

Os dados de origem e de referência devem ser sequências.
occurs Verifica se o valor de origem ocorre o número de vezes
especificado nos dados de referência na coluna de origem. Os
dados de referência para essa verificação devem ser numéricos. Por
exemplo, se "John" aparecer 50 vezes na coluna firstname e a lógica
de regra for criada como firstname occurs <100, depois de você ligar
a coluna firstname ao literal John, os registros com "John" na coluna
firstname atenderão às condições da lógica de regra. Você tem as
seguintes opções de verificação de ocorrência:
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique
Verifica se o valor dos dados de origem ocorre somente uma vez (é
um valor cardinal) nos dados de origem.

Criando Lógica de Regra Usando Ferramentas na Paleta com
Guias
Ao criar definições de regra e regras de dados, você tem a opção de usar a Paleta
com Guias, no lado direito da área de trabalho de regra de dados, para ajudá-lo a
definir suas origens de dados físicas.
Durante a construção de definições de regra de dados, é possível digitar nomes
lógicos para elementos em sua definição de regra de dados ou usar a paleta com
guias para selecionar descrições de dados para sua definição de regra de dados. Se
você selecionar uma coluna na guia Recursos de Dados Implementados, Modelos
de Dados Físicos ou Modelos de Dados Lógicos, é possível criar uma variável de
regra com o mesmo nome da coluna da origem de dados, e a coluna se tornará a
ligação padrão (a ligação de design) para a variável. Quando você cria uma regra a
partir dessa definição de regra, o painel de ligação é preenchido automaticamente
com a ligação de design. Durante a etapa de ligação, é possível usar como
referência a ligação de design para ajudá-lo na seleção da ligação implementada
que designa os dados a serem avaliados em tempo de execução.
Se você selecionar uma variável global na guia Variável Global, é possível criar
uma variável de regra usando o mesmo nome da variável global, e ela se tornará
uma ligação de design para essa variável. Quando uma variável da regra é ligada
a uma variável global, o valor da variável global é usado no lugar da variável da
regra em tempo de execução.
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Se selecionar um termo na guia Termo, você estará simplesmente referenciando
uma descrição de negócio padrão, conforme preenchido por meio do IBM
InfoSphere Business Glossary. Isso não cria um link explícito para o termo, mas
ajuda você a padronizar a linguagem de sua definição de regra. Também é possível
selecionar uma função na guia Função.
As ligações criadas entre seus componentes de definição de regra de dados e
funções ou tabelas reais usando a Paleta com Guias serão transportadas para suas
regras de dados.
Quando você cria definições de regra e regras de dados, é possível escolher entre
as seguintes opções para definir seus dados:
Variáveis Lógicas Globais
Uma variável lógica global é um valor representativo que pode ser
configurado para representar um fato ou uma parte específica dos dados. É
possível criar variáveis globais para conter valores ou parâmetros que são
válidos em todo o sistema, como taxas de câmbio de moeda, uma taxa de
crédito ou qualquer outro valor usado por uma empresa. É possível criar
uma variável lógica global para uma definição de regra e depois
reutilizá-la em todas as definições de regra e regras de dados. Antes de
uma definição de regra poder ser usada, todas as variáveis lógicas globais
deverão ser “ligadas” a um conceito concreto, como uma coluna de origem
física, uma constante definida ou outra representação física semelhante,
junto com todas as outras variáveis de regra na definição de regra. Ao
especificar uma variável lógica global quando você está construindo sua
definição de regra de dados, a variável lógica global se torna uma ligação
padrão quando você gera uma regra de dados.
Funções
Funções de regra de dados podem ser usadas para executar operações
específicas durante a construção de definições de regra e regras de dados.
Funções são preenchidas nos campos Dados de Origem ou Dados de
Referência no construtor de lógica de regra de dados. Selecione as funções
que deseja usar para executar uma determinada ação em seus dados, como
COUNT , SUM ou AVG(value). É possível escolher entre as funções
listadas na guia Funções.
Recursos de Dados Implementados
Clique na guia Recursos de Dados Implementados na Paleta com Guias
para definir uma ligação padrão a colunas específicas nas tabelas de
origens de dados em seu projeto ao construir uma lógica de regra de
dados. A definição de origens de dados é útil quando você tem uma ideia
de como quer que sua lógica de regra trabalhe e tem certos dados em
mente. Ao usar a guia Recursos de Dados Implementados, você está
criando um atalho para a origem de dados criando uma variável de regra
com o mesmo nome que tem uma ligação padrão predefinida. Depois de
criar sua definição de regra e gerar uma regra de dados a partir dessa
definição, é possível manter ou alterar essa ligação. É possível usar a caixa
de procura na parte superior da área de trabalho para ajudá-lo a procurar
determinadas origens de dados.
Modelos de Dados Físicos
Modelos de dados físicos podem ser criados na área de janela Publicar
Resultados da Análise. Gere um modelo físico clicando em Gerar Modelo
Físico e especificando as opções necessárias. O modelo físico gerado pode
ser visualizado na lista na guia Modelos de Dados Físicos.
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Clique na guia Modelos de Dados Físicos na paleta para definir uma
ligação padrão a colunas específicas nas tabelas de modelos de dados
físicos ao construir sua lógica de regra de dados.
A guia Uso da definição de regra de dados mostra a hierarquia combinada
de variáveis de Modelo de Dados Físico, Modelo de Dados Lógico e
Recursos de Dados Implementados que estão envolvidas na criação da
definição da regra de dados.
É possível incluir novos nomes de tabelas na área de janela Nome da
Customização. Observe que os nomes devem ser exclusivos. Quando um
novo nome de tabela é incluído, é possível visualizar os novos nomes de
tabelas clicando no botão Visualizar.
Modelos de Dados Lógicos
Clique na guia Modelos de Dados Lógicos na Paleta com Guias para
definir uma ligação padrão a colunas específicas nas tabelas de modelos de
dados lógicos ao construir sua lógica de regra de dados.
Termos
Os termos do InfoSphere Business Glossary são definições de negócios que
se tornam parte do sistema de classificação e do vocabulário do IBM
InfoSphere Business Glossary. Use a guia Termos na Paleta com Guias para
definir uma ligação padrão a um termo específico do InfoSphere Business
Glossary. Os termos só podem ser visualizados por usuários que têm as
funções Autor e Usuário do InfoSphere Business Glossary.

Criando uma Cópia de uma Definição de Regra, Definição de
Conjunto de Regras ou Métrica
É possível criar cópias de definições de regra, definições de conjunto de regras e
métricas em seus projetos.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar cópias de definições de regra de dados e definições de conjunto de
regras localmente e a partir de componentes de qualidade dos dados publicados. É
possível também criar cópias locais de métricas. Você deve ter a função "Autor de
Regras" para fazer cópias de definições de regra de dados, definições de conjunto
de regras e métricas.

Procedimento
1. Destaque a definição de regra de dados, definição de conjunto de regras ou
métrica que você deseja copiar.
Nota: É possível criar cópias de diversas definições de regra de dados,
definições de conjunto de regras ou métricas ao mesmo tempo destacando cada
componente que você deseja copiar.
2. Clique em Criar uma Cópia no painel de tarefas.
Nota: Para criar uma cópia de uma definição de regra publicada ou definição
de conjunto de regras publicada na pasta Regras Publicadas, é possível clicar
em Criar uma Cópia ou em Gerar Regra de Dados ou Conjunto de Regras no
menu de tarefas.
3. Clique em OK na janela Criar uma Cópia.
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O que Fazer Depois
É possível modificar a cópia da definição de regra de dados, definição de conjunto
de regras ou métrica ou você pode iniciar a análise de regra com a cópia. Para
renomear a definição de regra de dados, a definição de conjunto de regras ou a
métrica, abra a regra ou métrica e modifique o nome no campo Nome. Ao concluir,
clique em Salvar.

Publicando Definições de Regras de Dados e Definições de
Conjuntos de Regras dentro de um Projeto ou a partir da
Biblioteca Compartilhada
É possível publicar definições de regra de dados ou definições de conjuntos de
regras em seus projetos locais para disponibilizá-las para outros usuários que não
têm acesso ao projeto. Quando uma definição de regra ou definição de conjunto de
regras é publicada, uma cópia da regra é criada na área pública que fica visível
para todos os projetos.

Sobre Esta Tarefa
Publique definições de regra de dados ou definições de conjunto de regras para
disponibilizá-las para outros usuários para todos os projetos. Os outros usuários no
projeto devem ter funções Autor de Regras designadas a eles para que eles
acessem as definições de regra de dados ou definições de conjunto de regras
publicadas.
Quando começa a trabalhar com definições de regra ou com definições de conjunto
de regras, você cria regras que são locais para o projeto no qual você está
trabalhando. Se as regras precisarem ser compartilhadas com outros projetos, é
possível publicá-las usando as etapas a seguir. Quando uma definição de regra ou
definição de conjunto de regras é publicada, uma cópia dessa definição é criada na
pasta Regras Publicadas na área de trabalho de qualidade dos dados e depois
disponibilizada para todos os outros projetos.
Nota: Definições de regra e definições de conjunto de regras publicadas são cópias
das regras locais. Quando as definições de regras e de conjuntos de regras locais
são modificadas, não há impacto nas definições de regras e de conjuntos de regras
publicadas. Além disso, quando as definições de regras e de conjuntos de regras
publicadas são modificadas, não há impacto nas definições de regras e de
conjuntos de regras locais.

Procedimento
1. Selecione a definição de regra de dados ou a definição de conjunto de regras
que deseja publicar.
Nota: É possível publicar diversas definições de regra de dados ou definições
de conjunto de regras destacando cada definição de regra de dados ou
definição de conjunto de regras que deseja publicar.
2. Clique em Publicar no painel de tarefas.
3. Clique em OK quando for solicitado pela caixa de diálogo Publicar.

O que Fazer Depois
É possível visualizar a definição de regra de dados ou definição de conjunto de
regras publicada na pasta Regras Publicadas. A definição de regra de dados ou
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definição de conjunto de regras publicada tem o mesmo nome que tinha em sua
área de trabalho Qualidade dos Dados local, a menos que outra regra publicada
tenha o mesmo nome.

Regras de Dados
Depois de criar a lógica de definição de regra, gere regras de dados para aplicar a
lógica de definição de regra aos dados físicos em seu projeto.
É possível gerar regras de dados depois de criar definições de regra que são
definidas com lógica de regra válida. Depois de criar a lógica de regra, é possível
aplicar a lógica a dados físicos em seu projeto. Depois de gerar regras de dados, é
possível salvá-las e executá-las novamente em seu projeto. Elas podem ser
organizadas nas várias pastas listadas na guia Qualidade dos Dados em seu
projeto. O processo de criação de uma definição de regra de dados e de sua
geração em uma regra de dados é mostrado na seguinte figura:
rule definition

rule logic
department exists
and does not equal ' '

data rule

source bindings
department=UNITCTLG.CDP

logic and bindings

statistic & output
# records that meet conditions
# records that do not meet
conditions

UNITCTLG.CDP exists
and does not equal ' '

Figura 4. Processo de Criação e Execução de uma Regra de Dados

Ao criar uma regra de dados, você transforma definições de regra em regras de
dados e vincula as representações lógicas criadas a dados nas origens de dados
definidas para seu projeto. Regras de dados são objetos executados para produzir
uma saída específica. Por exemplo, você pode ter a seguinte definição de regra:
fname = valor

A definição de regra define a lógica de regra que será usada na construção da
regra de dados. Ao criar sua regra de dados a partir dessa lógica, você pode ter a
seguinte regra de dados:
firstname = ’Jerry’

No exemplo, a entrada "fname" é vinculada à "firstname," uma coluna na tabela de
informações do cliente. "Jerry" é o nome real que você está procurando. Depois de
criar a regra de dados, é possível reutilizar sua definição de regra para procurar
outro nome de cliente criando uma nova regra de dados. Outra regra de dados que
você pode criar a partir do exemplo de definição de regra é:
firstname = ’John’

É possível reutilizar a lógica de regra diversas vezes por meio da geração de novas
regras de dados.
É possível gerar uma regra de dados das seguintes maneiras:
v Clicando em uma definição de regra na área de trabalho Qualidade dos Dados e
selecionando Gerar Regra de Dados no menu Tarefas.
v Abrindo uma definição de regra e clicando em Testar no canto inferior direito da
tela. Siga a lista de Etapas a serem Concluídas no canto esquerdo da tela para
executar o teste com êxito. Ao concluir o teste, clique em Visualizar Resultados
de Teste. Depois de visualizar os resultados do teste, é possível salvar o teste
como uma regra de dados. Isso significa que todas as ligações configuradas
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durante a execução do teste se tornarão uma regra de dados. Criar a regra de
dados aqui gerará uma cópia dos resultados do teste como a primeira execução
da regra de dados.

Gerando uma regra de dados a partir de uma definição de
regra
Depois de criar a lógica de definição de regra, crie uma regra de dados para
analisar dados reais em seus projetos.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador, selecione Qualidade dos
Dados.
2. Destaque a definição de regra a partir da qual você deseja gerar uma regra de
dados.
3. No menu Tarefas no lado direito da tela, clique em Gerar Regra de Dados ou
Conjunto de Regras.
4. Na guia Visão Geral, digite um nome para a regra de dados. O nome deve
conter pelo menos um caractere e não pode conter o caractere barra (\).O nome
deve ser exclusivo em seu projeto.
5. Opcional: Digite uma descrição curta e uma descrição detalhada de sua regra
de dados. Os campos Criado por, Criado em e Última Modificação são
preenchidos automaticamente depois de criar e salvar sua regra de dados. É
possível fornecer opcionalmente informações nos campos Proprietário e
Organizador de Dados.
6. Decida se deseja configurar uma referência de validade para sua regra de
dados. As referências quantificam a qualidade dos dados, assim como
monitoram seus dados. Clique na caixa de seleção Monitorar Registros
Sinalizados por Uma ou Mais Regras na caixa Referência de Validade, se
desejar monitorar registros que sejam marcados para outras regras em seu
projeto.
7. Na parte superior da área de trabalho, alterne a guia Visão Geral para a guia
Ligações e Saída.
8. Clique em Salvar para criar a regra de dados.

O que Fazer Depois
Neste ponto, você terá salvo detalhes sobre a regra de dados, mas não terá
configurado nenhuma funcionalidade. Clique em Ligações e Saída e configure as
ligações, chaves de junção e a saída para sua regra de dados.

Configurando as Ligações para uma Regra de Dados
Quando configura ligações para uma regra de dados, você conecta cada variável
local usada na lógica de regra a um recurso de dados implementado, variável
global ou valor literal.

Sobre Esta Tarefa
Quando configura as ligações para uma regra de dados, você cria um
relacionamento direto entre um elemento lógico em sua definição de regra, como
"fname", e uma coluna real em uma de suas tabelas de origem de dados, como a
coluna "first_name" na tabela de nomes de funcionários. Em vez de se referir a um
nome conceitual, por exemplo, você está definindo de qual tabela quer que os
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dados de nome venham, e está ligando esse elemento de modo que, sempre que
você executar a regra de dados criada, ela extraia o nome da tabela específica para
a qual você criou uma ligação.
Para configurar as ligações para uma regra de dados, primeiro você deve abrir
uma regra de dados existente ou criar uma nova regra de dados. É possível criar
uma nova regra de dados destacando uma definição de regra existente e clicando
em Gerar uma Regra de Dados ou executando um teste em uma definição de
regra existente, acessando a saída de visualização e clicando em Salvar como uma
Regra de Dados. Se você gerar uma regra de dados a partir dos resultados do
teste, as ligações especificadas para o teste serão salvas. Se gerou uma regra de
dados a partir de uma definição de regra, você deverá ligar origens de dados
físicas à regra de dados usando as etapas a seguir. Se quiser modificar as ligações
que você configurou quando gerou uma regra de dados a partir da página de
resultados do teste, é possível usar as etapas a seguir depois de abrir a regra de
dados para poder editá-la.

Procedimento
1. Na área de trabalho Qualidade dos Dados, abra a regra de dados para a qual
deseja configurar ligações ou clique em Gerar uma regra de dados ou um
conjunto de regras. Se você clicar em Gerar uma regra de dados ou um
conjunto de regras, especifique um nome para a regra de dados.
2. Nas guias Visão Geral e Ligação e Saída na parte superior da tela, clique em
Ligações e Saída.
3. Clique em Ligações no menu Selecionar Visualização do lado esquerdo da
tela. Cada variável lógica que faz parte de sua regra de dados é exibida com os
seguintes elementos:
Nome O nome da variável lógica que faz parte de sua regra de dados.
Definição da Regra
O nome da definição de regra com a qual você está trabalhando.
Tipo de Dados
O tipo de dados da variável lógica.
Ligação de Design
O recurso de dados implementado, a variável global ou o literal aos
quais a variável local está ligada. A ligação de design é o padrão da
variável de regra. O nome da ligação de design é determinado pelo
objeto que você inclui a partir das paletas com guias nas células de
dados de origem ou de referência ao criar a lógica de regra. Caso você
tenha digitado manualmente a variável Col na célula, não haverá
ligação de design. As variáveis de regra digitadas manualmente não
terão ligações de design.
O nome da ligação de design é determinado pelo objeto que você inclui
a partir das paletas com guias nas células de dados de origem ou de
referência ao criar a lógica de regra. Caso você tenha digitado
manualmente a variável Col na célula, não haverá ligação de design. As
variáveis de regra digitadas manualmente não terão ligações de design
Ligação Implementada
A coluna que é ligada. Você seleciona uma ligação implementada na
lista com base na ligação de design.
4. Na caixa Elementos de Regra, clique na caixa Ligação para o elemento de regra
de dados com o qual está trabalhando. Com a caixa com a qual está
trabalhando ainda destacada, mova o cursor sobre a Paleta com Guias no lado
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direito da tela. Selecione uma das seguintes guias: Recursos de Dados
Implementados, Variáveis Lógicas Globais ou Literal.
5. Clique em Descobrir Ligações para identificar possíveis correspondências com
base na definição de Modelo Físico.
6. Depois de selecionar uma guia contendo os dados com os quais deseja
trabalhar, clique nos dados que você quer ligar ao elemento de regra de dados.
Em seguida, clique em Configurar como Ligação. Também é possível dar um
clique duplo na origem de dados à qual você quer ligar seu elemento de regra
de dados e configurar automaticamente suas ligações.
7. Quando terminar de configurar suas ligações, clique em Salvar ou em Salvar e
Fechar no canto inferior direito da tela.

Exemplo
Por exemplo, você tem uma definição de regra para uma validação de número de
seguridade social chamada Validate_SSN. Você deseja ligar a coluna Col à Coluna
Física SSN. Isto é o que você teria na definição de regra:
Tabela 17. Definindo a Ligação Implementada para este Exemplo
Nome

Lógica da Regra Tipo de Dados

Validate_SSN

SSN
matches_format
'999-99-9999'

Sequência

Ligação do
Design

Ligação
Implementada

SSN

Na lista Ligação
Implementada,
você descobre
que a Coluna
Física foi
implementada
por um conjunto
de recursos de
dados
implementados:
v Table1.SSN
v Table2.Social
Security
Number
v Table3.SSS_
Code
Para esse
exemplo,
selecione
Table2.Social
Segurança
Número para
validar números
de seguridade
social.

Nesse exemplo, a Ligação de Design é SSN. As Ligações Implementadas incluem
uma lista de todos os modelos de implementação que implementam a Ligação de
Design SSN, que são Table1.SSN, Table2.SocialSecurityNumber e Table3.SSS_CODE.

O que Fazer Depois
Agora é possível incluir informações nas telas Chaves de Junção ou Saída que
podem ser acessadas no menu Selecionar Visualização no lado esquerdo da tela.
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Configurando Elementos Chave de Junção para uma Regra de
Dados
Ao configurar as ligações e a saída para uma regra de dados, você cria um link
direto entre um elemento conceitual em uma definição de regra e uma parte física
dos dados em uma de suas origens de dados. Se quiser usar dados de mais de
uma tabela, você vai precisar configurar elementos chave de junção como parte do
processo de ligação.

Sobre Esta Tarefa
Quando você cria uma regra de dados e quer usar dados físicos localizados em
duas ou mais tabelas separadas, é preciso configurar colunas de saída de mais de
uma tabela e configurar condições chave de junção para juntar as tabelas.
Para configurar os elementos chave de junção para uma regra de dados, abra uma
regra de dados existente ou crie uma regra de dados. É possível criar uma regra de
dados destacando uma definição de regra existente e clicando em Gerar uma
Regra de Dados ou executando um teste em uma definição de regra existente,
clicando em Visualizar Saída e em Salvar como Regra de Dados.

Procedimento
1. Abra a regra de dados para a qual deseja configurar elementos chave de junção
a partir da área de trabalho Qualidade dos Dados.
2. Localize as guias Visão Geral e Ligação e Saída na parte superior da tela e
clique na guia Ligação e Saída.
3. No menu Selecionar Visualização no lado esquerdo da tela, clique em
Ligações e preencha as informações apropriadas na caixa Variáveis da Lógica
de Regra para ligar sua regra de dados aos elementos de dados físicos
apropriados.
4. No menu Selecionar Visualização, clique em Chaves de Junção. A área de
trabalho Chaves de Junção exibe uma tabela Tabelas que Requerem Junções
que mostra as tabelas que precisam de junção.
5. Use a Paleta com Guias no lado direito da tela para definir Chave 1 e Chave 2.
Clique na guia Origens de Dados e selecione uma chave de uma tabela
específica em suas origens de dados. Selecione a caixa Mostrar tabelas apenas
das ligações caso queira selecionar apenas as chaves das tabelas que você
definiu em suas configurações de ligação. É possível procurar seus volumes de
tabelas usando a caixa de procura na parte superior da guia Origens de Dados.
Use as setas do lado direito da caixa de procura para ir para a próxima parte
de dados que corresponde aos seus critérios de procura.
6. Especifique o tipo de junção selecionando no menu Incluir Registros.
7. Opcional: Valide as configurações de junção clicando no botão Validar e
executando a regra de dados com as novas configurações de junção clicando
em Executar. É possível visualizar a saída da regra de dados clicando em
Visualizar Saída.
8. Clique em Salvar para salvar suas configurações atuais ou clique em Salvar e
Fechar caso tenha concluído o trabalho com essa regra de dados.

O que Fazer Depois
Agora é possível incluir informações na tela Saída clicando no item Saída do
menu Selecionar Visualização do lado esquerdo da tela.
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Nota: Se sua lógica de regra não abranger diversas tabelas, não será necessário
usar uma chave de junção. Além disso, se você trouxer uma definição de regra ou
uma regra de dados para um conjunto de regras que tenha uma verificação de
coluna de referência (in_reference_column), será necessário juntar as tabelas
explicitamente.

Configurando as Especificações de Saída para uma Regra de
Dados
É possível especificar a saída que você quer ver de determinadas colunas nas
tabelas de saída produzidas quando você executou uma regra de dados. As
colunas da tabela de saída podem conter o valor de variáveis de regra, o valor de
colunas físicas, métricas, estatísticas e expressões compostas por funções ou
operações aritméticas.

Sobre Esta Tarefa
Para configurar a saída específica para uma regra de dados, abra uma regra de
dados existente ou crie uma regra de dados. É possível criar uma regra de dados
destacando uma definição de regra existente e clicando em Gerar uma Regra de
Dados ou executando um teste em uma definição de regra existente, clicando em
Visualizar Saída e em Salvar como Regra de Dados. Se você gerar uma regra de
dados a partir dos resultados do teste, as ligações especificadas para o teste serão
salvas.

Procedimento
1. Abra a regra de dados para a qual deseja configurar os elementos de saída na
área de trabalho Qualidade dos Dados dando um clique duplo na regra de
dados.
2. Clique na guia Ligações e Saída.
3. Clique em Saída no menu Selecionar Visualização no lado esquerdo da tela e
selecione os registros de saída que deseja exibir em sua saída no menu
Registros de Saída.
Nota: O tipo de saída padrão é Não atende às condições de regra. Se você
selecionar Apenas Estatísticas, nenhum registro de detalhes de saída será
criado.
4. Opcional: Destaque quaisquer variáveis de lógica de regra que queira incluir
em sua saída na guia Variáveis de Lógica de Regra no lado direito da tela e
clique em Incluir em Selecionado. Nota: As variáveis de lógica de regra
aparecerão por padrão na área de trabalho de saída. É possível remover
quaisquer variáveis de lógica de regra destacando a variável e clicando em
Remover.
5. Opcional: Selecione quaisquer colunas adicionais que queira mostrar em sua
saída na guia Origens de Dados no lado direito da tela. É possível selecionar
colunas individuais ou a tabela inteira destacando as origens de dados que
você quer incluir e clicando em Incluir em Selecionado. Para incluir uma
coluna de uma tabela que não faz parte de suas ligações ou chaves de junção
para suas variáveis de lógica de regra, assegure-se de que a caixa Mostrar
apenas itens de ligações e chaves de junção não esteja marcada. Esse recurso
permite que você seja bastante seletivo sobre os dados que deseja exibir em
sua saída. Por exemplo, é possível optar por incluir todas as colunas em uma
determinada tabela em sua saída, ou selecionar apenas uma ou duas.
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6. Opcional: Clique na guia Expressões se quiser incluir uma expressão que você
criou na regra de dados ou no conjunto de regras. Destaque as expressões e
clique em Incluir em Selecionado.
7. Opcional: Clique na guia Estatísticas e Atributos e selecione quaisquer
estatísticas ou atributos adicionais que deseja exibir em sua saída. Por
exemplo, é possível selecionar Registro de Data e Hora do Sistema se quiser
informações sobre a hora e a data em que a regra foi executada.
8. Opcional: Clique em Incluir Expressão Customizada na parte inferior da
seção Colunas Selecionadas para incluir uma nova expressão em sua saída.
Por exemplo, seria possível criar uma regra para calcular se um saldo de
conta-corrente somado a um saldo de poupança é igual ao saldo total da
conta. CHECKING + SAVINGS = TOTAL_BALANCE. Ao definir as colunas de saída de
uma regra, é possível optar por incluir as colunas de conta-corrente, poupança
e saldo total. Agora é possível incluir também o saldo total esperado incluindo
a expressão CHECKING + SAVINGS como coluna de saída. Isso permitirá que
você veja o valor TOTAL_BALANCE, bem como o valor total esperado, conforme
calculado pela soma dos valores de conta-corrente e poupança.
a. Crie sua nova expressão na seção Criar Nova Expressão digitando a
expressão ou destacando funções e variáveis de lógica de regra na seção
Paleta com Guias e clicando em Incluir na Expressão.
b. Clique em OK quando terminar de criar sua expressão.
c. Opcional: Clique em Editar para fazer mudanças na expressão após
incluí-la em suas especificações de saída.
9. Acesse a área de trabalho Saída e clique nos botões Mover para Cima ou
Mover para Baixo para mover suas colunas na ordem que quiser.
10. Clique em Salvar no canto inferior direito da tela quando terminar de
especificar sua saída.
11. Opcional: Conforme vai reunindo suas saídas, você tem a opção de abrir sua
definição de regra, validar as seleções de saída que você tem até agora ou
visualizar a saída da regra de dados selecionando Abrir Definição, Executar,
Visualizar Saída ou Validar.

O que Fazer Depois
É possível visualizar a saída de uma regra de dados específica que você executou
destacando a regra na área de trabalho Qualidade dos Dados e clicando em
Visualizar Saída no menu Tarefas. Você deve executar uma regra de dados antes
de poder ver qualquer saída de regra.

Definições de Função e Cenários de Caso de Uso
É possível usar funções de regra de dados para executar operações específicas ao
criar definições de regra de dados e trabalhar com regras de dados.
As funções são preenchidas nos campos Dados de Origem ou Dados de
Referência no construtor de lógica de regra de dados. Selecione as funções que
deseja usar para executar uma ação específica com seus dados como CONTAGEM,
SOMA ou AVG(valor). É possível escolher entre as funções listadas na guia
Funções. Abaixo estão definições detalhadas e cenários de caso de uso de todas as
funções disponíveis.
Nota: Onde aplicável, os exemplos nos cenários de função são baseados em
definições de regra de dados. Cada componente dos dados de origem ou dos
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dados de referência da definição de regra de dados precisa ser vinculado a um
banco de dados, tabela ou coluna físicos para criar uma regra de dados.

Funções de Data e Hora
É possível usar funções de data e hora para manipular dados temporais.
date () Definição: Retorna a data do sistema do computador como um valor de
data.
Cenário de caso de uso 1: Você quer localizar datas de ordens que não
sejam anteriores aos últimos 365 dias, mas que não vão além da data de
hoje.
Exemplo 1: dateCol > date()-365 e dateCol < date()
Cenário de caso de uso 2: Você deseja localizar todas as atividades de
vendas que ocorreram na última semana.
Exemplo 2: IF ( date_of_sale > date() - 7days ) )
datevalue (sequência,formato)
Definição: Converte a representação de sequência de uma data em um
valor de data.
sequência
O valor de sequência a ser convertido em uma data.
formato
A sequência de formatação opcional que descreve como a data é
representada na sequência.
%dd

Representa o dia com dois dígitos (01 a 31)

%mm Representa o mês com dois dígitos (01 a 12)
%mmm
Representa a abreviação do mês com três caracteres (por exemplo,
Jan, Fev, Mar)
%yy

Representa o ano com dois dígitos (00 a 99)

%yyyy
Representa o ano com quatro dígitos (nn00 a nn99)
Se não for especificado um formato, a função suporá (%yyyy-%mm-%dd)
como o formato padrão.
Nota: É possível usar essa função para converter uma sequência que
representa a data, em seu valor de data literal como parte da regra de
dados.
Cenário de caso de uso 1: Você deseja verificar se o valor da data em uma
coluna, que está codificado como uma sequência, não é mais antigo do que
365 dias a partir de agora.
Exemplo 1: datevalue(billing_date,'%yyyy%mm%dd') > date()-365
Cenário de caso de uso 2: Você deseja verificar se todas as datas em seu
projeto são anteriores a 01/01/2000.
Exemplo 2: billing_date > datevalue('2000-01-01')
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day (data)
Definição: Retorna um número que representa o dia do mês de uma data
especificada.
Cenário de caso de uso: Você está interessado em ordens colocadas no
primeiro dia do mês.
Exemplo: day(sales_order_date) =1
month (data)
Definição: Retorna um número que representa o mês de uma data
especificada.
Cenário de caso de uso: Você deseja assegurar que o mês da data de
faturamento seja uma data válida.
Exemplo 1: month(billing_date) >= 1 and month(billing_date) <= 12
Exemplo 2: If month(billing_date) = 2 then day(billing_date) >= 1 and
day(billing_date) <= 29
weekday (data)
Definição: Retorna um número que representa o dia da semana para uma
data especificada, começando com 1 para domingo.
Cenário de caso de uso: Você espera que as ordens de vendas no domingo
fiquem abaixo de 1.000 entradas, assim, deseja executar uma função que
verifica se as ordens no domingo estão abaixo de 1.000 entradas.
Exemplo: If weekday(sales_order_date) = 1 then count(sales_order_id) <
1000
year (data)
Definição: Retorna um número que representa o ano para uma data
especificada.
Cenário de caso de uso: Você deseja coletar um grupo cujo foco são
clientes que nasceram entre 1950 e 1955.
Exemplo year(date_of_birth)> 1950 AND year(date_of_birth) < 1955
time () Definição: Retorna o horário do sistema (horário atual) do computador
como um valor de tempo.
Cenário de caso de uso: Você deseja localizar todas as transações de
vendas que ocorreram nas últimas quatro horas.
Exemplo: IF ( time_of_sale > time() - 4hours )
timevalue (sequência,formato)
Definição: Converte a representação de sequência de um horário em um
valor de tempo.
sequência
O valor de sequência a ser convertido em um valor de horário.
formato
A sequência de formatação opcional que descreve como o horário é
representado na sequência.
%hh

Representa as horas com dois dígitos (00 a 23)

%nn

Representa os minutos com dois dígitos (00 a 59)

%ss

Representa os segundos com dois dígitos (00 a 59)
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%ss.n Representa os milissegundos com dois dígitos (00 a 59) em que n =
dígitos fracionários (0 – 6)
Se não for especificado um formato, a função suporá (%hh:%nn:%ss) como
o formato padrão.
Nota: É possível usar essa função para converter uma sequência, que
representa o horário, em seu valor de horário literal como parte da regra
de dados.
Cenário de caso de uso: Você quer ter certeza de que a hora do check-in
para hóspedes em um hotel está marcada para depois das 11h
Exemplo: checkin_time>timevalue('11:00:00')
timestampvalue (valor,formato)
Definição: Converte a representação em sequência de um horário em um
valor de registro de data e hora.
sequência
O valor de sequência a ser convertido em um valor de registro de
data e hora.
formato
A sequência de formatação opcional que descreve como o registro
de data e hora é representado na sequência.
%dd

Representa o dia com dois dígitos (01 a 31)

%mm Representa o mês com dois dígitos (01 a 12)
%mmm
Representa a abreviação do mês com três caracteres (por exemplo,
Jan, Fev, Mar)
%yy

Representa o ano com dois dígitos (00 a 99)

%yyyy
Representa o ano com quatro dígitos (nn00 a nn99)
%hh

Representa as horas com dois dígitos (00 a 23)

%nn

Representa os minutos com dois dígitos (00 a 59)

%ss

Representa os segundos com dois dígitos (00 a 59)

%ss.n Representa os milissegundos com dois dígitos (00 a 59) em que n =
dígitos fracionários (0 – 6)
Se não for especificado um formato, a função suporá (%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss) como o formato padrão.
Cenário de caso de uso: Seus relatórios de vendas usam um registro de
data e hora não padrão para o horário da ordem. É necessário localizar
todas as vendas antes de um horário específico.
Exemplo: timestampvalue(timestamp_of_sale, '%yyyy %mm %dd %hh
%nn %ss') < timestampvalue('2009-01-01 00:00:00', '%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss')
timestamp()
Definição: Retorna o horário do sistema (horário atual) do computador
como um valor de registro de data e hora.
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Cenário de caso de uso: Você deseja assegurar que nenhum pedido tenha
uma data de ordem futura.
Exemplo: order_timestamp < timestamp()
hours(horário)
Definição: Retorna um número que representa as horas para um valor de
horário especificado.
Cenário de caso de uso: Você deseja ter certeza de que a venda ocorreu
entre meia-noite e meio-dia.
Exemplo: 0 < hours(sales_time) AND hours(sales_time) < 12
minutes(horário)
Definição: Retorna um número que representa os minutos para um valor
de horário especificado.
Cenário de caso de uso: Você deseja ter certeza de que a venda ocorreu
nos primeiros 15 minutos de alguma hora.
Exemplo: 0 < minutes(sales_time) AND minutes(sales_time) < 15
seconds(horário)
Definição: Retorna um número que representa os segundos e
milissegundos do valor de horário especificado.
Cenário de caso de uso: Você deseja ter certeza de que a venda ocorreu
nos últimos 30 segundos de algum minuto.
Exemplo: 30 < seconds(sales_time) AND seconds(sales_time) < 60
datediff(data1, data2)
Definição: Retorna o número de dias entre duas datas. Data1 é a data mais
recente das duas datas. Data2 é a data posterior das duas datas.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar o número de dias entre a
data de faturamento e a data de pagamento.
Exemplo: datediff(pay_date,bill_date)
timediff (horário1, horário2)
Definição: Retorna o número de horas, minutos e segundos de diferença
entre dois horários. Horário1 é o horário mais antigo dos dois. Horário2 é
o horário mais recente dos dois. O valor retornado é um valor de horário.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar o tempo entre o início de
uma tarefa e sua conclusão.
Exemplo: timediff(end_time, start_time,)

Funções Matemáticas
As funções matemáticas retornam valores para cálculos matemáticos.
abs(valor)
Definição: Retorna o valor absoluto de um valor numérico (por exemplo
ABS(-13) retornaria 13).
Cenário de caso de uso 1: Você deseja retornar o valor absoluto do preço
de vendas para ter certeza de que a diferença entre dois preços é menor do
que US$ 100.
Exemplo 1: abs(price1-price2)<100
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Cenário de caso de uso 2: Você deseja localizar todas as ações que
alteraram mais de US$ 10 no preço.
Exemplo 2: abs(price1-price2) > 10
avg(valor)
Definição: Uma função agregada que retorna a média de todos os valores
em uma coluna numérica.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar a taxa média de
pagamento por hora para os funcionários em uma divisão.
Exemplo: avg(hrly_pay_rate)
exp(valor)
Definição Retorna o valor exponencial de um valor numérico.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar o valor exponencial de um
valor numérico como parte de uma equação.
Exemplo: exp(numeric_variable)
max(valor)
Definição: Uma função agregada que retorna o valor máximo localizado
em uma coluna numérica.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar a taxa mais alta de
pagamento por hora para um funcionário em uma divisão.
Exemplo: max(hrly_pay_rate)
min(valor)
Definição: Uma função agregada que retorna o valor mínimo localizado
em uma coluna numérica.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar a taxa mais baixa de
pagamento por hora para um funcionário em uma divisão.
Exemplo: min(hrly_pay_rate)
sqrt(valor)
Definição Retorna a raiz quadrada de um valor numérico.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar a raiz quadrada de um
valor numérico como parte de uma equação.
Exemplo: sqrt(numeric_variable)
standardize(col,grupo)
Definição: Transforma um valor numérico em um número de desvio
padrão acima ou abaixo do valor médio da coluna. É possível usar a
função standardize(col,grupo) como uma alternativa mais simples para o uso
desta função: (col-avg(col, grupo))/stddev(col, grupo). A função normaliza
um valor numérico com base no valor médio e no desvio padrão da
coluna.
Nota: O segundo parâmetro é opcional e pode ser usado para especificar
uma chave de agrupamento.
Cenário de caso de uso 1: Você deseja revisar quantos funcionários em sua
empresa têm salários que estão fora da média da empresa. Os desvios são
definidos como sendo os valores que estão acima do valor médio mais três
vezes o desvio padrão.
Exemplo 1: standardize(salary) < 3
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Cenário de caso de uso 2: Você quer identificar todos os mesmos
funcionários fora do padrão descritos no cenário de caso de uso 1, mas
deseja contar os grupos de homens e mulheres separadamente.
Exemplo 2: standardize(salary, gender) < 3
stddev(col,grupo)
Definição: Uma função agregada que calcula o desvio padrão de uma
coluna numérica.
Nota: O segundo parâmetro é opcional e pode ser usado para especificar
uma chave de agrupamento.
Cenário de caso de uso 1: Você deseja revisar quantos funcionários em sua
empresa têm salários que estão fora da média da empresa. Os desvios são
definidos como sendo os valores que estão acima do valor médio mais três
vezes o desvio padrão
Exemplo 1: salary < avg(salary)+3*stddev(salary)
Cenário de caso de uso 2: Você quer identificar todos os mesmos
funcionários fora do padrão descritos no cenário de caso de uso 1, mas
deseja contar os grupos de homens e mulheres separadamente.
Exemplo 2: salary < avg(salary, gender)+3*stddev(salary,gender)
sum(valor, soma)
Definição: Uma função agregada que retorna a soma de todos os valores
em uma coluna numérica.
Nota: O segundo parâmetro é opcional e pode ser usado para calcular a
soma dos subgrupos.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar a quantia total de vendas
de uma loja.
Exemplo: sum(sales_amount)

Funções Gerais
É possível usar esse grupo de funções para executar uma série de tarefas nos
valores em suas tabelas.
coalesce(valor, valor_de_substituição_de_nulos)
Definição: Procura valores nulos e então substitui qualquer valor nulo
localizado por outro valor.
Cenário de caso de uso: Você deseja procurar uma coluna que contém
números de código de departamento para ver se algum número de código
é indefinido. Se houver algum valor nulo, você deseja substituir os campos
de valor nulo pelo texto 'indefinido'.
Exemplo: coalesce(code, 'indefinido'). Todos os valores nulos serão
substituídos pelo texto 'indefinido'.
count(coluna)
Definição: Uma função agregada que fornece uma contagem das
ocorrências de uma determinada coluna.
Cenário de caso de uso: Você deseja fornecer uma contagem de frequência
por um código de endereçamento postal (CEP) de cliente dos EUA.
Exemplo: count(customer_ZIP)
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count(col,agrupar_por)
Definição: Uma função agregada que retorna o número de linhas/valores
em cada grupo de linhas definido pela coluna agrupar_por.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar o número de funcionários
em cada departamento de uma empresa.
Exemplo: count(employeeID,departmentID)
lookup(valor, ColRefchave, ColRefval)
Definição: Executa uma substituição de um valor por seu valor
correspondente em uma tabela de consulta. Para executar essa função,
deve haver uma tabela de consulta que contém uma lista de valores com
uma coluna correspondente que contém dados relacionados à primeira
coluna. Por exemplo, se o valor original que você está procurando estiver
contido em uma coluna que contém chaves, como códigos de produto, a
tabela de consulta relacionada conterá uma coluna que lista todos valores
possíveis de chave e outra coluna que conterá os valores correspondentes
para serem usados como uma substituição para as chaves. Essa é uma
função que geralmente é usada em sistemas em que códigos internos são
usados para representar valores que aparecem em diferentes lugares em
suas origens de dados.
Nota: O primeiro parâmetro da função é o valor para consulta. O segundo
parâmetro deve ser vinculado à coluna de referência que contém as chaves
na tabela de consulta. O terceiro parâmetro deve ser vinculado à coluna de
referência que contém os valores na tabela de consulta. Ambas as colunas
de referência devem estar na mesma tabela física. O resultado da função é
o valor da tabela de consulta que corresponde à chave dada como primeiro
parâmetro.
Cenário de caso de uso: Você tem uma tabela de clientes que contém uma
coluna que representa o país ao qual o cliente pertence. Em vez de
armazenar o nome do país na coluna (por exemplo, Alemanha), sua
empresa armazena um código de país (por exemplo, 100) que representa o
país. Sua empresa tem uma tabela de consulta correspondente que captura
qual código representa cada país (100=Alemanha, 101=França, 102=Itália e
assim por diante). Você deseja criar uma regra de dados que usa a função
de consulta para localizar todos os clientes franceses em sua origem de
dados que possuem um número de telefone composto por 10 dígitos.
Exemplo: If lookup(country, countrycodes, countrynames)='França' then
phone matches_format '99.99.99.99.99'

Funções de Sequência
É possível usar funções de sequência para manipular sequências.
ascii(caractere)
Definição: Retorna o valor do conjunto de caracteres ASCII para um valor
de caractere.
Cenário de caso de uso: Você deseja procurar todas as linhas nas quais
uma coluna começa com um caractere que não pode ser impresso.
Exemplo: ascii(code) <32
char(códigoAscii)
Definição Retorna o valor de caractere para um caractere ASCII.
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Cenário de caso de uso 1: Você quer converter um código de caractere
ASCII em seu caractere localizado (por exemplo, ‘35' retorna ‘C').
Exemplo 1: char(‘35')
Cenário de caso de uso 2: Você está procurando a próxima letra no
alfabeto na seguinte sequência: se col1='a', col2 deve ser 'b', se col1='b', col2
deve ser 'c' e assim por diante.
Exemplo 2 (a): col2=char(ascii(col1)+1)
Exemplo 2 (b): ascii(col2)=ascii(col1)+1
convert(sequênciaOriginal, procurarPor, substituirPor)
Definição: Converte uma ocorrência de subsequência em uma sequência
para outra subsequência.
sequênciaOriginal
A sequência que contém a subsequência.
procurarPor
A subsequência a ser substituída.
substituirPor
A nova subsequência de substituição.
Cenário de caso de uso 1: Após uma aquisição corporativa, você deseja
mudar o nome antigo da empresa, "Empresa A", para o novo nome da
empresa, "Empresa B."
Exemplo 1: If ( convert(old_company_name, 'Empresa A', 'Empresa B' ) =
new_company_name )
Cenário de caso de uso 2: Após uma aquisição corporativa, você deseja
mudar o acrônimo da empresa contido nos códigos do produto adquirido
de ‘XX” para ‘ABC'.
Exemplo 2: convert(product_code, ‘XX', ‘ABC')
lcase(sequência)
Definição: Converte todos os caracteres alfabéticos em uma sequência de
minúsculas.
Cenário de caso de uso: Você precisa alterar todos os códigos de produto
para usar somente letras minúsculas.
Exemplo: lcase(product_code)='ab'
index(sequência, subsequência)
Definição: Retorna o índice da primeira ocorrência de uma subsequência
em uma sequência. O resultado é um índice com base zero, de modo que
zero indica que a subsequência foi localizada no início de uma sequência.
Um valor de -1 significa que a subsequência não foi localizada.
Cenário de caso de uso: Você deseja localizar um código de empresa, ‘XX',
em um código de produto de formato livre.
Exemplo: index(col, 'XX')>=0
left(sequência, n)
Definição: Retorna os primeiros n caracteres de uma sequência.
Cenário de caso de uso: Você deseja usar o prefixo de três dígitos de cada
código de produto para determinar qual divisão é responsável pelo
produto.
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Exemplo: left(product_code, 3)='DEV'
len(sequência)
Definição: Retorna o número total de caracteres (ou seja, o comprimento)
em uma sequência.
Cenário de caso de uso: Você deseja determinar o comprimento real do
sobrenome de cada cliente no arquivo de clientes.
Exemplo: len(cust_lastname)
ltrim(sequência)
Definição: Remove todos os caracteres de espaço no início de uma
sequência.
Cenário de caso de uso: Você deseja eliminar quaisquer espaços no início
do sobrenome do cliente.
Exemplo: ltrim(cust_lastname)
pad(sequência, início, término)
Definição: Inclui caracteres de espaço no início e no final de uma
sequência.
sequência
A sequência a ser convertida.
início

O número de espaços a ser incluído no início da sequência.

término
O número de espaços a ser incluído no final da sequência.
Cenário de caso de uso: Você deseja incluir três espaços no início e no
final de cada título de produto.
Exemplo: pad(product_title, 3)
lpad(sequência, n)
Definição: Inclui caracteres de espaço no início de uma sequência.
sequência
A sequência a ser convertida.
n

O número de espaços a ser incluído no início da sequência.

Cenário de caso de uso: Você deseja incluir três espaços no início de cada
título de produto.
Exemplo: lpad(product_title, 3)
rpad(sequência, n)
Definição: Inclui caracteres de espaço no final de uma sequência.
sequência
A sequência a ser convertida.
n

O número de espaços a ser incluído no final da sequência.

Cenário de caso de uso: Você deseja incluir três espaços no final de cada
título de produto.
Exemplo: rpad(product_title, 3)
right(sequência, n)
Definição: Retorna os últimos n caracteres de uma sequência.
sequência
A sequência a ser convertida.
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n

O número de espaços a ser retornado no final de uma sequência.

Cenário de caso de uso: Use o sufixo de três dígitos de cada código de
produto para determinar qual divisão é responsável pelo produto.
Exemplo: right(product_code, 3)
rtrim(sequência)
Definição: Remove todos os caracteres de espaço no final de uma
sequência.
sequência
A sequência a ser convertida.
n

Número de espaços a ser removido no final de uma sequência.

Cenário de caso de uso: Você deseja eliminar os espaços no final do
sobrenome do cliente.
Exemplo: rtrim(cust_lastname)
substring(sequência, início, comprimento)
Definição: Retorna uma subsequência de um valor de sequência.
sequência
O valor de sequência.
início

O índice do primeiro caractere a ser recuperado (inclusive), sendo
1 o índice do primeiro caractere na sequência.

comprimento
O comprimento da subsequência a ser recuperado.
Cenário de caso de uso: Você deseja usar o valor de três dígitos (posições
reais dos caracteres quatro a seis) de cada código de produto para
determinar qual divisão é responsável pelo produto.
Exemplo: substring(product_code, 4, 3)
str(sequência, n)
Definição: Cria uma sequência de n ocorrências de uma subsequência.
Cenário de caso de uso: Você deseja criar um campo preenchedor de
“ABCABCABCABC”.
Exemplo: str(‘ABC', 4)
tostring(valor, sequência de formatação)
Definição: Converte um valor, como número, hora ou data, em sua
representação de sequência.
Há a opção de especificar "formato (sequência)" para descrever como a
sequência gerada deve ser formatada. Se o valor a ser convertido for uma
data, hora ou registro de data e hora, a sequência de formatação pode
conter as seguintes tags de formatação:
%dd

Representa o dia com dois dígitos (01 a 31)

%mm Representa o mês com dois dígitos (01 a 12)
%mmm
Representa a abreviação do mês com três caracteres (por exemplo,
Jan, Fev, Mar)
%yy

Representa o ano com dois dígitos (00 a 99)
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%yyyy
Representa o ano com quatro dígitos (nn00 a nn99)
%hh

Representa as horas com dois dígitos (00 a 23)

%nn

Representa os minutos com dois dígitos (00 a 59)

%ss

Representa as horas com dois dígitos

%ss

Representa os segundos com dois dígitos (00 a 59)

%ss.n Representa os milissegundos com dois dígitos (00 a 59), em que n
= dígitos fracionários (0 – 6)
Se o valor a ser convertido for numérico, a sequência de formatação pode
conter uma das seguintes tags de formatação:
%i

Representa o valor a ser convertido em um número inteiro decimal
com sinal, como "123".

%e

Representa o valor a ser convertido em uma noção científica
(expoente mantissa), usando um caractere e, como 1.2345e+2.

%E

Representa o valor a ser convertido em uma noção científica
(expoente mantissa), usando um caractere E, como 1.2345E+2.

%f

Representa o valor a ser convertido em um decimal de ponto
flutuante, como 123.45.

A tag também pode conter especificadores opcionais de largura e precisão,
como:
%[width][.precision]tag

No caso de um valor numérico, a sequência de formatação segue a sintaxe
usada por dados formatados impressos para a saída padrão (printf) em
C/C++.
Cenário de caso de uso 1: Você deseja converter valores de data em uma
sequência semelhante ao seguinte formato: '12/01/2008'
Exemplo 1: tostring(dateCol, '%mm/%dd/%yyyy')
Cenário de caso de uso 2: Você deseja converter valores numéricos em
sequências, exibindo o valor como um número inteiro entre parênteses. Um
exemplo da saída desejada é "(15)".
Exemplo 2: val(numeric_col, '(%i)')
Cenário de caso de uso 3: Você deseja converter um valor de data/hora
em um valor de sequência para que seja possível exportar os dados para
uma planilha.
Exemplo 3: tostring(posting_date)
trim(sequência)
Definição: Remove todos os caracteres de espaço no início e no final de
uma sequência.
Cenário de caso de uso: Você quer eliminar todos os espaços no início ou
no final do sobrenome do cliente.
Exemplo: trim(cust_lastname)
ucase(sequência)
Definição: Converte todos os caracteres alfabéticos em uma sequência de
maiúsculas.
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Cenário de caso de uso: Você deseja alterar todos os códigos de produto
para usar somente letras maiúsculas.
Exemplo: ucase(product_code)
val(valor)
Definição: Converte a representação de sequência de um número em um
valor numérico.
sequência
O valor de sequência a ser convertido.
Cenário de caso de uso 1: Você deseja converter todas as sequências com
um valor de 123.45 em um valor numérico para fazer cálculos.
Exemplo 1: val('123.45')
Cenário de caso de uso 2: Você tem uma coluna de sequência que contém
valores numéricos como sequências, e deseja ter certeza de que todos os
valores são menores do que 100.
Exemplo 2: val(col)<100

Visão Geral de Referência
As configurações de referência estabelecem limites com os quais calibrar estatísticas
criadas por uma regra de dados, conjunto de regras ou métrica. Elas podem ser
usadas para identificar um nível mínimo de aceitação para os dados ou uma
tolerância para algum nível de exceções.
Uma referência é um padrão de qualidade quantitativa que você define. Quando
você configura uma referência para uma regra de dados, todas as estatísticas da
regra podem ser medidas com relação à referência. As diferenças entre a referência
e a estatística com relação à qual ela é medida é chamada de variação. Em uma
base contínua para o monitoramento de dados, as variações da referência
estabelecida identificam se uma regra de dados passou ou atingiu sua meta ou se
ela não atingiu sua meta. É possível aplicar referências a quaisquer estatísticas
resultantes de testes de regra de dados ou cálculos de valor de métrica.
Normalmente você aplica referências a regras de dados ou métricas como parte de
um processo de monitoramento de qualidade dos dados.
Para regras de dados, os critérios de referência podem ser baseados em uma
contagem ou porcentagem de registros e determinam se seus dados atendem,
excedem ou não atendem aos critérios de referência. Uma variação positiva ou
negativa em relação ao valor de referência também é calculada. Usando estatísticas
de porcentagem para normalizar as tendências, é possível avaliar o desempenho de
seus dados com relação a normas e analisar os desvios ao longo do tempo.

Exemplo
Você configura uma referência para uma definição de regra de dados que verifica
se existe uma sequência numérica de seguridade social em uma das colunas em
uma de suas origens de dados. Para a referência, sua tolerância de erros é 0,1%. É
possível codificar a referência, que é, essencialmente, seu limite de aceitação, como:
Registros Não Atendidos > 0,1% ou Registros Atendidos < 99,9%.

Configurando Referências para Regras de Dados
É possível configurar uma referência de validade quando você criar inicialmente
uma definição de regra ou quando gerar a regra de dados, para quantificar a
qualidade de seus dados, bem como monitorar seus dados.
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Referência de Validade: A referência de validade estabelece seu nível de
tolerância para exceções na regra de dados. A referência indica se registros
suficientes atenderam ou não à regra para marcar uma execução específica da regra
como aprovada ou com falha ao atender à referência.
Selecione Monitorar registros que não atendem a uma ou mais regras na área de
trabalho de regra de dados.
É possível definir a referência de validade usando as seguintes opções que podem
ser localizadas no menu na área de trabalho de referência de validade. Comece
selecionando uma das opções a seguir:
% Não Atendida
Determina a porcentagem de registros que não atenderam à lógica de regra
na regra de dados. É possível configurar a referência para exibir uma
condição que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que,
menor que ou igual a um valor de referência que você especificar. Por
exemplo, para assegurar que a porcentagem de registros que não atende a
uma regra de dados nunca exceda ou fique abaixo de 10%, você teria que
configurar a referência como "% Não Atendida <= 10."
Nº de Não Atendidos
Determina o número de registros que não atenderam à lógica de regra na
regra de dados. É possível configurar a referência para exibir uma condição
que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que, menor que ou
igual a um valor de referência que você especificar. Por exemplo, para
assegurar que a porcentagem de registros que não atende a uma regra de
dados nunca exceda ou fique abaixo de 1000, você teria que configurar a
referência como "Nº Não Atendido <= 1000."
% Atendida
Determina a porcentagem de registros que atendem à lógica de regra na
regra de dados. É possível configurar a referência para exibir uma condição
que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que, menor que ou
igual a um valor de referência que você especificar. Por exemplo, para
assegurar que a porcentagem de registros que atendem à regra de dados
nunca fiquei abaixo de 90%, você teria que configurar a referência como "%
Atendida >= 90."
Nº de Atendidos
Determina o número de registros que atendem à lógica de regra na regra
de dados. É possível configurar a referência para exibir uma condição que
foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que, menor que ou igual
a um valor de referência que você especificar. Por exemplo, para assegurar
que o número de registros que atendem à regra de dados nunca fique
abaixo de 9000, você teria que configurar a referência como "Nº de
Atendidos >= 9000."

Visão Geral da Definição de Conjunto de Regras
Definições de conjunto de regras são uma coleção de definições de regras de
dados.
Embora as regras de dados capturem um entendimento da qualidade dos dados
em nível colunar (pois são executadas ou associadas a uma ou diversas colunas) e
forneçam informações sobre quais registros atendem ou não a uma regra
individual, elas não capturam informações de como um registro dentro de uma
origem de dados obedece a diversas regras de dados, por exemplo, quantas regras
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são quebradas por um registro específico, nem identificam a qualidade geral ou a
confiança em uma origem de dados. Conjuntos de regras fornecem a capacidade
de conseguir essa visualização mais ampla e mais holística de uma origem de
dados e de seus registros executando e avaliando diversas regras juntas com
relação a registros individuais. A saída dos conjuntos de regras fornece uma
visualização para seus dados em diversos níveis:
Nível de Regra
Assim como com Regras de Dados individuais, essa visualização fornece
uma percepção das exceções a cada regra dentro do conjunto de regras.
Por exemplo, "registro 1 não atendeu à regra A."
Nível de Registro
Examinando o registro inteiro, esta visualização fornece uma percepção dos
casos em que um registro tinha uma exceção para uma ou diversas regras.
Por exemplo, "registro 1 não atendeu às regras A, B e C."
Nível de Origem
Examinando a origem de dados inteira, esta visualização fornece uma
percepção resumida de quantos registros têm uma ou diversas exceções de
regra, qual é o número médio de exceções de registro, qual o desvio
padrão da média e, quando comparada com uma execução de linha de
base, se a origem melhorou ou piorou em termos de qualidade.

Definições de Conjunto de Regras e Definições de Regra de
Dados
Você pode usar definições de regras de dados ou definições do conjunto de regras
para criar lógica de regras para avaliar seus dados.
Quando você constrói uma lógica de regra, é possível criar definições de regra de
dados ou definições de conjunto de regras individuais.
Definições de conjunto de regras: Coleção de definições de regra de dados.
v Conjuntos de regras são executados muito mais rápido do que a execução de
regras individuais uma por uma, pois os conjuntos de regras são executados
usando algoritmos de processamento exclusivos em uma estrutura de execução
paralela. Além disso, como processamento e estatísticas são agregados durante a
execução, nenhuma etapa adicional é necessária para agregar informações de
exceção após o processamento de regra individual ser concluído.
v Conjuntos de regras fornecem uma gama mais ampla de informações estatísticas,
permitindo ter diversas visualizações de saída, como quais registros quebram
certas combinações de regras, quais combinações de regras são quebradas juntas,
entre outras. Esse nível de detalhes adicional permite que você dê atenção
corretiva a registros com problemas e a todos os problemas associados de uma
só vez, em vez de responder esporadicamente a exceções de regra isoladas, bem
como examinar padrões de problemas que podem não ser aparentes quando se
observa uma regra isoladamente.
v Ao criar uma definição de conjunto de regras, você inclui definições de regra de
dados que já estão criadas e definidas. As definições de regra de dados
individuais não podem ser modificadas na área de trabalho de conjunto de
regras. Depois de criar uma definição de conjunto de regras, você gera um
conjunto de regras. Ao executar o conjunto de regras, todas as definições de
regra de dados que fazem parte do conjunto de regras são executadas ao mesmo
tempo e produzem um conjunto abrangente de resultados de análise.
v Ao usar definições de conjunto de regras, em vez de incluir toda a lógica em
uma única definição, é possível dividir a lógica em diversas definições. Cada
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definição pode verificar uma condição específica. É possível então agrupar todas
as definições em uma definição de conjunto de regras. Você constrói a lógica de
regra que quer que seja aplicada a seus dados e agrupa as definições de regra
criadas em definições de conjunto de regra.
O processo de criação de uma definição de conjunto de regras a partir de
definições de regra de dados é mostrado na seguinte figura:
rule definition

rule logic
department exists
and does not equal ' '

data rule

source bindings

logic and bindings

department=UNITCTLG.CDP

UNITCTLG.CDP exists
and does not equal ' '

division code=
UNITCTLG.DIV

UNITCTLG.DIV
is numeric

item description=
UNITCTLG.DESC

1st character of
UNITCTLG.DESC
does not equal

make/buy indicator=
UNITCTLG.MBI

UNITCTLG.MBI
is in reference list 'M','B'

statistic & output
# records that meet all rules
# records that do not meet 1
or more rules
# rules met/not met per record
# records meeting/not meeting
each rule
% degradation from baseline
output inferred patterns
between rules

rule definition
division code is numeric

rule definition
1st character of the
item description
does not equal

rule definition
make/buy indicator
is in reference list 'M','B'

Figura 5. O Processo de Criação de uma Definição de Conjunto de Regras a Partir de Definições de Regra de Dados

Definições de regra de dados: Regras de dados individuais para as quais você
constrói uma lógica de regra. Ao criar definições de regra de dados, você constrói
uma lógica de regra para analisar dados.
v Quando é tempo de gerar regras de dados, você as gera a partir de cada
definição de regra de dados individual e depois executa aquelas que desejar,
uma regra de cada vez. Os dados com relação aos quais você executa a regra são
aprovados ou falham na verificação.
A principal diferença entre um conjunto de regras e regras de dados individuais
são os resultados que eles produzem quando são executados. Quando você executa
um conjunto de regras, todas as regras no conjunto de regras são avaliados ao
mesmo tempo nos dados. O conjunto de dados transmite ou não um percentual de
regras no conjunto de regras. Os resultados de todas as regras no conjunto de
regras são agregados em estatísticas de conjunto de regras. Quando você executa
uma série de regras de dados, uma a uma, os dados têm êxito ou falha na
transmissão de cada regra executada.
Por exemplo, você está mantendo um catálogo de produto principal e monitorando
um número de regras para o catálogo. Você tem regras individuais para assegurar
que os códigos de divisão e fornecedor existam e que eles façam parte das
respectivas listas de referência padrão. Você tem regras para assegurar que a
descrição do produto não fique em branco e não inclua uma sequência excessiva
de consoantes aleatórias. Você também tem uma regra para assegurar a existência
de um sinalizador de material perigoso. Executando a regra de sinalizador de
material perigoso válido isoladamente, você encontra uma pequena porcentagem
de exceções e pode identificar os registros envolvidos. Se quiser executar essa regra
em contexto com as outras, você vai encontrar todos os registros nos quais um
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registro com sinalizador de material perigoso não existe (registros de exceção),
todos os registros que não atendem às regras para um código de fornecedor na
lista de referência padrão e uma descrição de produto sem muitas consoantes
aleatórias. Examinando a saída detalhada para o registro inteiro, você reconhece
que o código do fornecedor representa um código de teste. É possível então tomar
uma ação corretiva para assegurar que esses registros de teste não entrem no
sistema e resolver diversos problemas simultaneamente.

Criando uma definição do conjunto de regras
Para criar uma definição de conjunto de regras, selecione duas ou mais definições
de conjunto de regras ou regras de dados e as inclua no conjunto de regras.
Quando um conjunto de regras for executado, os dados serão avaliados com base
nas condições de todas as definições de regra e regras de dados incluídas no
conjunto de regras.

Antes de Iniciar
Ao criar uma definição de conjunto de regras, selecione definições de regra de
dados individuais e organize-as em uma definição de conjunto de regras. O
processo de criação de uma definição de conjunto de regras é mostrado na
seguinte figura:

Test
Rule Set

Rule Definition
Create
Rule Set
Definition

View
Output

Data Rule
Generate
Rule Set

Run
Rule Set

Figura 6. Processo de Criação de um Conjunto de Regras

Sobre Esta Tarefa
Uma definição de conjunto de regras permite que você defina uma série de
definições de regra de dados como uma definição de regra combinada. Depois de
determinar sua definição de conjunto de regras, gere um conjunto de regras a
partir da definição de conjunto de regras. Ao gerar um conjunto de regras, você
liga todas as variáveis das definições de regra de dados, como "first_name" e
"column_a", a dados reais em suas origens de dados, como "Fred" ou
"division_codes." Os elementos de definição de conjunto de regras são gerados
como um conjunto de regras que é vinculado a dados reais. Depois que o conjunto
de regras for gerado, execute o conjunto de regras para reunir informações sobre
os dados em seus projetos.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador no console, selecione Qualidade
dos Dados.
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2. Clique em Nova Definição de Conjunto de Regras na lista de Tarefas,
localizada no lado direito da tela.
3. Insira um nome para a nova regra no campo Nome.
4. Opcional: Insira uma descrição curta de sua regra de dados no campo
Descrição Curta.
5. Opcional: Insira uma descrição mais longa de sua regra de dados no campo
Descrição Detalhada.
6. Opcional: Selecione qualquer referência que você deseje configurar para a
definição de conjunto de regras. É possível configurar uma Referência de
Validade, Referência de Confidência ou Referência de Comparação de Linha
de Base.
7. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
Agora, você tem uma definição de conjunto de regra. Depois de criar um nome e
uma descrição para sua definição de conjunto de regras na guia Visão Geral,
clique na guia Controles de Qualidade, na qual você selecionará as definições de
regra de dados que deseja usar na definição de conjunto de regras.

Definindo a Lógica para uma Definição de Conjunto de Regras
Para criar uma definição de conjunto de regras, especifique as definições de
conjunto de regras ou regras de dados que você deseja combinar para formar um
conjunto de regras.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador, selecione Qualidade dos
Dados.
Crie uma definição de conjunto de regras ou abra uma já existente.
Clique na guia Controles de Qualidade.
Clique na coluna Elemento de Regra.
Acesse a área de trabalho Definições de Regra na Paleta com Guias no lado
direito da tela. Selecione a definição de regra que você deseja incluir em seu
conjunto de regras.
6. Na parte inferior da área de trabalho Definições de Regra, clique em Incluir
no Conjunto de Regras. É possível selecionar diversas regras de dados de uma
vez mantendo pressionada a tecla Shift ou Control e destacando todas as regras
de dados que você deseja incluir. Ao concluir, clique em Incluir no Conjunto
de Regras na parte inferior da tela.
7. Ao concluir a inclusão de todas as definições de regra que deseja incluir em sua
definição de conjunto de regras, clique em Salvar na parte inferior da área de
trabalho.
8. Escolha uma das seguintes tarefas:
a. Clique em Testar para testar a validade da definição de conjunto de regras.
b. Clique em Visualizar Resultados do Teste para visualizar os resultados do
teste de validade da sua definição de conjunto de regras. Esse teste pode
ajudar a assegurar que o conjunto de regras está analisando os dados da
maneira que você deseja que sua lógica de regra funcione.
2.
3.
4.
5.

c. Clique em Gerar Conjunto de Regras para criar um conjunto de regras com
base em sua lógica de definição de conjunto de regras. Ao gerar um
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conjunto de regras, você está considerando as variáveis lógicas em sua
definição de regra de dados e vinculando as variáveis a origens de dados
físicos.
d. Clique em Validar para verificar se a definição de conjunto de regras que
você está criando é válida.
e. Clique em Fechar para fechar a área de trabalho.

Configurando Referências para Conjuntos de Regras
É possível configurar uma referência ou um limite para seu conjunto de regras
para definir uma medida padrão que pode ser usada para avaliar vários aspectos
de seu conjunto de regras. As referências de comparação de linha de base,
confiança e validade permitem estabelecer uma tolerância para possíveis erros ou
desvios na qualidade de seus dados, bem como avaliar as tendências de seus
dados em relação a essas referências conforme você monitora seus dados ao longo
do tempo.
Quando você está construindo definições de conjunto de regras de dados e
conjuntos de regras de dados, é possível usar uma variedade de referências para
reunir informações sobre a qualidade de seus dados.
Referência de Validade: A referência de validade é usada para monitorar o
número ou a porcentagem de registros que atendem ou não a uma ou mais regras
configuradas quando você define a referência. A referência define um registro
como não atendendo à lógica do conjunto de regras se ele não passar em uma ou
mais das regras em um conjunto de regras. Selecione Monitorar registros que não
atendem a uma ou mais regras na área de trabalho de conjunto de regras.
É possível definir a referência de validade usando as seguintes opções que podem
ser localizadas no menu na área de trabalho de referência de validade. Comece
selecionando uma das opções a seguir:
% de Não Atende a Uma ou Mais Regras
Determina a porcentagem de registros que não atenderam a uma ou mais
das regras especificadas.
É possível configurar a referência para exibir uma condição que foi
aprovada ou falhou quando esse valor é maior que, menor que ou igual a
um valor de referência que você especificar. Por exemplo, para assegurar
que a porcentagem de registros que não atende a uma ou mais regras
nunca exceda 10%, você teria que configurar a referência como "Não
Atendeu a uma ou mais Regras % <= 10."
Nº de Não Atende a Uma ou Mais Regras
Determina o número de registros que não atenderam a uma ou mais das
regras especificadas. É possível configurar a referência para exibir uma
condição que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que,
menor que ou igual a um valor de referência que você especificar. Por
exemplo, para assegurar que a porcentagem de registros que não atendem
a uma ou mais regras nunca exceda 1000, você teria que configurar a
referência como "Nº de Não Atendeu a Uma ou mais Regras <= 1000."
% de Atendeu a Todas as Regras
Determina a porcentagem de registros que atendem a uma ou mais das
regras especificadas. É possível configurar a referência para exibir uma
condição que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que,
menor que ou igual a um valor de referência que você especificar. Por
exemplo, para assegurar que a porcentagem de registros que atendem a
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todas as regras nunca fique abaixo de 90%, você teria que configurar a
referência como "% de Atende a todas as Regras >= 90."
Nº de Atende a Todas as Regras
Determina o número de registros que atendem a uma ou mais das regras
especificadas. É possível configurar a referência para exibir uma condição
que foi aprovada ou falhou quando esse valor é maior que, menor que ou
igual a um valor de referência que você especificar. Por exemplo, para
assegurar que o número de registros que atendem a todas as regras nunca
fique abaixo de 9000, você teria que configurar a referência como " Nº de
Atende a Todas as Regras >= 9000."
Referência de Confiança: A referência de confiança permite especificar um limite
de aprovação ou falha de acordo com o número ou a porcentagem de regras em
um conjunto de regras em que um registro falha. Por exemplo, se houver um
conjunto de regras contendo 10 regras, talvez você queira considerar os registros
que falham na metade das regras (50%) como registros de "baixa confiança". Você
pode querer aceitar um certo número de registros de "baixa confiança", mas se esse
número exceder um determinado número ou porcentagem, você gostaria que o
conjunto de regras indicasse a confiança que falhou.
Selecione Monitorar registros de acordo com o número de regras não atendidas
na área de trabalho de definição de regra de dados, definição de conjunto de
regras, regra de dados ou conjunto de regras.
Limite de Regras Não Atendidas (Regras Aceitáveis Máximas Não Atendidas Por
Registro)
A porcentagem máxima de regras que um registro não atende antes de ser
considerado de "baixa confiança".
Máximo de Registros Permitidos Acima do Limite Não Atendido:
A porcentagem máxima de registros de "baixa confiança" que você quer
aceitar antes da falha da referência.
Por exemplo, você declara registros que falham na metade das regras em um
conjunto de regras como "baixa confiança" e quer permitir que 10% do total de
registros sejam registros de baixa confiança. Você teria que especificar a referência
da seguinte forma:
Limite de Regras Não Atendidas: 50%
Máx. de Registros Permitidos acima do Limite Não Atendido: 10%

Referência de Comparação de Linha de Base: A comparação de linha de base é
uma referência que quantifica a diferença de qualidade entre a execução atual de
um conjunto de regras e uma execução de referência, ou de linha de base, de um
conjunto de regras comparando a distribuição do número de regras com falha por
registro. Ela avalia o número de regras violadas por segundo com relação ao
número de regras violadas por segundo em uma execução de linha de base. A
semelhança e a degradação são calculadas usando o número médio de regras não
atendidas e o desvio padrão.
As melhorias em relação à linha de base são indicadas pelo seguinte:
v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro e o
desvio padrão são menores do que a linha de base.
v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro é
igual à execução de linha de base e a execução tem um desvio padrão menor.
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v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro é
menor que a execução de linha de base e o desvio padrão é igual ao desvio
padrão da execução de linha de base.
As degradações em relação à linha de base são indicadas pelo seguinte:
v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro e o
desvio padrão são maiores do que a linha de base.
v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro é
igual à execução de linha de base, mas a execução tem um desvio padrão maior.
v Uma execução na qual o número médio de regras não atendidas por registro é
maior que a execução de linha de base e o desvio padrão é igual ao desvio
padrão da execução de linha de base.
Quando você executa um conjunto de regras, cada registro pode quebrar qualquer
número de regras no conjunto de regras. O resultado da execução é caracterizado
por uma distribuição que exibe a porcentagem de registros que não quebram
nenhuma das regras, que quebram uma regra, duas regras e assim por diante. A
distribuição é caracterizada por um número médio de regras quebradas por cada
registro e um desvio padrão. A execução atual do conjunto de regras e a execução
de linha de base fornecem duas distribuições diferentes do número de regras
violadas com dois números médios diferentes de regras e desvio padrão. A
referência de comparação de linha de base quantifica a diferença entre as duas
execuções, exibindo o grau de semelhança e de diferença entre as duas
distribuições.
Selecione Monitorar registros de acordo com a diferença da linha de base na área
de trabalho de definição de regra de dados, definição de conjunto de regras, regra
de dados ou conjunto de regras.
Degradação
Mede a área de distribuição da execução que está fora (do lado direito) da
distribuição de linha de base. A degradação é uma métrica entre 0 e 100%.
Zero significa que a distribuição da execução apresenta menos violações
por registro do que a linha de base. 100% significa que a distribuição de
execução está totalmente fora da linha de base.
Similaridade
Mede a superfície da intersecção das distribuições de execução de teste e
execução de linha de base. 100% significa que ambas as distribuições são
idênticas.

Métricas
Use métricas para consolidar os resultados estatísticos detalhados de uma ou mais
regras de dados, conjuntos de regras ou outros resultados de métrica em uma
medida significativa. Elas podem ser uma média ponderada específica, um fator de
custo ou um cálculo de risco.
O processo de criação e execução de uma métrica é mostrado na seguinte figura:
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Figura 7. O Processo de Criação e Execução de uma Métrica

Criando uma Métrica
É possível criar uma métrica, que é uma equação definida por você, para
desenvolver uma medida que pode ser aplicada com relação a regras de dados,
conjuntos de regras e outras métricas.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar métricas para estabelecer um conjunto dos principais indicadores
de desempenho (KPI) sobre a qualidade dos dados das origens que estão sendo
avaliados. É possível usar métricas para agregar os resultados de diversas regras e
conjuntos de regras para fornecer um nível mais alto dos principais indicadores de
desempenho entre diversas origens.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador no console, selecione Qualidade
dos Dados.
Clique em Nova Métrica na área de janela Tarefas.
Necessário: No campo Nome, digite um nome para a métrica.
Opcional: Forneça uma descrição curta e uma descrição detalhada.
Opcional: Na seção Referência de Validade, selecione Incluir Referência para
configurar referências para verificar a validade dos seus dados.
6. Para associar a métrica a uma pasta:
a. Selecione a visualização Pastas.
b. Clique em Incluir. É possível procurar pastas por nome e selecionar pastas
a serem associadas à métrica.
7. Para desenvolver a lógica para a nova métrica, faça a seleção a partir de uma
série de combinações de métricas predefinidas para criar a lógica da métrica:
a. Clique na guia Medidas.
b. Selecione um parêntese de abertura se estiver agrupando linhas de lógica
para formar uma condição única.
c. Componha uma expressão de métrica que pode incluir regras, conjuntos de
regras, executáveis de métricas e funções nas guias Controle de Qualidade
e Funções na paleta de Expressão.
d. Selecione um parêntese de fechamento se estiver agrupando linhas de lógica
para formar uma condição única.
2.
3.
4.
5.
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e. Selecione um operador booleano.
8. Salve a nova métrica.

O que Fazer Depois
Agora você pode testar a nova métrica.

Lógica para a Criação de Métricas
Use estatísticas de controle de qualidade e funções na área de trabalho de criação
de métrica ou no construtor de formato livre para criar lógica da métrica que pode
ser aplicada com relação a resultados estatísticos a partir de regras de dados,
conjuntos de regras de dados e outros resultados de métricas.
Ao criar a lógica para suas métricas, você está formulando uma equação que será
aplicada com relação a regras de dados, conjuntos de regras e outros resultados de
métricas, para produzir uma medida consolidada e significativa. Por exemplo, se
você souber que custa para a sua empresa 48 centavos cada endereço inválido que
existe em seu sistema, é possível criar uma métrica que calcule a quantia perdida,
calculando uma soma das estatísticas a partir de regras que verificam onde o
endereço está ausente, onde o código do estado é inválido e onde o CEP está no
formato incorreto. Essa métrica pode ser semelhante a:
’( Invalid Address Rule # Number Failed + State Code Invalid Rule # Number
Failed + Zipcode Wrong Format Rule # Number Failed ) * 0.48’

As métricas podem executar qualquer uma das funções aritméticas básicas usando
qualquer uma das estatísticas relacionadas à regra de dados e qualquer valor literal
inserido na equação. É possível usar os controles de qualidade, a sintaxe e as
funções a seguir para desenvolver a lógica das métricas.

Controles de Qualidade
Ao criar métricas, é possível usar as opções de controle de qualidade para
formular sua lógica. As opções de controle de qualidade são estatísticas para cada
regra de dados, conjunto de regras ou métrica individuais que você deseja usar ao
criar uma nova métrica.
Selecione o controle de qualidade que deseja usar para criar sua métrica e aplique
uma função aos dados ou execute uma operação aritmética com os componentes
de controle de qualidade. Por exemplo, você poderia usar
ABS(ruleA Total Records - ruleB TotalRecords)

para verificar se o valor é menor do que 100, o que significaria que as regras ruleA
e ruleB deveriam ser executadas em conjuntos de dados do mesmo tamanho com
uma tolerância de 100 (ou seja, um pode ter até 100 registros a mais do que o
outro). É possível também criar uma métrica semelhante comparando os resultados
de duas regras:
ABS(ruleA %failed - ruleB %failed)

Essa métrica forneceria a diferença absoluta da taxa de falha entre as duas regras.
É possível combinar e corresponder diferentes estatísticas das várias regras de
dados, conjuntos de regras e métricas em sua métrica. Por exemplo, é possível
considerar % de Média de Regras Não Atendidas por Registro a partir de um
conjunto de regras em seu projeto, executar uma função nesses dados e dividi-los
ou incluí-los no Total de Registros para uma regra de dados em seu projeto. É
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possível criar suas métricas usando uma variedade de diferentes funções e
componentes de controle de qualidade. É possível também inserir valores literais
ao criar suas métricas. Por exemplo, é possível dizer:
Data Rule A # Met All Rules +
Data Rule B # Met All Rules –
5

No exemplo, 5 é o literal que é digitado na área de trabalho de construção da
métrica.
As estatísticas disponíveis para regras de dados são:
Total de registros
O número de registros testados.
Variação da validade
O número e o percentual de registros fora da referência de validade.
Nº de Atendidos
O número de registros que passaram.
Nº de Não Atendidos
O número de registros que falharam.
% Atendida
A porcentagem de registros que passaram.
%Não Atendidos
A porcentagem de registros que falharam.
As estatísticas disponíveis para conjuntos de regras são:
Nº dos que Não Atenderam Uma ou Mais Regras
O número de registros na execução em que, para cada registro, uma ou
mais regras falharam.
Nº de Todas as Regras Atendidas
O número de registros na execução que atendem às condições em todas as
regras no conjunto de regras.
Nº Médio de Regras Não Atendidas por Registro
O número médio de regras que não são atendidas por cada registro
Desvio Padrão do Nº de Regras Não Atendidas por Registro
O desvio padrão do número de regras que não são atendidas por cada
registro.
% dos que Não Atenderam Uma ou Mais Regras
A porcentagem de registros (0 a 100) na execução em que, para cada
registro, uma ou mais regras falharam.
% de Todas as Regras Atendidas
A porcentagem de registros (0 a 100) na execução que atende às condições
em todas as regras no conjunto de regras.
% Média de Regras Não Atendidas por Registro
A porcentagem média de regras (0 a 100) que não são atendidas por cada
registro
Desvio Padrão de % de Regras Não Atendidas por Registro
O desvio padrão da porcentagem de regras que não são atendidas por
cada registro.
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Variação de Comparação da Linha de Base
O fator de degradação da última execução da métrica comparada com uma
execução de linha de base.
Variação de Confiança
O número e o percentual de registros além do número máximo permitido
de registros que excedem o limite de regras não atendidas.
Total de Registros
O total de registros que se relacionam com uma regra específica.
Variação da validade
O número e o percentual de registros fora da referência de validade.
A estatística disponível para uma métrica é:
Resultado da Métrica
O resultado da avaliação da métrica.

Funções
Você pode optar por usar funções matemáticas básicas, como soma (+), subtração
(-), multiplicação (*) ou divisão (/) ao criar suas funções ou pode optar por usar
funções escalares e de conjuntos mais complexas. As funções permitem executar
um cálculo ou conversão em seus dados como parte de um parâmetro de sua
métrica. A tabela a seguir fornece as funções de conjunto que podem ser usadas ao
criar as métricas:
Tabela 18. Funções de Conjunto
Função

Descrição

Exemplo da Função

AVG( [ val1, val2,...] )

Retorna a média dos valores
contidos no conjunto

AVG( [1,2,4] ) == 2.33

COUNT( [val1, val2, ...] )

Retorna o número de valores COUNT([1,2,4]) == 3
contidos no conjunto

MIN( [val1, val2, ...] )

Retorna o valor mínimo
contido no conjunto

MIN([1,2,4]) == 1

MAX( [val1, val2, ...] )

Retorna o valor máximo
contido no conjunto

MAX([1,2,4]) == 4

SUM( [val1, val2, ...] )

Retorna a soma dos valores
contidos no conjunto.

SUM([1,2,4]) ==7

A tabela a seguir fornece as funções escalares que podem ser usadas ao criar
métricas:
Tabela 19. Funções Escalares
Função

Descrição

Exemplo da Função

ABS( expressão )

Retorna o valor absoluto de
uma expressão

ABS( -3 ) == 3
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Tabela 19. Funções Escalares (continuação)
Função

Descrição

Exemplo da Função

CEIL( expressão )

Retorna o menor (o mais
próximo do infinito negativo)
valor de entrada que seja
maior ou igual ao argumento
e seja igual a um número
inteiro matemático. O valor
de ceiling é o menor número
inteiro que é maior ou igual
ao valor atual.

Se o valor for 3.3, o valor de
ceiling será o menor número
inteiro que é maior do que
3.3, que é 4. CEIL( 3.3 ) ==
4

EXP( expressão )

Retorna o valor exponencial
de uma determinada
expressão

EXP(1.0) == 2.71828

FLOOR( expressão )

Retorna o maior valor (o
mais próximo do infinito
positivo) de entrada que seja
menor ou igual ao
argumento e seja igual a um
número inteiro matemático.
O valor de floor é o maior
número inteiro que é menor
ou igual ao valor atual.

Se o valor for 3.3, o valor de
floor será o maior número
inteiro que é menor do que
3.3, que é 3. FLOOR( 3.3 ) ==
3

LN ( expressão)

Retorna o logaritmo natural
da expressão especificada

LOG( 10 ) == 2.30259

LOG10( expressão )

Retorna o logaritmo base 10
da expressão especificada

LOG10( 145.175643 )
==2.16189

RANDOM()

Retorna uma flutuação
aleatória entre 0.0 e 1.0

SQRT ( expressão )

Retorna a raiz quadrada do
valor especificado

SQRT ( 9 ) == 3

Também é possível criar suas próprias funções definidas pelo usuário para serem
usadas ao construir suas métricas.

Sintaxe
É possível usar o editor de formato livre para criar sua própria lógica de métrica.
Ao criar lógica de métrica com o editor de formato livre, é necessário usar a
sintaxe apropriada. A tabela a seguir fornece a sintaxe que pode ser usada ao criar
métricas:
Tabela 20. Sintaxe que Pode ser Usada com o Construtor de Formato Livre
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Sintaxe

Descrição

( ) (parênteses)

Representa operações de restrição e de
agrupamento com parênteses usados para
criar ordem ou precedência. Elas também
podem ser usadas para conter definições de
função e para definir limites para
argumentos funcionais.

+ (mais)

Soma dois valores

- (hífen)

Subtrai dois valores

* (asterisco)

Multiplica dois valores

/ (barra)

Divide dois valores

Tabela 20. Sintaxe que Pode ser Usada com o Construtor de Formato Livre (continuação)
Sintaxe

Descrição

^ (circunflexo)

Eleva um valor à potência n. Por exemplo,
2^4 seria 16 (2*2*2*2).

% (percentual)

Considera os módulos de dois valores. Por
exemplo, 8%3 é 2 (3 entra em 8 duas vezes,
deixando um resto de 2).

Testando uma Métrica
Após a criação de uma métrica, é possível testá-la para se certificar de que sua
equação de métrica esteja trabalhando conforme esperado.

Procedimento
1. Crie uma nova métrica ou abra uma existente a partir do menu Qualidade dos
Dados.
2. Clique na guia Medidas.
3. Assegure-se de que haja dados da métrica na guia Medidas e, em seguida,
clique em Testar no canto inferior direito.
4. Digite um valor no campo Valores para cada parâmetro de sua métrica na área
de trabalho Valores de Teste. Também é possível destacar o campo Valores e
clicar em Importar Valores Atuais para importar valores para cada parâmetro
de sua métrica.
5. Clique em Calcular Resultado para obter os resultados de seu teste. Os
resultados são exibidos na área de trabalho Resultado do Teste.
6. Clique em Fechar na parte inferior direita quando terminar.

O que Fazer Depois
Depois de testar a métrica, é possível editá-la ou executá-la.

Variáveis Lógicas Globais
Uma variável lógica global é um valor que pode ser configurado para representar
um fato ou uma parte específica dos dados. Depois de criar uma variável lógica
global, ela será uma construção compartilhada que poderá ser usada em todas as
suas regras de dados e definições de regra de dados.
Variáveis lógicas globais são úteis quando você deseja definir um valor em suas
regras de dados e definições de regras de dados que pode mudar no futuro. Se os
dados mudarem, é possível modificar a variável lógica em vez de alterar os dados
em diversos locais em suas regras de dados e definições de regras.
É possível ligar a variável lógica que você criar a quaisquer dados de origem
necessários para o projeto. Se seus dados de origem forem alterados ou você quiser
alternar sua variável lógica global para ser ligada a uma tabela mais nova, é
possível alternar as ligações para a nova tabela, e todas as suas regras de dados
que estiverem ligadas à variável lógica serão, por sua vez, atualizadas.
É possível gerenciar todas as suas variáveis lógicas a partir da área de trabalho
Variáveis Lógicas Globais localizadas na seção Gerenciamento de Metadados do
agrupamento de áreas de trabalho Meu Início. Essa área de trabalho lista todas as
variáveis globais no sistema. Elas se estendem sobre todos os projetos.
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Para criar uma variável global, comece inserindo um nome e um tipo de dados. O
formato do tipo de dados pode ser restritivo se você selecionar um tipo como
numérico, sequência ou data. Se você selecionar um tipo de dados restritivo, só
será possível ligar os dados a um destino compatível. É possível configurar o tipo
de dados como Qualquer para remover todas as restrições de tipo de dados.
Depois de definir o tipo de dados, é possível definir a ligação para ser uma coluna
física ou um literal.
Ao definir uma variável lógica global, considere incluir um exemplo de sua
variável. Um exemplo pode ser útil para colunas ou sequências ligadas a valores
obscuros. Uma boa ideia é fornecer um exemplo do que o valor significa para
referência futura.
Quando você estiver pronto para gerar uma regra de dados a partir de uma
definição de regra que contém variáveis lógicas globais, a variável global deverá
ser ligada antes de a regra poder ser executada.

Criando uma Variável Lógica Global
Crie uma variável lógica global para fornecer uma associação ou link comum e
consistente a uma parte específica dos dados.

Sobre Esta Tarefa
Depois da criação de uma variável lógica global, ela é explicitamente vinculada a
um elemento de dados ou a um valor de dados literal. Por exemplo, uma variável
lógica global "StateCode" é vinculada a uma origem de dados
"MasterStateCodeTable" com uma coluna chamada "StateCodeReference."

Procedimento
1. No ícone Início no menu do Navegador, selecione Gerenciamento de
Metadados > Variáveis Globais de Regra Lógica.
2. Clique em Criar Novo na área de janela Tarefas.
3. Insira informações descritivas para a nova variável lógica global.
4. Selecione o tipo de dados da variável lógica global e escolha as origens de
dados ou literais que você deseja vincular à variável lógica global e clique em
Configurar como Ligações.
5. Clique em Salvar.

Acessando Resultados de Saída para Regras de Dados, Métricas e
Conjuntos de Regras
É possível acessar resultados de saída na área de trabalho Meu Início do IBM
InfoSphere Information Analyzer, no painel do projeto ou na área de trabalho
Qualidade dos Dados.
A Página Inicial do InfoSphere Information Analyzer e o painel do projeto são as
melhores áreas para obter rapidamente um resumo dos resultados de todas as
regras de dados, métricas e conjuntos de regras que foram executados. Aqui você
pode visualizar estatísticas resumidas de cada item e então fazer drill nos detalhes,
conforme necessário.
A área de trabalho Meu Início e o painel do projeto exibirão o status de cada regra
de dados, conjunto de regras e métrica. Um sinal de visto verde indica que as
estatísticas do resultado estavam dentro da referência. Um ponto de exclamação
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vermelho indica que a tarefa falhou. Um "X" vermelho indica que as estatísticas do
resultado estão fora de uma ou mais das referências especificadas. Diversas marcas
de "X" vermelho indicam que os resultados estavam fora da referência para um
número de execuções. Haverá um "X" para cada execução, para um máximo de
três que representam a tendência geral.
Área de trabalho Meu Início do InfoSphere Information Analyzer
Na área de trabalho Meu Início, é possível visualizar os resultados de saída
de todas as regras de dados, métricas e conjuntos de regras clicando no
ícone de configuração na parte superior direita da tela.
1. Clique em Incluir na parte inferior esquerda da área de trabalho
Configurar Meu Início para incluir um resumo de métricas, resumo de
regras de dados ou resumo de conjuntos de regras em sua página
inicial.
2. Clique na guia Métricas, Regras de Dados ou Conjuntos de Regras,
dependendo da saída que você deseja ver.

3.

4.

5.
6.

Nota: Cada uma das regras de dados, métricas e conjuntos de regras
aparecerão em sua própria área de trabalho de resumo. Haverá as áreas
de trabalho: Resumo de Regras de Dados, Resumo de Conjuntos de
Regras e Resumo de Métricas. É possível também clicar na guia Todos
os Resumos de Controle de Qualidade, que inclui regras de dados,
métricas e conjuntos de regras.
Selecione as regras de dados, métricas ou conjuntos de regras que você
deseja incluir a partir das várias pastas na área de trabalho de
configuração e clique em OK na parte inferior da área de trabalho. Isso
salvará o componente em sua área de trabalho Meu Início.
Mova os componentes na página da área de trabalho Meu Início
arrastando os cabeçalhos para a área em que você deseja que eles sejam
exibidos.
Visualize o status de cada regra de dados, métrica ou conjunto de
regras, bem como quaisquer referências especificadas.
Destaque a regra de dados, a métrica ou o conjunto de regras para os
quais você deseja ver uma saída individual e clique em Visualizar
Resultados. Isso o levará para a área de trabalho Qualidade dos
Dados, onde é possível realizar drill down até resultados de saída
individuais.

Painel do Projeto
No ícone Visão Geral, selecione Painel e clique na guia Qualidade. Será
possível ver a hora em que cada conjunto de regras, regra de dados e
métrica foram executados, o status de cada um deles e quaisquer
referências especificadas ao configurar cada conjunto de regras, regra de
dados ou métrica. É possível visualizar resultados de saída individuais
destacando o componente de qualidade dos dados e clicando em
Visualizar Resultados.
Área de trabalho Qualidade dos Dados
No ícone Desenvolver, selecione Qualidade dos Dados. É possível
destacar qualquer regra de dados, conjunto de regras ou métrica e clicar
em Visualizar Saída.
Regras de dados, conjuntos de regras e métricas individuais
No ícone Desenvolver, selecione Qualidade dos Dados. É possível
destacar qualquer regra de dados, conjunto de regras ou métrica e clicar
em Abrir.Clique em Visualizar Saída.
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Visualizando Resultados de Saída para Regras de Dados,
Métricas e Conjuntos de Regras
É possível visualizar resultados de saída para regras de dados, métricas e
conjuntos de regras a partir de quatro partes diferentes da área de trabalho do IBM
InfoSphere Information Analyzer. É possível visualizar resultados na área de
trabalho Meu Início do InfoSphere Information Analyzer, no painel do projeto ou
na área de trabalho Qualidade dos Dados.
A área de trabalho Visualizar Saída fornecerá detalhes específicos sobre suas
regras de dados, seus conjuntos de regras e suas métricas em uma área de trabalho
Histórico que mostra um resumo textual do histórico do elemento de qualidade
dos dados, além de visualizações gráficas mostrando a tendência dos resultados de
execução. A saída exibida é diferente com base na maneira como você configurou
sua saída ao criar cada regra de dados, conjunto de regras e métrica individuais.
Os elementos de saída a seguir são exibidos para os seguintes itens de qualidade
dos dados:
Regras de Dados
Na área de trabalho Histórico, é possível visualizar detalhes sobre as
execuções individuais de suas regras de dados, como estatísticas e
referências. Clique em Fazer Linha de Base para configurar o ponto de
início na visualização gráfica. Você também tem a opção de incluir notas
na área de trabalho Histórico clicando no ícone Nota.
Para visualizar o histórico gráfico de uma regra de dados, clique no ícone
de gráfico na parte inferior esquerda da tela. É possível alterar a data de
início e as datas de encerramento das execuções de regras de dados que
deseja ver no gráfico, bem como alterar a visualização para exibir % Não
Atendida ou Nº Atendido. Use a legenda no lado inferior esquerdo da tela
para obter detalhes sobre os componentes do gráfico.
Clique em Visualizar Detalhes na área de trabalho Histórico para exibir
detalhes para uma execução de regra de dados específica. Na área de
trabalho Visualizar Detalhes, clique na guia Visão Geral ou Resultados
para visualizar estatísticas e resultados sobre a execução de uma
determinada regra de dados. É possível ver todos os detalhes da exceção
com base em como você configurou sua saída. O que você verá aqui
corresponde a sua configuração de saída. Os campos vistos são baseados
nas colunas que você selecionou para incluir durante a configuração da
saída para uma determinada regra de dados. É possível clicar em Exportar
para exportar os dados da regra de dados para um arquivo de texto
delimitado ou fixo.
Conjuntos de Regras
Na área de trabalho Histórico, é possível visualizar detalhes sobre as
execuções individuais de suas regras de dados, estatísticas e referências.
Clique em Fazer Linha de Base para configurar o ponto de início na
visualização gráfica. Você também tem a opção de incluir notas na área de
trabalho Histórico clicando no ícone Nota. Clique em Visualizar Detalhes
para exibir detalhes para uma execução de regra de dados específica.
Para visualizar o histórico gráfico de um conjunto de regras, clique no
ícone de gráfico na parte inferior esquerda da tela. É possível escolher
entre as seguintes visualizações gráficas:
v Validade
v Confiança
v Comparação de Linha de Base

196

Guia do Usuário

v Número de Regras Não Atendidas
É possível alterar a data de início e as datas de encerramento das
execuções do conjunto de regras que você quer ver em cada gráfico. Use a
legenda no lado inferior esquerdo da tela para obter detalhes sobre os
componentes do gráfico.
Na área de trabalho Visualizar Detalhes, clique na guia Visão Geral ou
Resultados para visualizar estatísticas e resultados sobre a execução de
uma determinada regra de dados. A área de trabalho Visão Geral fornece
detalhes sobre o conjunto de regras, como a média, o desvio padrão, as
estatísticas e as referências.
A guia Resultados tem quatro visualizações diferentes. Clique na
visualização que deseja ver no menu Selecionar Visualização no lado
esquerdo da tela:
Registro
Exibe todos os registros para um conjunto de regras. É possível
visualizar todas as regras não atendidas para cada resultado de
execução para um conjunto de regras. Quando você destaca um
registro de execução para um conjunto de regras, é possível ver os
registros individuais que violaram a regra na área de trabalho
Regras Não Atendidas pelo Registro Selecionado na parte inferior
da tela.
Regra Exibe todas as regras para um conjunto de regras. É possível
selecionar diversas regras de uma vez. É possível selecionar União
para mostrar todos os registros que falharam em uma das regras,
ou em ambas as regras, ou é possível selecionar Intersecção para
mostrar os registros que falharam em ambas as regras.
Distribuição
Esta visualização mostra o percentual de registros que tinham uma
ou mais violações. É possível classificar registros por Nº de Regras
Não Atendidas ou % de Regras Não Atendidas.
Padrão
Esta visualização mostra o padrão de seus registros de conjunto de
regras. Ela pode mostrar informações como: quando a regra A foi
quebrada, a regra B também falhou em 97% do tempo. Ela fornece
confiança para mostrar se há uma associação entre duas regras. Ela
ajuda você a localizar correlações entre padrões de regra e mostra
quaisquer dependências ou relacionamentos entre duas regras.
É possível ver todos os detalhes da exceção com base em como você
configurou sua saída. O que você verá aqui corresponde a sua
configuração de saída. Os campos vistos são baseados nas colunas que
você selecionou para incluir durante a configuração da saída para uma
determinada regra de dados. É possível clicar em Exportar para exportar
os dados da regra de dados para um arquivo de texto delimitado ou fixo.
Métricas
Na área de trabalho Histórico, é possível visualizar detalhes sobre as
execuções individuais de suas métricas. Clique em Fazer Linha de Base
para configurar o ponto de início na visualização gráfica. Você também tem
a opção de incluir notas na área de trabalho Histórico clicando no ícone
Nota. Clique em Visualizar Detalhes para exibir detalhes para uma
execução de métrica específica.

Capítulo 14. Criando Regras para Análise de Dados

197

Para visualizar o histórico gráfico de uma métrica, clique no ícone de
gráfico na parte inferior esquerda da tela. É possível alterar a data de início
e as datas de encerramento das execuções da métrica de regra de dados
que você quer ver no gráfico. Use a legenda no lado inferior esquerdo da
tela para obter detalhes sobre os componentes do gráfico.
Clique em Visualizar Detalhes na área de trabalho Histórico para exibir
detalhes para uma execução de métrica específica. Na área de trabalho
Visualizar Detalhes, clique na guia Visão Geral ou Resultados para
visualizar estatísticas e resultados sobre a execução de uma determinada
métrica. É possível ver todos os detalhes da exceção com base em como
você configurou sua saída. O que você verá aqui corresponde a sua
configuração de saída. Os campos vistos são baseados nas colunas que
você selecionou para incluir durante a configuração da saída para uma
determinada métrica. É possível clicar em Exportar para exportar os dados
da regra de dados para um arquivo de texto delimitado ou fixo.

Visualizando o Histórico de Atividades de Qualidade dos Dados
É possível visualizar o histórico de atividades de definições de regra de dados,
regras de dados, métricas, definições de conjunto de regras e conjuntos de regras
usando o recurso de trilha de auditoria. O recurso de trilha de auditoria controla o
histórico de atividades de cada objeto de qualidade de dados, como o momento da
criação, alteração, execução e assim por diante.

Sobre Esta Tarefa
Usando o recurso de trilha de auditoria de definições de regra de dados, definições
de conjunto de regras, regras de dados, conjuntos de regra e métricas é possível
visualizar o histórico desses objetos, incluindo a data e a hora que foram criados, a
data e a hora em que foram executados ou modificados e o usuário que iniciou
cada ação. A trilha de auditoria permite que você verifique a ocorrência de eventos
associados a um determinado controle de qualidade a partir de uma perspectiva de
gerenciamento, fornecendo detalhes sobre as atividades das definições de regra,
definições de conjunto de regras, regras de dados, conjuntos de regra e métricas.

Procedimento
1. No ícone Desenvolver no menu do Navegador, selecione Qualidade dos
Dados.
2. Abra uma definição de regra de dados, um executável ou um conjunto de
regras existente.
3. Na guia Visão Geral, localize o menu Selecionar Visualização no lado
esquerdo da tela.
4. Clique na visualização Trilha de Auditoria.
5. É possível ver os campos Evento, Detalhe, Contato e Data e Hora na área de
trabalho Trilha de Auditoria. Clique nas setas de rolagem na parte superior da
área de trabalho Trilha de Auditoria para percorrer os registros da trilha de
auditoria.
6. Acesse o menu Itens por Página no lado direito da tela e selecione o número
de registros que você deseja exibir em cada página da área de trabalho da trilha
de auditoria.
7. Destaque qualquer Evento do qual você deseja informações adicionais na área
de trabalho da trilha de auditoria e clique em Abrir Definição no canto inferior
direito da tela.
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8. É possível selecionar Executar para executar qualquer evento na área de
trabalho da trilha de auditoria, Visualizar Saída para visualizar a saída de um
evento específico, Validar para certificar-se de que o evento é válido, Fechar
para fechar um evento ou Salvar para salvar quaisquer alterações feitas a um
evento.

Associando uma Definição de Regra de Dados a Pastas
As pastas fornecem a capacidade de organizar e visualizar regras de dados,
conjuntos de regras e métricas. É possível usar as pastas para organizar regras de
dados, conjuntos de regras e métricas com base em tarefas de negócios diversas, ou
organizá-las por origens de dados ou sistemas.

Sobre Esta Tarefa
As pastas são organizadas em uma categorização de formato livre. É possível
desenvolver uma hierarquia associada para controlar e visualizar a saída das
regras de dados, conjuntos de regras ou métricas usadas frequentemente, em vez
de procurar em uma lista inteira de objetos. As pastas são visíveis na área de
trabalho Qualidade dos Dados, bem como na Página Inicial.

Procedimento
1. Clique no ícone Desenvolver no menu do Navegador no console e selecione
Qualidade dos Dados.
2. Dê um clique duplo na definição de regra de dados com a qual você deseja
trabalhar ou selecione a definição de regra de dados e clique em Abrir no
menu Tarefas.
3. Selecione Pastas no menu Selecionar Visualização. Se você estiver criando uma
pasta para uma nova regra de dados, significa que nenhuma associação de
pasta existirá ainda.
4. Clique em Incluir.
5. Selecione a pasta à qual você deseja associar a definição de regra de dados e
clique em Incluir.
6. Clique em OK para incluir a pasta selecionada na lista de pastas associadas.
Nota: Para remover uma pasta, destaque a pasta na área de trabalho Pastas de
Controle de Qualidade e clique em Remover no lado direito da tela.

Associando uma Definição de Regra a Termos, Políticas e Contatos
É possível associar uma definição de regra a um termo do IBM InfoSphere
Business Glossary para fornecer significado adicional à definição de regra. É
possível também associar uma política ou um contato no repositório a uma
definição de regra.

Sobre Esta Tarefa
Você deve ter função de Autor ou Usuário do InfoSphere Business Glossary para
visualizar e usar a área de trabalho Termos.

Procedimento
1. Clique no ícone Desenvolver no menu do Navegador no console do IBM
InfoSphere Information Analyzer e selecione Qualidade dos Dados.
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2. Selecione uma definição de regra de dados e clique em Abrir ou clique em
Nova Definição de Regra de Dados.
3. Selecione Anexos no menu Selecionar Visualização. Se você estiver associando
um termo, política ou contato a uma nova regra de dados, significa que
nenhuma associação existirá ainda.
4. Na área de trabalho Termos, Políticas, ou Contatos, selecione Incluir.
5. Selecione os dados que você deseja incluir e clique em Incluir.
Nota: Para remover um termo, política ou contato, destaque o item e clique
em Remover à direita da tela.
6. Clique em Salvar e Fechar.

Depurando Regras de Dados e Conjuntos de Regras
Você pode usar a opção de log de depuração para isolar erros em sua lógica de
regras que impedem o êxito da avaliação de regras.

Configurando a Opção de Log de Depuração
É possível configurar a opção de log de depuração a partir das telas do planejador
de tarefa da regra de dados.

Procedimento
1. É possível selecionar a opção de log de depuração nas seguintes janelas da
interface com o usuário:
v Definição de Regra de Dados > Testar > etapa Submeter Tarefa > guia
Opções
v Definição de Conjunto de Regras > Testar > etapa Submeter Tarefa > guia
Opções
v Executar Regra de Dados > guia Opções
v Executar Conjunto de Regras > guia Opções
2. Selecione Criar Log de Depuração e especifique o número de registros para
incluir no log.
3. Execute a regra de dados ou o conjunto de regras.

O que Fazer Depois
Após a execução da regra de dados ou do conjunto de regras, é possível visualizar
o log de depuração selecionando Visualizar Log de Depuração nas seguintes
janelas:
v Regra de Dados > Visualizar Saída > Visualizar Detalhes > guia Resultado
v Conjunto de Regras > Visualizar Saída > Visualizar Detalhes > guia Resultado
e selecione Por Registro ou Por Regra
v Visualizar Resultados do Teste de Regra de Dados > guia Resultado
v Visualizar Teste do Conjunto de Dados > guia Resultado e selecione Por
Registro ou Por Regra
Ao visualizar o log de depuração, você também tem a opção de exportar o log
para fazer mais análises ou de enviar para outro usuário para ajudá-lo a depurar a
regra de dados ou o conjunto de regras.
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Visualizando o Log de Depuração
Você pode visualizar o log de depuração para ver o que está ocorrendo em cada
etapa com sua regra de dados ou condições do conjunto de regras e funções.

Como Interpretar o Log de Depuração
Trabalhe em cada etapa da avaliação (considere cada linha como igual a uma etapa
na avaliação da regra). Dessa maneira, é possível isolar os erros em sua lógica de
regra que estão impedindo uma avaliação de regra bem-sucedida.
Para uma coluna específica em sua regra de dados ou conjunto de regras, é
possível ver como o IBM InfoSphere Information Analyzer visualiza esses dados.
No log de depuração de amostra a seguir, é possível ver os valores de colA, colB,
colC e colD.
v Se você aplicar uma função, será possível ver que ela retorna um valor
específico, por exemplo, uppercase(colA).
v Ao aplicar um cálculo, é possível ver o resultado para esse registro específico,
por exemplo, colC + colD.
v Quando uma condição é avaliada, é possível ver se o resultado retornado é true
ou false.
v É possível ver se foi considerado que o registro atendeu a regra ou não.

Figura 8. Log de Depuração de Exemplo

Implementando Componentes de Qualidade
Em um cenário de implementação básico, os componentes de qualidade do IBM
InfoSphere Information Analyzer são movidos de um ambiente de
desenvolvimento ou teste para um ou mais ambientes de produção. É possível
importar e exportar componentes de qualidade, incluindo definições de regras de
dados, definições de conjuntos de regras, conjuntos de regras, variáveis globais e
métricas.
Além de mover componentes de qualidade de instâncias de desenvolvimento ou
teste do IBM InfoSphere Information Server para diversos servidores de ambiente
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de produção do InfoSphere Information Server, também é possível usar a
importação e exportação para propósitos de backup e restauração.

Usando o Assistente de Importação
Use o assistente de importação para importar componentes de qualidade de um
arquivo exportado anteriormente que existe em seu servidor.

Procedimento
1. Para importar:
v Uma definição de regra de dados, definição de conjunto de regras, regra de
dados ou conjunto de regras, selecione Desenvolver > Qualidade dos Dados
e clique em Importar.
v Uma variável lógica global, selecione Início > Gerenciamento de Metadados
> Variáveis Lógicas Globais e clique em Importar.
2. Insira a localização dos arquivos no servidor a serem importados e clique em
Mostrar Arquivos. Você deve ter autoridade para acessar o local do servidor.
3. Selecione o pacote a ser importado na grade e clique em Avançar.
4. A janela Detalhes de Importação do assistente lista o nome do pacote, o
número de itens a ser importado, o tamanho do pacote e a data e hora da
importação do pacote. Clique em Importar.
5. Se houver um conflito de nomenclatura ou identidade (atributo exclusivo do
arquivo armazenado internamente), selecione uma das opções a seguir e, em
seguida, clique em Avançar:
v Para conflitos de nome, as opções a escolher são:
– Não substituir o item existente
– Substituir o item existente pelo item importado
– Anexar um sufixo customizado no item importado e inserir um sufixo no
nome do recurso, como _new.
v Para conflitos de identidade, as opções a escolher são:
v Não substituir o item existente
v Substituir o item existente pelo item importado
6. Quando o pacote for concluído com êxito, clique em OK.

Usando o Assistente de Exportação
Use o assistente de exportação para exportar componentes de qualidade para um
arquivo em seu servidor.

Procedimento
1. Para exportar:
v Uma definição de regra de dados, definição de conjunto de regras, regra de
dados ou conjunto de regras, selecione Desenvolver > Qualidade dos
Dados.Selecione um controle de qualidade na grade e clique em Exportar.
v Uma variável lógica global, selecione Início > Gerenciamento de Metadados
> Variáveis Lógicas Globais.Selecione uma variável lógica global e clique em
Exportar.
2. Insira o diretório de destino no servidor no campo de texto Local. Você deve
ter autoridade para gravar no local do servidor.
3. Selecione as opções de recurso e atributo a serem exportadas.
v Para definições de regra de dados e definições de conjunto de regras, a opção
disponível é Incluir Pastas.
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v Para regras de dados, conjuntos de regras e métricas, as opções são:
– Incluir Pastas
– Incluir Ligações, quando selecionada, ativa a opção Exportar Variáveis
Globais.
– Incluir Configuração de Saída
– Incluir Histórico de Resultados
v Para variáveis lógicas globais, a opção é Incluir Ligações.
4. Clique em Exportar.
5. Quando o pacote for concluído com êxito, clique em OK.
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Capítulo 15. Estágio Data Rules
Use o estágio Data Rules para verificar a qualidade de dados em qualquer lugar
no fluxo de uma tarefa.
Usando o estágio Data Rules, é possível incluir regras que você cria no IBM
InfoSphere Information Analyzer diretamente no fluxo de uma tarefa. Essas regras
verificam a qualidade dos dados no fluxo. O estágio Data Rules pode ser incluído
em qualquer lugar em uma tarefa e você pode incluí-lo diversas vezes para
verificar anormalidades de dados e validar a qualidade dos dados. Incluindo
estágios adicionais posteriores no fluxo na tarefa, é possível analisar ou
transformar os registros inválidos e enviar registros válidos mais adiante no fluxo
para processamento adicional.
O estágio Data Rules pode usar todas as definições de regra de dados publicadas
que você criou no InfoSphere Information Analyzer. Também é possível criar regras
ad hoc que podem ser usadas apenas nesse estágio. Se você tiver a função Autor
de Regra no InfoSphere Information Analyzer, poderá criar e publicar definições de
regras e definições de conjuntos de regras diretamente do próprio estágio. Todas as
definições de regra que você publica são salvas no repositório de metadados para
que também fiquem disponíveis para uso no InfoSphere Information Analyzer.
É possível usar o estágio Data Rules para designar o pré-processamento dos dados
(colocando os dados no formato correto antes que eles sejam processados pelo
estágio Data Rules) e o pós-processamento do resultado. Também oferece a
flexibilidade para encadear diversos estágios de regra ou para armazenar registros
bons ou ruins em diferentes tabelas de destino. Também é possível gerenciar
exceções no fluxo de tarefa, de modo que dados de baixa qualidade não sejam
passados para um armazém de dados, por exemplo. O estágio Data Rules pode
usar três tipos de saída: um tipo de saída para dados que atendem a todas as
regras, um tipo de saída para dados que não atendem a uma ou mais regras e um
tipo de saída que contém informações detalhadas sobre cada registro que falhou.
Os detalhes descrevem cada condição que o registro não atendeu. É possível usar
essas informações para executar análise adicional para determinar a causa das
falhas de dados e corrigir a falha na origem de dados ou no fluxo na tarefa.
Embora seja possível criar e publicar novas regras a partir do estágio Data Rules,
você deve criar regras no InfoSphere Information Analyzer e, em seguida,
implementá-las em uma tarefa. É possível usar o InfoSphere Information Analyzer
para projetar, testar, depurar e validar as regras em dados não operacionais.
Quando a regra estiver pronta para produção, publique a regra e implemente-a no
estágio Data Rules. Essa separação de responsabilidades mantém seguros os
sistemas de design, teste e produção, as regras e os dados.
Quando uma tarefa que usa o estágio Data Rules é executada, a saída do estágio é
passada para os estágios posteriores. Diferentemente do InfoSphere Information
Analyzer, uma tarefa não armazena resultados ou históricos no banco de dados de
Resultados da Análise (IADB).
Se você reutilizar regras que foram criadas no InfoSphere Information Analyzer ou
se criar novas regras no InfoSphere Information Analyzer e planejar usá-las no
Estágio de Regras, certifique-se dos seguintes requisitos:
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v O estágio Data Rules trabalha apenas com definições de regra, não com regras
executáveis do InfoSphere Information Analyzer. Ligações, condições de junção e
definições de saída devem ser definidas no editor de Estágio de Regras do
InfoSphere DataStage. Por exemplo, se você usar uma definição de regra que
requer uma ou mais junções, você deve incluir estágios Join na tarefa.
v O estágio Data Rules não suporta referências e métricas.
A maior parte da configuração é executada no Editor de Regras de Dados, que fica
disponível na guia Estágio > Geral do estágio Data Rules. O Editor de Regras
apresenta uma guia Entrada e uma guia Saída. Na guia Entrada, selecione as
regras a serem incluídas no estágio e, em seguida, mapeie, ou ligue, cada variável
de regra para uma coluna a partir de um link de entrada ou para um valor literal.
Na guia Saída, selecione as colunas a serem passadas para os links de saída. Além
disso, é possível especificar estatísticas e atributos adicionais, como data ou hora, a
serem incluídos na saída, bem como criar uma expressão customizada para
executar um cálculo.

Pré-requisitos para o Estágio Data Rules
Antes de usar o estágio Data Rules, confirme se seu sistema tem as versões
necessárias de software e permite scripts no Microsoft Internet Explorer.
A seguir estão os pré-requisitos para usar o estágio Data Rules:
1. O IBM InfoSphere Information Analyzer, Versão 8.7 deve estar instalado.
2. O IBM InfoSphere DataStage Versão 8.7 deve estar instalado.
3. O Microsoft Internet Explorer, Versão 7 ou superior deve estar instalado no
computador cliente.
4. Você deve ativar scripts no Internet Explorer no computador cliente. Existem
duas maneiras de ativar scripts na segurança do Internet Explorer. Você pode:
v Incluir o nome do host da camada de serviços na Zona Confiável, o que
ativa scripts apenas para a camada de serviços.
v Ativar scripts ativos, o que ativa scripts para todos os Web sites.
Nota: Se não ativar scripts, na primeira vez em que clicar em Configurar
Regras de Dados na página de estágio Data Rules, aparecerá uma tela em
branco com uma mensagem de erro, na qual você poderá ativar o script. Se
você ativar scripts nesse ponto, deve clicar no botão Fechar no Editor de Regras
de Dados e, em seguida, clicar em Configurar Regras de Dados novamente
para acessar a interface do editor.
Para incluir o nome do host da camada de serviços na Zona Confiável:
1. Abra o Internet Explorer e escolha Ferramentas > Opções da Internet.
2. Na guia Segurança, escolha Sites Confiáveis e clique em Sites.
3. Insira o nome do host da camada de serviços. Não inclua o número da porta
ou protocolo. Em seguida, clique em Incluir.
Para ativar scripts ativos:
1. Abra o Internet Explorer e escolha Ferramentas > Opções da Internet.
2. Escolha Segurança > Internet e, em seguida, clique em Nível Customizado.
3. Role até a seção Script da lista e, em seguida, em Script Ativo, clique em
Ativar.
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Definições de Regra (Estágio Data Rules)
Uma definição de regra é uma expressão lógica que avalia condições específicas em
um conjunto de dados.
Ao criar uma definição de regra, você define a lógica que analisa os dados que
fluem através de uma tarefa. Por exemplo, se estiver preocupado que alguns
registros podem não conter sobrenomes de clientes, você poderá criar a seguinte
regra, que verifica se existe um sobrenome e se o valor do campo de sobrenome
não é o caractere de espaço:
LastName EXISTS AND LastName <> " "

Essa regra verifica a validade dos dados. Se o sobrenome existir e não for nulo, a
regra será avaliada como True. No entanto, você também pode criar a regra para
testar dados inválidos. A regra a seguir verifica se o sobrenome está ausente ou se
o valor do campo de sobrenome é nulo. Se qualquer das condições for verdadeira,
o registro será inválido e a regra será avaliada como True.
LastName NOT EXISTS OR LastName = " "

Use conjuntos de regra para gerenciar regras relacionadas. Por exemplo, uma
empresa pode definir uma regra de negócios que indica que um registro de cliente
válido contém um número de conta válido, uma região válida e um nome e
sobrenome. Usando a lógica de regra, você pode criar as seguintes definições de
regra para descrever esta regra de negócios:
v O número da conta deve conter três números, um hífen, três letras, um hífen e
três números.
Account MATCHES_REGEX ’^[0-9]{3}-[a-zA-Z]{3}-[0-9]{3}$’

v As únicas regiões válidas são norte, sul, leste e oeste.
Region IN_REFERENCE_LIST {’norte’, ’sul’, ’leste’, ’oeste’}

v O nome do cliente deve existir e não deve ser nulo.
FirstName EXISTS AND FirstName <> " "

v O sobrenome do cliente deve existir e não deve ser nulo.
LastName EXISTS AND LastName <> " "

É possível incluir cada uma dessas quatro definições de regra individualmente no
estágio Data Rules sempre que for preciso validar registros de cliente, ou você
pode combinar todas elas em uma definição de conjunto de regras. Por exemplo,
você pode dar o nome ValidCustomers ao conjunto de regras. Depois, sempre que
precisar validar registros de cliente, inclua o conjunto de regras ValidCustomers no
estágio. Cada regra no conjunto é incluída no estágio.
No exemplo acima, as variáveis são Account, Region, FirstName e LastName. No
entanto, suas origens de dados podem usar diferentes nomes de coluna para
descrever os mesmos tipos de dados. Por exemplo, uma origem pode usar o nome
de coluna Local para descrever as regiões, enquanto outra usa o termo Território.
Ao configurar a regra com cada origem de dados, você mapeia, ou liga, cada
variável de regra à coluna que contém os dados relacionados. Em seguida, quando
a tarefa for executada, o Estágio da Regra substituirá cada nome de variável pelo
nome da coluna de origem de dados mapeada e para cada registro, a regra
avaliará o valor de cada campo na coluna.
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Criando Definições de Regra (Estágio Data Rules)
Se você for um autor de regra, poderá criar definições de regra e conjuntos de
regras.

Sobre Esta Tarefa
Com exceção de variáveis globais, referências e métricas, o estágio Data Rules
fornece toda a funcionalidade de criação de regra que está no IBM InfoSphere
Information Analyzer. As definições de regra e definições de conjunto de regras
que você publica a partir do estágio Data Rules são salvas no repositório de
metadados, onde estão disponíveis para uso em qualquer instância do estágio Data
Rules e no InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. Na área de janela Regras Selecionadas no Editor de Regras de Dados, clique
em Criar Novo.
2. Insira um nome para a regra e a lógica de regra.
3. Insira a lógica de regra manualmente ou clique em Incluir na Lógica para
acessar as listas de funções, verificações, parênteses e instruções condicionais
para incluir na regra.
4. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
É possível selecionar uma definição de regra na grade e, em seguida, editar, copiar
ou publicar a definição de regra:
v Clique em Editar para alterar a definição de regra selecionada.
v Clique em Copiar para usar a regra selecionada como modelo para criar uma
definição de regra.
v Clique em Publicar > Definição de Regra para publicar a definição de regra
selecionada.

Sintaxe para Lógica de Regra
A lógica de regra descreve o que uma regra avalia e como a avaliação é concluída.
Tabela 21. Sintaxe para Lógica de Regra
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Componente

Sintaxe

Exemplo

Operadores Booleanos

AND, OR

valor >0 AND valor<100

Agrupamento Booleano

()

(valorA=0) AND (valorB=0)
OR valorC=0)

Condição

IF, THEN, ELSE, NOT

IF age>18 THEN status NOT
CONTAINS 'child'

Tabela 21. Sintaxe para Lógica de Regra (continuação)
Componente

Sintaxe

Exemplo

Nomes

Os nomes podem conter os
seguintes caracteres:

age>0 AND client_ID EXISTS

v Caracteres Alfabéticos
v Caracteres Unicode que
pertencem à categoria
Letra
v Caracteres numéricos
v Sublinhado (_)
v Ponto de interrogação (?)
v Sinal de dólar ($)
O primeiro caractere de um
nome de variável deve ser
um caractere alfabético. Os
nomes não podem conter
pontos e espaços.
Constantes numéricas

col>10 AND col<12343.35
As constantes numéricas
contêm caracteres numéricos
de 0 a 9 que são
especificados no formato de
máquina (12345.789), não em
um formato específico de
código de idioma. As
constantes numéricas não
podem conter aspas,
separadores decimais ou
separadores de fração.

Constantes de Sequência

value<>'xyz' AND
Delimite constantes de
sequência com aspas simples, value<>'John\'s idea' AND
col<>'C:\\docs'
por exemplo, 'valor'. Se a
própria sequência contiver
uma aspa simples, preceda a
aspa simples com uma barra
invertida. Se a sequência
contiver uma barra invertida,
preceda a barra invertida
com outra barra invertida.

Constantes de Data e Hora

Use as funções dateValue(),
timeValue() e
timestampValue() para fixar
um horário, data ou registro
de data e hora em uma
expressão.

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Listas

Insira uma lista de valores
separada por vírgulas.

'a','b','c' 1.54, 2.32, 34.12

Funções

Insira o nome da função,
seguido pelos parâmetros da
função, entre parênteses.

ltrim(upper(col))='ABC'
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Tabela 21. Sintaxe para Lógica de Regra (continuação)
Componente

Sintaxe

Comentários

IF country='01' /*01 =
Insira o comentário usando
este formato:
France*/ THEN
// comentário (duas barras
region='EMEA')
seguidas pelo comentário)
ou
/* comentário */ (comentário
entre /* e */)

Verificações

Insira a verificação, seguida
pelos dados de referência
necessários.

Dados de Origem

Os dados de origem podem
conter quaisquer das
seguintes sequências:
v Nomes de colunas
v Nomes de variáveis

Exemplo

# Testar o valor abaixo do
limite
col < $limit
// padrão = 100
\* fim fo teste *\

v Expressões compostas por
funções, operadores
aritméticos e variáveis. O
resultado da avaliação das
expressões deve ter um
tipo de dados de
sequência ou caractere.

Verificações para Lógica de Regra
Uma verificação é uma parte da lógica de regra em uma definição de regra que
determina se os dados de origem atendem a uma condição específica. Ao criar a
lógica de regra, é possível usar as verificações.
contains
Verifica se os dados de origem contêm os dados de referência, em que
ambos os elementos fazem parte de uma sequência. Por exemplo, a
sequência “abcdef” contém “cd”, mas não contém “dc”. Os dados de
origem e os dados de referência devem ser do tipo de sequência. A
verificação contains faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Os dados
de origem e os dados de referência podem ser uma variável ou o resultado
de uma função escalar. Para os dados de origem, é possível usar uma
expressão composta por funções escalares, operações aritméticas e
variáveis. No entanto, você deve assegurar que o resultado da avaliação da
expressão seja um tipo de dados de sequência ou caractere.
A sintaxe é:
dados_de_origem contains dados_de_referência

comparison
Verifica se os dados de origem são iguais aos dados de referência. Use os
operadores =, >, <, >=, <= e <> para criar verificações de igualdade. Os
dados de origem e os dados de referência devem ter tipos de dados
compatíveis. Para dados da sequência, a verificação faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Além disso, a verificação ignora todos os espaços
à direita nos dados. Por exemplo, se os dados de origem ou os dados de
referência contiverem nome, a verificação de igualdade verificará "nome"
(um valor que tem um tipo de dados de CHAR(10)) como uma
correspondência. Para dados de sequência, a verificação não ignora os
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espaços no início. Se os dados contiverem espaços no início e diferenças de
maiúsculas e minúsculas, use as funções de sequência para normalizar os
valores.
exists

Verifica os dados de origem para valores nulos. A verificação retornará true
se os dados de origem não forem nulos e retornará false se forem nulos.
dados_de_origem exists

in_reference_column
Verifica se os valores nos dados de origem existem na coluna de referência
especificada. É possível usar a verificação de coluna de referência para
assegurar que um valor esteja em uma tabela de referência principal ou
que a integridade referencial de duas tabelas esteja correta. Os dados de
origem e a coluna de referência devem ter tipos de dados compatíveis.
Esse tipo de lógica executa uma verificação com relação a outra coluna que
poderia estar em outra tabela; portanto, a verificação demora mais para ser
executada do que uma verificação sem coluna, como verificações exists ou
contains. Se você trouxer uma definição de regra ou regra de dados para
um conjunto de regras que tenha uma verificação de coluna de referência,
precisará juntar as tabelas explicitamente.
dados_de_origem in_reference_column coluna_de_referência

in_reference_list
Verifica se os valores nos dados de origem são de uma lista de referência
de valores especificada. Os dados de origem e a lista de referência devem
ter tipos de dados compatíveis. Insira a lista de valores entre colchetes ({
}) e use vírgulas para separar os valores. Para inserir valores de sequência,
use aspas. Insira valores numéricos no formato da máquina (123456.78). A
lista pode conter funções escalares.
dados_de_origem in_reference_list {lista_de_referência}

Por exemplo, esta regra verifica se os registros usam os códigos de material
aprovados:
material_type in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

is_date
Verifica se os dados de origem, que devem ser um tipo de dados de
caractere, estão em um formato de data válido.
dados_de_origem is_date

A lista a seguir contém os formatos de data válidos, que não podem ter
delimitadores ou podem ter um delimitador de hífen (-), barra (/) ou
ponto (.). Observe que a lista mostra os formatos com um delimitador de
hífen:
v %yyyy-%mm-%dd
v %yy-%mm-%dd
v
v
v
v
v

%mm-%dd-%yyyy
%mm-%dd-%yy
%yyyy-%dd-%mm
%yy-%dd-%mm
%dd-%mm-%yyyy

v %dd-%mm-%yy
is_numeric
Verifica se os dados de origem representam números não formatados ou
números que são formatados para um código de idioma específico. Por
Capítulo 15. Estágio Data Rules
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padrão, o código de idioma atual é usado. Para usar o formato para um
código de idioma específico, forneça o nome do código de idioma, como
'fr' (França) ou 'de' (Alemanha) como dados de referência. Por exemplo,
"col is_numeric 'fr'" retorna true para o valor "100 000,00" e "col is_numeric
'de'" retorna true para o valor "100.000,00". Para obter uma lista de códigos
ISO 639-1 que representam os nomes dos idiomas, consulte
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.
dados_de_origem is_numeric nome_de_código_de_idioma_opcional

matches_format
Verifica se uma sequência de caracteres nos dados de origem
correspondem ao formato da sequência padrão especificada. Os dados de
origem e a sequência padrão devem ser sequências.
Use os seguintes caracteres para construir a sequência padrão, que deve ser
inserida entre aspas:
v A - Representa qualquer caractere maiúsculo.
v a - Representa qualquer caractere minúsculo.
v 9 - Representa qualquer dígito de 0 a 9.
v x - Representa qualquer valor alfanumérico em maiúscula ou minúscula.
dados_de_origem matches_format sequência_padrão

Por exemplo, esta regra verifica se a origem contém códigos de produto
que usam o formato de duas letras maiúsculas, um hífen, três dígitos, um
ponto e dois dígitos:
source-data matches_format ’AA-999.99’

matches_regex
Verifica se os dados de origem contêm o caractere ou a sequência de
caracteres que são especificados em uma sequência padrão. A sequência
padrão pode incluir o local, o início, o meio ou o fim de uma sequência de
caracteres.
dados_de_origem matches_regex sequência_padrão

Expressões regulares podem ser testadas com a verificação de dados
matches_regex. Expressões regulares são uma convenção para avaliar
dados de sequência quanto a formatos, caracteres específicos ou
determinadas sequências de dados de texto. O InfoSphere Information
Analyzer usa o Perl Regular Expression Library para esses tipos de
avaliações. Muitas expressões regulares tratam de dados típicos, incluindo
datas baseadas em texto, endereços de e-mail, endereços da Web e códigos
de produto padrão.
Por exemplo, para testar a validade de um cartão de crédito, os dados
poderiam conter essas condições:
v Uma série de 16 números, opcionalmente separados por um hífen após
cada quatro números, que começa com o valor '4'.
v Por exemplo, o comprimento não é especificado, de fato, como 16, e
pode chegar a 19, se forem usados hífens.
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’
A tabela a seguir lista operadores que são usados frequentemente para
construir as sequências padrão:
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Tabela 22. Exemplos de Operadores de Expressão Regular
Operador

Função

. (ponto)

Indica uma correspondência para um único
caractere.

$ (sinal de dólar)

Indica o fim de uma linha.

^ (circunflexo)

Indica que a sequência padrão começa no
início de uma linha.

[caractere maiúsculo]

Indica uma correspondência para um
caractere maiúsculo específico.

[caractere minúsculo]

Indica uma correspondência para um
caractere minúsculo específico.

[dígito de 0 a 9]

Indica uma correspondência para um único
dígito específico.

\d [um dígito específico de 0 a 9]

Indica uma correspondência para um único
dígito específico.

\b

Indica uma correspondência em um limite
de palavra.

\s

Indica uma correspondência para qualquer
caractere de espaço em branco.

\S

Indica uma correspondência para qualquer
caractere que não seja espaço em branco.

\w

Indica uma correspondência para qualquer
caractere alfanumérico único.

[]

Indica o início para a definição de classe de
caractere que você especifica.

[^X]

Indica uma correspondência para o início de
uma linha, seguido pelos caracteres que você
especifica.

X?

Indica uma correspondência para nenhuma
ou uma ocorrência do qualificador. Também
estende o significado do qualificador.

X*

Indica uma correspondência para um
qualificador de zero ou mais.

X+

Indica uma correspondência para um ou
mais qualificadores.

{X, Y}

Indica uma correspondência entre o número
X e Y de ocorrências.

(X|Y) +

Indica o início de uma ramificação
alternativa.

?

Indica uma correspondência opcional.

Para obter informações adicionais sobre expressões regulares, consulte o
pacote de bibliotecas Perl Compatible Regular Expression (PCRE):
http://regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/pcrepattern.html
occurs Verifica se o valor de origem ocorre no número de vezes especificado pelos
dados de referência. Essa verificação calcula agregações nos dados de
origem e pode demorar mais para ser executada do que outras verificações
que avaliam apenas um registro.
dados_de_origem OCCURS dados_de_referência
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Por exemplo, o valor João pode aparecer 50 vezes na coluna do nome. Se a
lógica de regra for criada como nome occurs <100, você ligará a coluna
nome ao literal João; registros com "João" na coluna de nome atendem as
condições da lógica de regra.
Os operadores possíveis são:
v occurs
v occurs>
v occurs>=
v occurs<
v occurs<=
unique
Verifica se o valor de dados de origem ocorre apenas uma vez. Essa
verificação calcula agregações nos dados de origem e pode demorar mais
para ser executada do que outras verificações que avaliam apenas um
registro.
dados_de_origem unique

Funções para Lógica de Regra
Use as funções para especificar operações na lógica de regra.

Funções de Data e Hora
date() Retorna a data do sistema a partir do computador como um valor de data.
Por exemplo, para localizar registros que contenham datas de remessa que
não tenham mais de um ano e que não sejam posteriores à data de hoje:
dateCol > date()-365 and dateCol < date()
Para localizar registros nos quais ocorreu atividade de vendas na última
semana:
IF (date_of_sale > date() - 7) )
datevalue(sequência, formato)
Converte a representação em sequência de uma data em um valor de data,
em que:
v sequência é a sequência para converter em uma data.
v formato é uma sequência que define como a data é representada em
sequência. A variável formato usa a seguinte sintaxe e deve ser colocada
entre aspas simples:
– %dd é o dia com dois dígitos (01-31).
– %mm é o mês com dois dígitos (01-12).
– %mmm é a abreviação de mês com três caracteres, por exemplo, Jan,
Fev, Mar.
– %yy é o ano com dois dígitos (00-99).
–

%yyyy é o ano com quatro dígitos (nn00-nn99).

Se você não especificar um formato, a função usará o formato padrão
%yyyy-%mm-%dd.
Por exemplo, para localizar registros nos quais a data de faturamento não
seja mais antiga do que 365 dias antes de hoje:
datevalue(billing_date,’%yyyy%mm%dd’) > date()-365.
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Para localizar todos os registros nos quais a data de faturamento seja mais
recente do que 01/01/2000:billing_date > datevalue(’2000-01-01’)
Importante: No exemplo anterior, billing_date deve ser uma coluna de
sequência contendo valores que representam datas no seguinte formato
%yyyy%mm%dd (ex: 20110606 para 06/06/2011)
day(data)
Retorna o número que representa o dia do mês para o valor de data que
você especifica. O parâmetro de day(data) deve ser uma data.
Por exemplo, para localizar ordens que tenham sido colocadas no primeiro
dia do mês:day(sales_order_date) =1
month(data)
Retorna o número que representa o mês para o valor de data que você
especifica.
Por exemplo, para assegurar que o mês da data de faturamento seja
válido:month(billing_date) >= 1 and month(billing_date) <= 12
weekday(data)
Retorna o número que representa o dia da semana para o valor de data que
você especifica. Domingo é 1; Segunda é 2; e assim por diante.
Por exemplo, para verificar se o número total de ordens de vendas que
você recebe no Domingo é superior a 1000:If weekday(sales_date) = 1
then count(sales_order_id) > 1000
year(data)
Retorna o número que representa o ano para o valor de data que você
especifica.
Por exemplo, para verificar se os candidatos possuem datas de nascimento
entre 1950 e 1955:year(date_of_birth) > 1950 AND year(date_of_birth) <
1955
time() Retorna a horário do sistema do computador como um valor de horário.
Por exemplo, para localizar todas as transações de vendas que ocorreram
na última hora:IF ( time_of_sale > time() - 4 )
timevalue(sequência, formato)
Converte a representação em sequência de um horário em um valor de
horário, em que:
v sequência é a sequência para converter em um horário.
v formato é uma sequência que define como o horário é representado em
sequência. A variável formato usa a seguinte sintaxe e deve ser colocada
entre aspas simples:
– %hh é a hora com dois dígitos (00-23).
– %nn é o minuto com dois dígitos (00-59).
– %ss é o segundo com dois dígitos (00-59).
– %ss.n é o milissegundo com dois dígitos (00-59), em que n é um
dígito fracional (0-6).
Se você não especificar um formato, a função usará o formato padrão
%hh:%nn:%ss.
Por exemplo, para confirmar se o horário de entrada de hóspedes em um
hotel foi posterior a 11h00:check_in_time > timevalue(’11:00:00’)
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timestampvalue(valor, formato)
Converte a representação em sequência de um horário em um valor de
registro de data e hora, em que:
v sequência é a sequência para converter em um valor de registro de data e
hora.
v formato é uma sequência que define como o registro de data e hora é
representado em sequência. A variável formato usa a seguinte sintaxe e
deve ser colocada entre aspas simples:
– %dd é o dia com dois dígitos (01-31).
– %mm é o mês com dois dígitos (01-12).
– %mmm é a abreviação de mês com três caracteres, por exemplo, Jan,
Fev, Mar.
– %yy é o ano com dois dígitos (00-99).
– %yyyy é o ano com quatro dígitos (nn00-nn99).
– %hh é a hora com dois dígitos (00-23).
– %nn é o minuto com dois dígitos (00-59).
– %ss é o segundo com dois dígitos (00-59).
– %ss.n é o milissegundo com dois dígitos (00-59), em que n é um
dígito fracional (0-6).
Se você não especificar um formato, a função usará o formato padrão
%yyyy-%mm-%ddhh:%nn:%ss.
timestamp()
Retorna a horário do sistema do computador como um valor de hora.
hours(horário)
Retorna um número que representa a hora para o valor de horário que você
especifica.
minutes(horário)
Retorna um número que representa os minutos para o valor de horário que
você especifica.
seconds(horário)
Retorna um número que representa os segundos e milissegundos para o
valor de horário que você especifica.
datediff(data1, data2)
Retorna o número de dias entre duas datas, em que data1 é a data anterior
e data2 é a data posterior.
Por exemplo, para determinar o número de dias entre a data de
faturamento e a data de pagamento: datediff(pay_date, bill_date)
timediff(horário1, horário2)
Retorna a diferença em horas, minutos e segundos entre dois horários, em
que horário1 é o horário anterior e horário2 é o horário posterior
Por exemplo, para determinar a quantidade de tempo entre o início e o fim
de uma tarefa: timediff(end_time, start_time).

Funções Matemáticas
abs(valor)
Retorna o valor absoluto do valor que você especifica. Por exemplo,
ABS(-13) retorna 13.

216

Guia do Usuário

Por exemplo, para determinar se o preço de venda é inferior a $100:
abs(price1-price2)<100
avg(valor)
Uma função agregada que retorna a média de todos os valores em uma
coluna numérica. Opcionalmente, é possível especificar uma coluna de
agrupamento como um segundo parâmetro.
Por exemplo, avg(idade) calculará o valor médio de todos os valores na da
coluna de idade. (idade, sexo) calculará o valor médio para os valores da
coluna de idade agrupados por sexo (você receberá o valor médio para
masculino e o valor médio para feminino como dois valores distintos).
exp(valor)
Retorna o valor exponencial de um valor numérico.
max(valor)
Uma função agregada que retorna o valor máximo em uma coluna
numérica. Opcionalmente é possível especificar uma coluna de
agrupamento como um segundo parâmetro.
min(valor)
Uma função agregada que retorna o valor mínimo em uma coluna
numérica. Opcionalmente, é possível especificar uma coluna de
agrupamento como um segundo parâmetro.
sqrt(valor)
Retorna a raiz quadrada de um valor numérico.
standardize(col, grupo)
Retorna um valor numérico em um número de desvio padrão acima ou
abaixo do valor médio da coluna. O parâmetro grupo é opcional e pode ser
usado para especificar uma chave de agrupamento. Use a função
standardize em vez de usar esta função: (col-avg(col,
grupo))/stddev(col, grupo).
Por exemplo, para determinar quais funcionários possuem salários que
estão fora da média da empresa. Os desvios são definidos como valores
que estão acima do valor médio mais três vezes o desvio padrão: salary <
avg(salary)+3*stddev(salary)).
sum(valor, grupo)
Uma função agregada que especifica a coluna de agrupamento opcional,
como para todas as outras funções de agregação

Funções Gerais
coalesce(valor, valor_de_substituição_de_nulos)
Substitui valores nulos por um valor de substituição especificado,
valor_de_substituição_de_nulos.
Por exemplo, para substituir valores nulos em uma coluna de códigos de
departamento pela sequência 'indefinido': coalesce(code, ’indefinido’).
lookup(valor, ColRefchave, ColRefval)
Substitui um valor de chave por um valor correspondente de uma tabela
de consulta, em que:
v valor é o valor de chave a ser consultado.
v ColRefchave é a coluna da tabela de consulta que contém todos os valores
da chave.
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v ColRefval é a coluna da tabela de consulta que contém os valores de
substituição que correspondem aos valores da chave.
Esta função geralmente é usada em sistemas nos quais códigos internos
representam valores que aparecem em muitos locais na origem de dados.
Por exemplo, uma tabela de clientes contém uma coluna que representa o
país onde o cliente mora. Em vez de armazenar o nome do país na coluna
(por exemplo, Alemanha), sua empresa armazena um código de país (por
exemplo, 100) que representa o país. Uma tabela de consulta
correspondente contém uma coluna para os códigos de país e uma coluna
para os nomes de país. Para criar uma regra que use a função de consulta
para localizar todos os clientes franceses em sua origem de dados que
possuem um número de telefone de 10 dígitos: If lookup(country,
countrycodes, countrynames)=’França’ then phone matches_format
’99.99.99.99.99’

Funções de Sequência
ascii(caractere)
Retorna o valor do conjunto de caracteres ASCII para um valor de
caractere.
Por exemplo, para procurar por todos os registros em que a coluna de
código contenha uma entrada que comece com um caractere não
imprimível: ascii(code)<32
char(códigoASCII)
Retorna o valor do caractere localizado para um caractere ASCII.
Por exemplo, para converter o código 35 de caractere ASCII na letra C:
char(35)
convert(sequênciaOriginal, procurarPor, substituirPor)
Substitui uma subsequência que ocorre em uma sequência por outra
subsequência, em que:
v sequênciaOriginal é a sequência que contém a subsequência.
v procurarPor é a subsequência a ser substituída.
v substituirPor é a sequência de substituição.
Por exemplo, para converter um código de produto de XX para ABC:
convert(product_code, 'XX’, 'ABC’)
count(coluna)
Uma função agregada que fornece uma contagem do número de valores
distintos na coluna inteira ou nos grupos, se uma chave de agrupamento
for especificada.
count(coluna, agruparPor)
Uma função agregada que retorna o número de linhas ou valores em cada
grupo de linhas definido pela coluna agruparPor.
index(sequência, subsequência)
Retorna o índice da primeira ocorrência de uma subsequência em uma
sequência. O resultado é um índice com base zero, de modo que zero
indica que a subsequência foi localizada no início de uma sequência. Um
valor de -1 indica que a subsequência não foi localizada.
lcase(sequência)
Converte todos os caracteres alfabéticos em uma sequência em minúsculas.
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left(sequência, n)
Retorna os primeiros n caracteres de uma sequência.
len(sequência)
Retorna o comprimento, ou número total de caracteres, em uma sequência.
ltrim(sequência)
Remove todos os caracteres de espaço no início de uma sequência.
pad(sequência, início, término)
Inclui caracteres de espaço no início ou fim de uma sequência, em que:
v sequência é a sequência a ser convertida.
v início é o número de espaços a incluir no início da sequência.
v término é o número de espaços a incluir no fim da sequência.
Você deve especificar caracteres de início e término.
lpad(sequência, n)
Inclui n caracteres de espaço no início de uma sequência.
rpad(sequência, n)
Inclui n caracteres de espaço no fim de uma sequência.
right(sequência, n)
Retorna os últimos n caracteres de uma sequência.
rtrim(sequência)
Remove todos os caracteres de espaço do fim de uma sequência.
substring(sequência, início, comprimento)
Retorna uma subsequência de uma sequência, em que:
v sequência é a sequência.
v ínício é um número que representa o primeiro caractere a ser recuperado,
em que 1 é o primeiro caractere na sequência.
v comprimento é o comprimento da subsequência a ser recuperada.
Por exemplo, seus códigos de produto possuem um código de divisão de
três caracteres, seguido por um código de departamento de seis caracteres,
seguido por um ID de produto de cinco caracteres. Você deseja retornar
apenas os códigos de departamento: substring(product_code, 4, 6)
tostring(valor, sequência de formatação)
Converte um valor, como um número, horário ou data, em uma sequência.
A variável sequência de formatação opcional especifica o formato para a
sequência convertida. Se o valor a ser convertido for uma data, horário ou
registro de data e hora, especifique o formato usando a seguinte sintaxe,
que deve ser colocada entre aspas simples:
v %dd é o dia com dois dígitos (01-31).
v %mm é o mês com dois dígitos (01-12).
v %mmm é a abreviação de mês com três caracteres, por exemplo, Jan, Fev,
Mar.
v %yy é o ano com dois dígitos (00-99).
v %yyyy é o ano com quatro dígitos (nn00-nn99).
v %hh é a hora com dois dígitos (00-23).
v %nn é o minuto com dois dígitos (00-59).
v %ss é o segundo com dois dígitos (00-59).
v %ss.n é o milissegundo com dois dígitos (00-59), em que n é um dígito
fracional (0-6).
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Se o valor a ser convertido for numérico, use a seguinte sintaxe para
especificar o formato:
v %i converte o valor em um número inteiro decimal com sinal, como 123.
v %e converte o valor em notação científica (expoente significando),
usando um caractere e, como 1.2345e+2.
v %E converte o valor em notação científica (expoente significando),
usando um caractere E, como 1.2345E+2.
v %f converte o valor em um valor decimal de ponto flutuante, como
123.45.
A tag também pode conter especificadores de precisão e largura opcionais,
como os seguintes:
%[width][.precision]tag

Por exemplo, %4.2f.
No caso de um valor numérico, a sequência de formatação segue a sintaxe
que é usada por dados formatados impressos para a saída padrão (printf)
em C/C++. Para obter informações adicionais, consulte
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/printf/
Por exemplo, para converter os valores de dados em uma sequência com o
formato 12/01/2008: tostring(dateCol, ’%mm/%dd/%yyyy’)
trim(sequência)
Remove todos os caracteres de espaço no início e no fim de uma sequência.
ucase(sequência)
Converte todos os caracteres alfabéticos em uma sequência em maiúsculas.
val(sequência)
Converte a representação em sequência de um número em um valor
numérico.

Publicando Definições de Regra e Conjuntos de Regras (Estágio Data
Rules)
Se você for um autor de regra, poderá publicar definições de regra e conjuntos de
regras.

Procedimento
Publique uma definição de regra ou a definição de conjunto de regras, concluindo
uma das seguintes tarefas:
v Para publicar uma única definição de regra, selecione a definição de regra e
clique em Publicar > Definição de Regra .
v Para publicar uma definição de conjunto de regras, inclua as definições de regra
publicadas na área de janela Regras Selecionadas e, se necessário, crie quaisquer
novas definições de regra necessárias. Em seguida, clique em Publicar >
Definição de Conjunto de Regras. A definição de conjunto de regras e as novas
definições de regra são publicadas.

O que Fazer Depois
É possível selecionar uma regra publicada na grade e, em seguida, editar ou copiar
a regra publicada.
v Clique em Editar para alterar as informações de regra publicada.
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v Clique em Copiar para usar uma regra publicada como modelo para criar as
definições de regra.
Nota: Ao criar uma definição de regra usando a função de cópia usando uma
regra publicada, a definição de regra ainda não é publicada.

Criando uma Tarefa que Usa o Estágio Data Rules
O estágio Data Rules verifica a qualidade dos dados em qualquer lugar na tarefa

Configurando uma Tarefa de Estágio Data Rules
Configure o estágio Data Rules em uma tarefa configurando os links de entrada e
saída das regras.

Sobre Esta Tarefa
Use o Editor de Regras de Dados do InfoSphere Information Analyzer para
configurar a tarefa.
Importante: Depois de configurar a tarefa de regras a partir do Editor de Regras
de Dados, não altere qualquer configuração na tela do DataStage. Caso contrário,
você talvez não receba os resultados a partir das configurações originalmente
configuradas e a tarefa pode falhar.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer, abra a seção
Qualidade dos Dados da paleta e arraste o estágio Data Rules até a tela.
2. Inclua links de entrada no estágio Data Rules e configure as colunas nos links.
Nota: Você terá o fluxo de trabalho mais limpo se incluir links de entrada e
saída para o estágio da regra antes de configurá-lo. Você precisa do link de
entrada antes que possa especificar ligações. Você precisa do link de saída antes
que possa especificar a saída por link.
Para usar uma regra com variáveis que devem ser ligadas a colunas de duas
origens diferentes, use um estágio Join para unir as colunas necessárias. Como
as colunas são unidas, elas aparecem no estágio Data Rules a partir do mesmo
link de entrada.
3. Inclua links de saída no diálogo Saída > Colunas do InfoSphere DataStage.
Não use a guia Saída > Colunas para configurar as colunas de saída. Em vez
disso, use o Editor de Regras de Dados para configurar a saída do estágio. Ao
usar o Editor de Regras de Dados para configurar a saída, especifique o tipo de
saída para enviar a cada link: registros que atendem a todas as regras, registros
que não atendem a uma ou mais regras e detalhes de violação.

Configurando Links de Entrada de Regra (estágio Data Rules)
Configure uma regra ligando cada variável na regra a uma coluna de entrada ou a
um valor literal, como o número, a data ou a hora. Quando a regra é executada, a
variável é substituída pelo valor na coluna de ligação ou valor literal e a lógica de
regra é avaliada para produzir um resultado booleano.

Antes de Iniciar
Antes de configurar regras, é possível criar links de entrada e de saída para o
estágio Data Rules. A tarefa supõe que você publicou anteriormente as regras no
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estágio Data Rules ou no IBM InfoSphere Information Analyzer.

Procedimento
1. Clique duas vezes no estágio Data Rules.
2. Na guia Estágio > Geral, clique em Configurar Regras de Dados para abrir o
Editor de Regras de Dados para a guia Entrada.
3. Na área de janela Definições de Regra Publicada, selecione uma ou mais
definições de regra e definições de conjunto de regras para incluir no estágio e
clique em Incluir no Estágio Data Rules. A área de janela Definições de Regra
Selecionada lista cada regra que você inclui e a área de janela Variáveis de
Regra lista as variáveis das regras selecionadas. Se você incluir a mesma regra
mais de uma vez, um número será adicionado a cada instância.
4. Na área de janela Variáveis de Regra:
a. Selecione uma variável.
b. Selecione a coluna que contém os dados reais para essa variável na guia
Links de Entrada ou insira um valor literal na guia Literal.
c. Clique em Ligar à Variável.
Nota: É possível selecionar diversas variáveis de regra, selecionar a coluna de
origem única na guia de links de entrada e clicar nas ligações para todas as
variáveis de regra selecionada a serem ligadas a essa coluna. É possível fazer o
mesmo para selecionar diversas ligações literais. A coluna Ligação da área de
janela Variáveis de Regra lista as ligações.

Configurando Links de Saída de Regra (Estágio Data Rules)
Use o Editor de Regras de Dados para configurar colunas para os links de saída e
para especificar o tipo de registros para enviar a cada link.

Antes de Iniciar
Crie links de saída para o estágio antes de clicar em Configurar Regras de Dados
para abrir o Editor de Regras de Dados. No entanto, não configure as colunas para
os links na guia Saída > Colunas do editor de estágio. Em vez disso, configure as
colunas na guia Saída do Editor de Regras de Dados.
Importante: Depois de configurar a tarefa de regras a partir do Editor de Regras
de Dados, não altere qualquer configuração na tela do DataStage. Caso contrário,
você talvez não receba os resultados a partir das configurações originalmente
configuradas e a tarefa pode falhar.

Sobre Esta Tarefa
Como parte da configuração de saída, especifique o tipo de registros para enviar a
cada link. Os tipos de saída de registro incluem:
v Atende a todas as regras
v Não atende a uma ou mais regras
v Detalhes de violação
Todas as colunas que você inclui na saída são passadas para os links Atende a
Todas as Regras e Não Atende a Uma ou Mais Regras. Não é possível configurar
um conjunto diferente de colunas para passar para cada link.
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Além disso, é possível configurar um link para receber detalhes sobre os registros
que não passam uma ou mais regras. Este tipo de link contém os detalhes sobre a
regra violada por cada linha.

Procedimento
1. Clique duas vezes no estágio Data Rules.
2. Clique na guia Saída do Editor de Regras de Dados. Por padrão, todas as
colunas que são ligadas a uma variável de regra são incluídas na área de janela
Saída Selecionada.
3. Use as guias Variáveis de Regra, Links de Entrada, Expressões e Estatísticas e
Atributos para incluir colunas na tabela Saída Selecionada. Ao incluir uma
variável que tenha sido ligada a um literal na grade Saída Selecionada, o valor
literal é exibido na coluna Ligação.
4. Se a tarefa incluir um link para detalhes de violação, considere incluir o
atributo RecordID na saída. Se incluir o atributo RecordID, os registros que são
enviados aos links para a saída Atende a Todas as Regras e Não Atende a
Uma ou Mais Regras conterão o ID que é usado na saída de violações.
Nota: As colunas de saída para o tipo de saída Detalhes de Violação são
predefinidas e não podem ser modificadas. Se você selecionar o link de saída
para que seja esse tipo de saída no editor de Estágio de Regras Saída >
Colunas, as duas definições de coluna serão exibidas na grade. Você não deve
alterar as colunas no editor de Estágio de Regras.
5. Opcional: É possível editar o nome de qualquer coluna na lista Saída
Selecionada.
Nota: Cada nome de coluna deve ser exclusivo. Além disso, o nome deve
começar com um caractere alfabético ou um sinal de dólar ($) e conter apenas
caracteres alfanuméricos, sublinhado (_) e sinal de dólar ($).
6. Opcional: Use os botões Mover para Cima e Mover para Baixo para
reorganizar a ordem na qual as colunas aparecerão nos estágios de recebimento
de dados.
7. Na área de janela Links de Saída, selecione um tipo de saída para cada link.
8. Clique em OK para salvar a configuração e, em seguida, clique em OK para
retornar à tela.

Resultados
Agora você pode compilar e executar a tarefa.

Estatísticas para Saída do Estágio Data Rules
É possível incluir estatísticas e atributos para calcular o número ou a porcentagem
de regras que cada registro atende ou não atende e gerar detalhes de violação que
indicam quais regras específicas um registro não atende.
Use a guia Estatísticas e Atributos para incluir uma ou mais estatísticas na saída
do estágio Data Rules. As seguintes estatísticas estão disponíveis para incluir na
saída:
v Número de Regras Atendidas
v Número de Regras Não Atendidas
v Porcentagem de Regras Atendidas
v Porcentagem de Regras Não Atendidas
Além disso, os seguintes atributos estão disponíveis para incluir na saída:
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v ID de Registro - Este atributo contém a chave exclusiva interna gerada para
cada registro, que é igual à existente na coluna RecordID da saída Detalhes de
Violação. Este atributo deve ser incluído se você desejar unir os detalhes das
regras violadas ao RecordID.
v Data do Sistema
v Registro de data e hora do sistema
Ao incluir uma estatística na saída, a estatística é calculada para cada registro. O
resultado é listado na coluna que é incluída automaticamente na saída do link
Atende a Todas as Regras e do link Não Atende a Uma ou Mais Regras.
O exemplo a seguir mostra a saída para o link Não Atende a Uma ou Mais Regras
quando a estatística Número de Regras Não Correspondentes for incluída na
saída. Apenas o registro para o fornecedor SUP13, que tem o ID de registro 22,
falhou em duas regras.
"SupplierID","po","leadtime","RecordID","FailedRules"
"SUP6","Y","","2","1"
"SUP10","","30 DAYS","4","1"
"SUP14","Y","","6","1"
"SUP18","Y","","8","1"
"SUP22","","1 WEEK","10","1"
"SUP5","","15 DAYS","18","1"
"SUP9","Y","","20","1"
"SUP13","","","22","2"

Ao incluir o atributo #FailedRules na saída, uma coluna contendo cada registro
para o número de regras violadas será gerada, mas não fornecerá informações
sobre quais regras foram violadas por cada registro. Se você precisar dessas
informações, configure um link de saída com o tipo Detalhes de Violação, que
armazena essas informações em um formato de duas colunas, conforme mostrado
no próximo exemplo. 0Cada par de registro e regra violada produz uma linha
contendo a chave interna gerada do registro de violação (RecordID) e o nome da
regra que ele viola. Se um registro violar mais de uma regra, ele produzirá
diversas linhas nessa saída. Os registros que não violam nenhuma regra não geram
nenhum registro nesta saída.
O exemplo a seguir mostra a saída típica de violações. Nesta saída, apenas o
registro 22 falhou em duas regras.
"recordID","ruleID"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"6","LeadTime_Valid"
"8","LeadTime_Valid"
"10","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"
"22","PO_Valid"
"22","LeadTime_Valid"

Se você correlacionar a saída do link Detalhes de Violação com a saída do link
Não Atende a Uma ou Mais Regras, será possível identificar que o registro para
SUP13, que é designado como recordID 22, falhou na regra PO_Valid e na regra
LeadTime_Valid. Essas informações são valiosas quando você desejar identificar os
registros que violam a regra no conjunto de dados de origem. A saída de detalhes
de violação lista apenas a chave interna gerada para identificar os registros. Se
desejar identificar qual é o registro (por exemplo, localizar o ID do cliente ou o
nome do cliente para o registro problemático), você deve unir esse conjunto de
dados com o conjunto de dados da saída que contém os registros com falha.
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Incluindo Resultados de Cálculo na Saída (estágio Data Rules)
Crie uma expressão customizada para concluir um cálculo para cada registro da
saída.

Sobre Esta Tarefa
Ao configurar a saída para o estágio Data Rules, é possível incluir uma expressão
customizada. Uma expressão customizada é um cálculo que é concluído para cada
registro da saída. Os resultados da expressão aparecem em uma nova coluna que é
incluída na saída. Por exemplo, em um conjunto de dados que descreve clientes de
um banco, você pode ter as variáveis col1 e col2 que são ligadas às duas colunas
CHECKING e SAVINGS. Para exibir o saldo da conta total para cada cliente, é
possível incluir uma coluna de saída de expressão customizada 'col1 + col2'.

Procedimento
1. Clique duas vezes no estágio Data Rules.
2. Na guia Saída do Editor de Regra de Dados, clique em Incluir Expressão
Customizada.
3. Insira a expressão customizada. Use a opção na guia Funções para incluir
funções comuns na expressão. Use a opção na guia Variáveis da Regra para
inserir o nome de uma variável na expressão.
4. Salve a expressão clicando em OK.
5. Para incluir a expressão na saída selecionada:
a. Clique na guia Expressões.
b. Selecione a expressão.
c. Clique em Incluir na Saída A expressão é incluída na tabela Saída
Selecionada. A expressão tem um nome padrão que está no formato
Expressionx em que x é um número.
6. Opcional: É possível incluir uma expressão usando um dos seguintes métodos:
v Clique no ícone Editar ao lado do nome da expressão para renomear a
expressão para que a coluna de saída que contém os resultados do cálculo
tenha um nome significativo. O nome deve ser exclusivo entre todas as
colunas de saída. Além disso, o nome deve começar com um caractere
alfabético ou um sinal de dólar ($) e conter apenas caracteres alfanuméricos,
sublinhado (_) e sinal de dólar ($).
v Também é possível incluir uma expressão usando uma expressão que já
exista na lógica da regra. Neste caso, você precisa selecionar apenas a
expressão na paleta e clicar em Incluir na Saída. A paleta de expressão irá
extrair as expressões individuais que localizar na lógica da regra. Por
exemplo, se a sua lógica de regra for AVG(checking,savings) > 300, a
expressão AVG(checking,savings) aparecerá automaticamente na paleta
Expressões. Para essa saída de exemplo, você talvez queira incluir as colunas
para CHECKING, SAVINGS e ACCOUNTAVERAGE. Sem a capacidade de
incluir a expressão na saída (como ACCOUNTAVERAGE), é possível ver
quais registros não tinham uma média superior a 300, mas você não teria
nenhuma ideia das diferenças (a menos que executasse o cálculo manual
para cada registro ao consultar a saída). Se você emitir ACCOUNTAVERAGE
como um valor/coluna separado, será possível ver imediatamente a qual
distância o cliente estava em relação aos 300. Na realidade, talvez você
queira incluir uma expressão customizada separadamente para calcular a
diferença usando 300-AVG(checking,savings).
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Exemplos de Tarefas do Estágio Data Rules
Essas tarefas ilustram o uso de regras e o estágio Data Rules.

Exemplo 1: Tarefa de estágio Data Rules que verifica a
completude dos dados
Nesta tarefa, duas regras validam se os registros de fornecedor contêm informações
de ordem de compra e de tempo de avanço válidas.
Uma empresa cria uma regra de negócios que define um registro de fornecedor
completo. O registro deve especificar se uma ordem de compra é necessária e
especificar o tempo de avanço necessário. O analista de dados cria regras de dados
para validar se cada registro do fornecedor está completo. As regras a seguir
testam a validade dos registros.
Tabela 23. Regras que Validam Registros do Fornecedor
Nome da Regra

Lógica de Regra

PO_Valid

PO exists AND PO <> " "

LeadTime_Valid

LeadTime exists ANDLeadTime <> " "

O analista de dados deseja analisar quaisquer registros que falhem essas regras e
visualizar os detalhes sobre cada regra não atendida. O desenvolvedor de tarefas
cria uma tarefa para este propósito. Na tarefa, o estágio Sequential File
All_Suppliers usa um arquivo de origem que contém os registros do fornecedor.
Esses registros são passados para o estágio Data Rules Supplier_Validity, nomeados
onde cada registro é avaliado quanto à completude. Os registros que atenderem a
todas as regras são enviados ao link Válido e passados ao estágio Sequential File
Valid_Suppliers. Os registros que não atendem a uma ou mais regras são enviados
ao link Inválido e passados ao estágio Sequential File Invalid_Suppliers. Duas
colunas são emitidas ao link Invalid_Details: RecordID e RuleID. O nome de cada
regra em que cada registro atende a todas as regras é passado ao estágio de
arquivo sequencial denominado Invalid_Details.
A figura a seguir mostra a tarefa antes que o estágio Data Rule seja configurado.
Conforme indicado na figura, apenas as colunas do link de entrada são
configuradas. As colunas do link de saída são configuradas usando as opções do
Editor de Regras de Dados, não usando as opções na guia Saída > Colunas no
próprio estágio Data Rules.
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Estes são os registros do fornecedor.
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

Na guia Entrada do Editor de Regras de Dados, as duas regras são selecionadas.
Em seguida, a variável LeadTime é mapeada, ou ligada, para a coluna Lead_Time.
A variável PO é mapeada para a coluna PO_Required. Quando a tarefa é
executada, os valores dessas colunas substituem as variáveis nas regras.
Na guia Saída, os itens a seguir são selecionados. O link Válido e o link Inválido
recebem o conjunto de colunas a seguir.
v Variável po
v Variável leadtime
v Coluna SupplierID
v Estatística de Número de Regras Não Correspondentes
v Atributo ID de Registro
Na área de janela Links de Saída, cada link de saída é mapeado para o tipo de
registros que receberá. O link Válido é mapeado para Atende a Todas as Regras. O
link Inválido é mapeado para Não Atende a Uma ou Mais Regras. O link
Exception_Details é mapeado para Detalhes de Violação.
Depois da execução da tarefa, são criados três arquivos de saída, um para cada
estágio Sequential File.
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O arquivo para os fornecedores válidos contém os registros a seguir. Os resultados
indicam que em cada registro a coluna PO_Required contém um Y ou N, e a
coluna Lead_Time contém uma entrada.
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRuleNotMet","RecordID"
"Y","15 DAYS","SUP7","0","19"
"N","60 DAYS","SUP2","0","0"
"Y","30 DAYS","SUP1","0","16"

O arquivo para fornecedores inválidos contém os registros a seguir que não
atenderam a uma ou mais regras. A coluna Número de Regras Não
Correspondentes indica o número de regras que cada registro não atendeu.
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRulesNotMet","RecordID"
"","","SUP4","2","1"
"Y","","SUP8","1","3"
"","","SUP3","2","17"
"Y","","SUP6","1","2"
"","30 DAYS","SUP10","1","4"
"","15 DAYS","SUP5","1","18"
"Y","","SUP9","1","20"

O arquivo para os detalhes sobre cada regra em que cada registro falhou contém
esses registros. Como a saída de tarefa inclui o atributo RecordID, as informações
no arquivo de violações podem ser correlacionadas com as informações no arquivo
de registros inválidos.
"recordID","ruleID"
"1","LeadTime_Valid"
"1","PO_Valid"
"3","LeadTime_Valid"
"17","LeadTime_Valid"
"17","PO_Valid"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"

Os resultados indicam que em cada registro as colunas PO_Required ou
Lead_Time têm valores ausentes. Em alguns casos, ambos os valores podem estar
ausentes.

Exemplo 2: Tarefa de estágio Data Rules que verifica valores
usando uma tabela de referência
Nesta tarefa, uma regra verifica se os registros do produto contêm um ID de
categoria válido que é listado em uma tabela de referência.
Uma empresa que vende itens de mercearia requer que cada registro de produto
contenha um ID de categoria válido para identificar o tipo de produto. O analista
de dados deseja identificar os produtos que não possuem um ID de categoria
válido. Os IDs de categoria são armazenados em um arquivo e os registros de
produto são armazenados em um arquivo separado. O analista de dados cria a
seguinte regra, que é denominada Valid_Category_Test:
category in_reference_column catID

A figura a seguir mostra a tarefa que o desenvolvedor de tarefa ETL cria. O estágio
Data Rules aceita duas entradas. O estágio Sequential File Products usa um
arquivo de origem que contém os registros de produto. O estágio Sequential File
Categories usa um arquivo de origem que contém os códigos de categoria de
produto. O estágio Data Rule vincula a uma saída. O estágio Sequential File
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Invalid_Records contém a saída do estágio Data Rules, que é uma lista dos
registros que não possuem um ID de categoria válido.

As colunas a seguir dos registros de fornecedor são usadas como entrada para o
estágio Data Rules:
"ProductID","ProductName","SupplierID","CategoryID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1","B"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"," "
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2","B"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3","B2111"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3","7111"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3","B"
8,"Ikura","SUP4","H8111"
9,"Queso Cabrales","SUP5","D4111"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5","C311"
11,"Konbu","SUP6","H8111"
12,"Tofu","SUP6","G7111"
13,"Genen Shouyu","SUP6","B2111"
14,"Alice Mutton","SUP7","6111"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8","B2111"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8","C3111"
17,"Sasquatch Ale","SUP9","A1"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9","C31"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10","E511"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10","G711"

A seguir estão as categorias:
"CategoryID","CategoryName"
"A1111","Beverages"
"
"B2111","Condiments"
"C3111","Confections"
"D4111","Dairy Products"
"E5111","Grains/Cereals"
"F6111","Poultry"
"G7111","Produce"
"H8111","Seafood"
"I9111","Chicken""

São criadas as seguintes ligações:
v A variável category é ligada a Products.CategoryID.
v A variável catID é ligada a Categories.CategoryID.
A seguinte saída é selecionada:
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v Variável de regra de categoria
v Coluna ProductName
v Coluna SupplierID
O link de saída Inválido está configurado para Não Atende a Uma ou Mais
Regras.
Depois da execução da tarefa, o arquivo para a saída inválida contém os seguintes
registros:
"category","ProductName","SupplierID"
" ","Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
"6111","Alice Mutton","SUP7"
"7111","Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
"A1","Sasquatch Ale","SUP9"
"B","Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
"B","Aniseed Syrup","SUP1"
"B","Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
"C31","Mascarpone Fabioli","SUP9"
"C311","Queso Manchego La Pastora","SUP5"
"E511","Gustaf’s Knäckebröd","SUP9"
"G711","Rössle Sauerkraut","SUP10"

Exemplo 3: Tarefa de estágio Data Rules que usa um estágio
Join para produzir resultados da análise
Nesta tarefa, uma regra testa registros de fornecedor para informações sobre ordem
de compra. Os registros de fornecedor que não atendem à regra são unidos a uma
lista de produtos para produzir uma lista de produtos em risco porque o
fornecedor não tem informações sobre ordem de compra.
Como a lista de fornecedores está em um arquivo e a lista de produtos está em
outro arquivo, a tarefa requer que um estágio Join una os registros no ID do
Fornecedor.
Na tarefa, o estágio Sequential File Suppliers aponta para um arquivo que contém
os registros de fornecedor. O estágio Sequential File Products usa um arquivo de
origem que contém os registros do produto. O estágio Data Rules, denominado
Valid_PO_Test, usa a regra denominada PO_Valid para testar se cada registro de
fornecedor contém informações sobre ordem de compra. A regra Valid_PO tem a
seguinte sintaxe:
PO exists AND PO <> " "

Os registros de fornecedor que falham na regra, porque não têm informações de
ordem de compra válidas, são enviados como saída do estágio Data Rules para o
estágio Join denominado Join_on_Supplier_ID. No estágio Join
Join_on_Supplier_ID, o campo SupplierID é usado como uma chave de junção para
uma junção interna. A saída do estágio Join é uma lista de produtos em risco
porque o registro do fornecedor não possui informações de ordem de compra.
A figura a seguir mostra a tarefa que o desenvolvedor de tarefa ETL cria.
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A entrada a seguir lista os registros do fornecedor:
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

As colunas a seguir dos registros de produto são usadas como entrada para o
estágio Join:
"ProductID","ProductName","SupplierID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
11,"Konbu","SUP6"
12,"Tofu","SUP6"
13,"Genen Shouyu","SUP6"
14,"Alice Mutton","SUP7"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8"
17,"Sasquatch Ale","SUP9"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"

Executando a tarefa, os seguintes produtos são identificados como estando em
risco:
"ProductID","ProductName","SupplierID"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"
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Capítulo 16. Desenvolvendo Aplicativos com a API HTTP
Uma interface de programação de aplicativos (API) do Protocolo de Transporte de
Hipertexto (HTTP) é fornecida com o IBM InfoSphere Information Analyzer. É
possível desenvolver aplicativos com essa API para acessar e analisar o conteúdo
do InfoSphere Information Analyzer.

Visão Geral da API HTTP
Use a API (interface de programação de aplicativos) HTTP (Protocolo de
Transporte de Hipertexto) do IBM InfoSphere Information Analyzer para
desenvolver aplicativos clientes que possam acessar e criar conteúdo do InfoSphere
Information Analyzer.
A API HTTP torna disponíveis como URLs HTTP diversas tarefas que podem ser
executadas com o uso do InfoSphere Information Analyzer. É possível usar
algumas URLs para consultar informações do InfoSphere Information Analyzer e
usar outras para modificar conteúdo do projeto armazenado em armazenamentos
de dados do InfoSphere Information Analyzer. A maioria das URLs HTTP usa
documentos XML para trocar dados. Esquemas XML que residem no servidor no
qual o InfoSphere Information Analyzer está instalado definem a estrutura dos
documentos XML. Cada tarefa consiste em uma solicitação e resposta de HTTP.

Componente da API de Leitura
Usando os recursos de leitura da API HTTP, é possível disponibilizar conteúdo do
InfoSphere Information Analyzer em outros aplicativos. Por exemplo, é possível
recuperar resultados de tarefas de análise, como execuções de análise de coluna e
de regras de dados, usando uma API HTTP. É possível então processar os
resultados usando outro aplicativo para criar relatórios. É possível usar dados
sobre um projeto de análise que foram recuperados com o uso da API HTTP como
um ponto de início para a criação de um modelo para projetos semelhantes.

Componente da API de Gravação
Com os recursos de gravação da API HTTP, é possível integrar a autoria do
conteúdo do InfoSphere Information Analyzer a outro aplicativo. Por exemplo, um
analista de negócios pode usar uma API HTTP para converter automaticamente
regras de negócios para o nível de banco de dados e colocá-las no InfoSphere
Information Analyzer. Os modelos obtidos com o uso dos recursos de leitura da
API HTTP podem ser adaptados a origens de dados de um novo projeto, incluídos
em um projeto usando a API HTTP, e é possível executar uma análise dentro do
InfoSphere Information Analyzer.

Funções de Usuário e Permissões de Visualização
A API HTTP do InfoSphere Information Analyzer impõe as mesmas funções de
usuário que estão definidas no InfoSphere Information Analyzer. As permissões de
visualização para determinadas categorias para cada usuário ou grupo de usuários,
conforme configuradas pelo Administrador do InfoSphere Information Analyzer,
também são impostas. É possível restringir o tipo de conteúdo disponível para
usuários permitindo o acesso apenas a certos tipos de ativos no código do
aplicativo.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Usando as URLs e os Comandos do Recurso HTTP
É possível incluir origens de dados em projetos do IBM InfoSphere Information
Analyzer, executar tarefas de análise de dados a partir de aplicativos clientes,
recuperar resultados de análises, definir e executar regras de dados e recuperar
resultados de regras de dados usando a interface de programação de aplicativos
(API) do Protocolo de Transporte de Hipertexto (HTTP).
Uma API HTTP fornece uma maneira de controlar operações do InfoSphere
Information Analyzer com base em solicitações de HTTP. A API baseada em HTTP
permite integrar operações do InfoSphere Information Analyzer a produtos de
outros fornecedores.
Execute a API HTTP enviando solicitações de HTTP GET, POST e DELETE para o IBM
InfoSphere Information Server.
As diferenças gerais entre os comandos GET e POST incluem:
Solicitações GET
v O comando GET normalmente é usado para recuperar informações.
v Os parâmetros estão contidos na URL da solicitação.
Solicitações POST
v O comando POST normalmente é usado para enviar e persistir
informações.
v Oa parâmetros são integrados no corpo da solicitação na forma de uma
sequência XML.
Solicitações de API HTTP podem ser enviadas de qualquer tipo de sistema,
incluindo computadores e dispositivos móveis, usando qualquer tipo de linguagem
ou script. Depois que uma API HTTP é disponibilizada, é possível construir outras
APIs para linguagens ou ambientes especiais, como uma API Java, uma API C,
uma API Python ou uma interface da linha de comandos (CLI) construindo um
thin wrapper em torno da API HTTP.
Usando operações da API HTTP, é possível implementar modelos prontos para uso
para automatizar a criação de projetos, as tarefas de análise de dados e a
recuperação de resultados de análises.

Exemplos
É possível preparar um modelo de projeto de qualidade dos dados com base em
projetos antigos e implementar automaticamente todas as regras de dados
definidas nesse modelo para um novo projeto do cliente.
Nota: Pode ser necessário adaptar o modelo para uma estrutura de dados
diferente no novo projeto.
É possível usar a API para controlar o Information Analyzer a partir de um
aplicativo de outro fornecedor (por exemplo, uma ferramenta de negócios ou um
portal da Web) sem precisar usar o cliente do InfoSphere Information Analyzer.
É possível gerar relatórios customizados usando a API para recuperar as
informações em formato XML e usar folhas de estilo XSLT para produzir um
relatório no formato requerido
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Recursos da API HTTP
O IBM InfoSphere Information Analyzer suporta um conjunto de APIs que são
implementadas usando Serviços HTTP (Protocolo de Transporte de Hipertexto). As
URLs do recurso HTTP são um conjunto de comandos HTTP que representam as
diferentes entidades e operações que são suportadas pelo InfoSphere Information
Analyzer.

URLs do Recurso
Normalmente você usa a URL do recurso HTTPS em vez de HTTP. O formato de
cada URL do recurso HTTPS é:
https://{host}:{porta}/InformationAnalyzer/{qualquerComando}?{consulta}

em que:
v https://{host}:{porta} é o endereço do host e a porta
v {qualquerComando} representa o comando que você quer emitir
v {consulta} é a sequência de consulta (requerida por alguns recursos)
Nota: Se HTTPS não estiver ativado no servidor, a URL seria "HTTP" em vez de
"HTTPS." Normalmente a porta para HTTPS é 9443; para HTTP, ela é 9080.
Para recuperar uma lista de definições de regras para o projeto IATest com HTTPS
ativado, use este exemplo:
https://myserver.com:9443/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=IATest

Para recuperar uma lista de definições de regra para o projeto IATest usando a
URL do recurso HTTP, use este exemplo:
http://myserver.com:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=IATest

Métodos de HTTP
A interface HTTP do InfoSphere Information Analyzer usa os seguintes métodos de
HTTP:
v POST - criar ou atualizar um recurso
v GET - ler um recurso
v DELETE - excluir um recurso
Nem todos os recursos suportam todos os métodos de HTTP.

Tipos de Conteúdo
Os dados enviados ou retornados pelos métodos de HTTP têm tipo de conteúdo
application/xml com codificação UTF-8. O esquema que define cada recurso XML
está acessível no host do IBM InfoSphere Information Server no seguinte local:
ASBServer/docs/IA/schema

Os arquivos XSD (XML Schema Definition) para o cliente encontram-se no seguinte
local:
ASBNode/docs/IA/schema
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Localização de Conteúdo
Todo o conteúdo é codificado como UTF-8. Em particular:
v As solicitações e respostas XML
v Parâmetros que são transmitidos na sequência de consulta de um recurso podem
ter qualquer codificação, mas se os valores dos parâmetros passados na URL
estiverem usando uma página de códigos não latina (por exemplo, se o valor
contiver caracteres de bytes duplos codificados em UTF-8), o valor deverá ser
codificado por URL usando a página de códigos correta e, além disso, a página
de códigos deverá ser especificada no cabeçalho da solicitação de HTTP,
configurando o cabeçalho Content-Type como text/plain; charset=utf8 (se usar
UTF-8).
v Datas estão no formato aaaa-MM-ddTHH:mm:ss. Esses são a data/o registro de data
e hora retornados pelo InfoSphere Information Server que está executando o
InfoSphere Information Analyzer.
Dicas:
– Você deve separar a data e a hora com a letra "T".
– Opcionalmente, para especificar um fuso horário, é possível incluir um "z"
após o horário (por exemplo, <startdate>2010-05-30T09:30:10z</startdate>.

Manipulação de Erros
Para erros reconhecidos durante o processamento de uma solicitação de HTTP do
InfoSphere Information Analyzer, um código de status HTTP apropriado é
retornado para o cliente de chamada (por exemplo: 200 OK ou 404 Not Found).
Informações de erro adicionais são fornecidas, dependendo do tipo de erro. Para
erros graves (código de status HTTP 500 Internal Server Error), detalhes
adicionais são retornados. Além do código de status relevante, o recurso com Erro
é retornado com qualquer erro (como o corpo da resposta).

Consideração de Segurança
As credenciais dos usuários devem ser configuradas na solicitação de HTTP.

Comando DELETE executableRule: Excluindo Regras de
Dados
Exclua uma regra de dados usando a API HTTP.

Comando
DELETE executableRule

Finalidade
Use este comando para excluir regras de dados que deseja remover de seu
computador.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as regras de dados que deseja excluir.
ruleName
O nome das regras de dados que deseja excluir. Para excluir mais de uma
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regra de dados, use vírgulas para separar os nomes. Coloque entre aspas as
regras de dados com nomes que contêm vírgulas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 24. API HTTP para Excluir Regras de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

DELETE

executableRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE executable rule
O exemplo a seguir mostra como excluir a regra de dados myRule do projeto
myProject no servidor myServer:
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName
=myProject&ruleName=myRule

Comando DELETE metric: Excluindo Métricas
Exclua uma métrica usando a API HTTP.

Comando
DELETE metric

Finalidade
Use este comando para excluir uma ou mais métricas de um projeto.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo métricas para excluir.
metricName
O nome da métrica para excluir ou uma lista separada por vírgulas de métricas
para excluir. Se o nome de uma métrica contiver uma vírgula, coloque-o entre
aspas duplas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 25. API HTTP para Excluir Métricas
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

DELETE

metric

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE metric
O exemplo a seguir mostra como excluir a regra de dados myRule do projeto
myProject no servidor myServer:
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DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/metric?projectName=
myProject&metricName=myMetric

Nota: A solicitação DELETE é emitida dentro de uma solicitação de HTTP que é
enviada dentro de um programa Java para o servidor de API HTTP.

Comando DELETE project: Excluindo um Projeto
Exclua um projeto usando a API HTTP.

Comando
DELETE project

Finalidade
Use este comando para excluir um projeto que deseja remover de seu computador.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que deseja excluir. Para excluir mais de um projeto, separe
os nomes de projetos com vírgulas. Se o nome do projeto contiver uma vírgula,
ou outros caracteres especiais, coloque-o entre aspas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 26. API HTTP para Excluir um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

DELETE

project

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE project
O exemplo a seguir mostra como excluir o projeto project1 no servidor myserver:
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1

Comando DELETE publishedResults: Excluindo Resultados
de Análise Publicados
Exclua resultados de análise publicados para uma tabela de um projeto usando a
API HTTP.

Comando
DELETE publishedResults

Finalidade
É possível usar este comando para excluir os resultados de análise publicados de
tabelas de um projeto.
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Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém a tabela cujos resultados de análise publicados
devem ser excluídos.
tableName
O nome das tabelas cujos resultados de análise publicados devem ser
excluídos. Os nomes devem ser completos
(ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA). Os resultados de análise
publicados de diversas colunas podem ser recuperados em uma operação
fornecendo uma lista separada por vírgulas de nomes de tabelas e/ou usando
curingas *.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 27. API HTTP para Excluir um Projeto
Formato de
dados

Método HTTP

Padrão de URI

DELETE

publishedResults XML

Código de
sucesso
200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE published results
O exemplo a seguir mostra como excluir o projeto project1 no servidor myserver:
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/publishedResults?projectName
=myProject&tableName=myTable

Nota: A solicitação DELETE é emitida dentro de uma solicitação de HTTP que é
enviada dentro de um programa Java para o servidor de API HTTP.

Comando DELETE publicRule: Excluindo Definições de Regra
de Dados e de Conjunto de Dados Publicadas
Exclua uma definição de regra de dados e de conjunto de regras publicada usando
a API HTTP.

Comando
DELETE publicRule

Finalidade
Use este comando para excluir definições de regra de dados e de conjunto de
regras publicadas que deseja remover do servidor.

Parâmetros
ruleName
O nome da definição de regra ou de conjunto de regras que deseja excluir.
Para excluir mais de uma definição de regra ou de conjunto de regras, use
vírgulas para separar os nomes. Coloque entre aspas as definições de regra de
dados com nomes que contêm vírgulas.
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Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 28. API HTTP para Excluir Definições de Regra de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

DELETE

publicRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE public rule
O exemplo a seguir mostra como excluir o projeto project1 no servidor myserver:
DELETE http://myserver:9080/InformationAnalyzer/publicRule?ruleName=myMetric

Nota: A solicitação DELETE é emitida dentro de uma solicitação de HTTP que é
enviada dentro de um programa Java para o servidor de API HTTP.

Comando DELETE ruleDefinition: Excluindo Definições de
Regra de Dados
Exclua uma definição de regra de dados usando a API HTTP.

Comando
DELETE ruleDefinition

Finalidade
Use este comando para excluir definições de regra de dados que deseja remover do
servidor.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as definições de regra de dados que deseja
excluir.
ruleName
O nome das definições de regra de dados que deseja excluir. Para excluir mais
de uma definição de regra de dados, use vírgulas para separar os nomes.
Coloque entre aspas as definições de regra de dados com nomes que contêm
vírgulas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 29. API HTTP para Excluir Definições de Regra de Dados
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Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

DELETE

ruleDefinition

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de DELETE data rule definition
O exemplo a seguir mostra como excluir a definição de regra de dados myRule do
projeto myProject no servidor myServer:
DELETE http://myServer:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinition?projectName
=myProject&ruleName=myRule

Nota: A solicitação DELETE é emitida dentro de uma solicitação de HTTP que é
enviada dentro de um programa Java para o servidor de API HTTP.

Comando GET columnAnalysis/results: Obtendo Resultados
de Análise de Coluna
Recupere resultados de análise de coluna usando a API HTTP.

Comando
GET columnAnalysis/results

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as colunas para as quais deseja recuperar
resultados de análise de coluna.
columnName
O nome da coluna para a qual deseja recuperar resultados de análise de
coluna. Para recuperar resultados de análise para mais de uma coluna, use
vírgulas para separar os nomes de coluna na lista. Os nomes devem ser
completos (ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA) e é possível
usar o caractere asterisco (*) como curinga. O curinga recupera todas as
colunas de uma tabela, de um esquema ou de um banco de dados.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 30. API HTTP para Obter a Tabela de Resultados de Análise de Coluna
Método HTTP

Padrão de URI

GET

columnAnalysis/
results

Formato de
dados

Código de
sucesso

Códigos de
erro

XML

200

400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET columnAnalysis/result
O exemplo a seguir mostra como obter os resultados de análise de coluna para as
colunas da tabela TABLE1 do esquema SCHEMA1 ou a origem de dados SOURCE1
do projeto project1:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/columnAnalysis/results?projectName=
project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.*

Exemplo de Valor de Retorno de GET columnAnalysis/result
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter resultados de análise de
coluna:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED” generalFormat=”AAAA”
generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Comando GET columnAnalysis/frequencyDistribution:
Recuperando a Distribuição de Frequência de uma Coluna
Recupere a distribuição de frequência de uma coluna usando a API HTTP.

Comando
GET columnAnalysis/frequencyDistribution

Finalidade
O propósito deste comando é retornar a distribuição de frequência para colunas
especificadas.
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Parâmetros (Obrigatórios)
projectName
O nome do projeto contendo as colunas.
columnName
O nome das colunas para as quais você deseja recuperar a distribuição de
frequência. Os nomes devem ser completos, por exemplo,
"ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA." É possível recuperar
as distribuições de frequência de diversas colunas em uma operação,
fornecendo uma lista separada por vírgulas de nomes de colunas ou usando
caracteres curingas. Por exemplo, DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.* recupera
os resultados para todas as colunas da tabela TABLE no esquema SCHEMA do
banco de dados DATASOURCE. DATASOURCE.SCHEMA.*.* recupera todos os
resultados para todas as colunas de todas as tabelas do esquema SCHEMA no
banco de dados DATASOURCE.

Parâmetros (Opcionais)
maxNbOfValues
O número máximo de valores para recuperar. Por padrão, todos os valores
serão recuperados.
startIndex
O índice tem base 1, o que significa que 1 é o índice do primeiro valor. Essa
opção pode ser usada por aplicativos que apresentam os valores em páginas e
carregam uma página por vez.
ordering
A ordem dos valores para recuperar. O valor pode ser "ascendingFrequencies",
"descendingFrequencies", "ascendingValues" ou "descendingValues." O valor de
ordenação que você especifica controla a ordem de classificação do valor
retornado.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 31. API HTTP para Recuperar a Distribuição de Frequência de uma Coluna
Método HTTP

Padrão de URI

GET

columnAnalysis/
frequencyDistribution

Formato de Código de
dados
sucesso

Códigos de
erro

XML

400
(solicitação
inválida) ou
500 (erro do
servidor)

200

Exemplo de GET columnAnalysis/frequencyDistribution
O exemplo a seguir mostra como obter a distribuição de frequência para a coluna
COL1 da tabela TABLE1 do esquema SCHEMA1 da origem de dados SOURCE1 do
projeto project1 no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/columnAnalysis/frequencyDistribution
?projectName=project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1

Exemplo de Valor de Retorno de GET columnAnalysis/
frequencyDistribution
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para a recuperação da distribuição
de frequência de uma coluna:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<FrequencyDistribution nbOfDistinctValues=”50”>
<Value frequency="150" percent="0.15">0</Value>
<Value frequency=”25” percent=”0.025”>Value1</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value2</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value3</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value4</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value5</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value6</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value7</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value8</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value9</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value10</Value>
(...)
</FrequencyDistribution>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Comando GET copyPublicRule: Copiando Definições de Regra
de Dados ou de Conjunto de Regras Publicadas
Copie uma definição de regra ou de conjunto de regras pública usando a API
HTTP.

Comando
GET copyPublicRule

Finalidade
Use esse comando para copiar uma definição de regra ou de conjunto de regras
publicada para um projeto existente. É possível renomear a definição de regra ou
de conjunto de regras.

Parâmetros
ruleName
O nome da definição de regra ou de conjunto de regras pública que deseja
copiar no projeto. Para recuperar mais de uma definição de regra ou de
conjunto de regras, use uma vírgula para separar os nomes. Coloque entre
aspas as definições de regra de dados que contenham vírgulas.
projectName
O nome do projeto de destino no qual a regra pública deve ser copiada.
newRuleName
O novo nome das definições de regra ou de conjunto de regras no projeto
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Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 32. API HTTP para Obter uma Definição de Regra ou de Conjunto de Regras
Pública para Copiar em um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

GET

copyPublicRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET para uma Cópia de uma Definição de Regra de
Dados ou de Conjunto de Dados Publicada
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/copyPublicRule?ruleName
=dataRuleDefintion&projectName=project1&newRuleName
=dataRuleDefintionCopy

Comando GET publicRule: Obtendo o Conteúdo de Definições
de Regra de Dados e de Conjunto de Dados Publicadas
Obtenha o conteúdo de definições de regra de dados e de conjunto de regras
publicadas usando a API HTTP.

Comando
GET publicRule

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de definições de regra de
dados e de conjunto de regras publicadas.

Parâmetros
ruleName
O nome da definição de regra de dados ou definição de conjunto de regras que
você quer recuperar. Para recuperar mais de uma definição de regra de dados
ou definição de conjunto de regras de uma vez, use vírgulas para separar os
nomes. Coloque entre aspas as definições de regra de dados ou definições de
conjunto de regras com nomes que contêm vírgulas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 33. API HTTP para Recuperar Conteúdo de uma Regra de Dados Publicada
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

GET

publicRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET para Conteúdo de uma Definição de Regra de
Dados Publicada
A sequência XML a seguir recupera uma definição de regra de dados:
GET publicRule?ruleName=age
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Exemplo de GET para Conteúdo de uma Definição de Conjunto
de Regras Publicada
A sequência XML a seguir recupera uma definição de conjunto de regras
publicada:
GET publicRule?ruleName=ruleset

Comandos GET ruleDefinition e GET executableRule: Obtendo
o Conteúdo de Referências de Validade Designadas a Regras
de Dados, Conjuntos de Regras e suas Definições
Obtenha o conteúdo de referências de validade designadas a regras de dados,
conjuntos de regras e suas definições usando API HTTP.

Comando
GET ruleDefinition
GET executableRule

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de referências de validade
designadas a regras de dados, conjuntos de regras e suas definições.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as regras, os conjuntos de regras e as definições a
serem recuperados.
ruleName
O nome da regra de dados, do conjunto de regras e suas definições que você
deseja recuperar. Para recuperar mais de uma regra, conjunto de regras e
definições de uma vez, separe os nomes usando vírgulas. Se o nome contiver
uma vírgula, coloque-o entre aspas.

Exemplo de GET para Referências de Validade Designadas a
Regras de Dados, Conjuntos de Regras e suas Definições
A sequência XML a seguir recupera uma regra contendo elementos
ValidityBenchmark:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="AccountID_Unique_Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="AccountID_Unique">
<description>O ID da conta deve ser exclusivo.</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="Account_ID" type="variable" value="account_id”/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="account_id"><Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS"/>
</Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
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<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”5”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando GET crossDomainAnalysis/results: Recuperando os
Resultados de Análise de Chave Estrangeira e de Domínio
Cruzado
Obtenha os resultados da análise de chave estrangeira e de domínio cruzado
usando a API HTTP.

Comando
GET crossDomainAnalysis/results

Finalidade
É possível usar este comando para identificar colunas com valores de domínio
comum.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as tabelas que foram analisadas.
columnName
Uma lista separada por vírgulas de nomes de coluna cujos resultados da
análise de domínio cruzado devem ser recuperados. Os nomes devem ser
completos (ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA) e curingas *
podem ser usados para incluir todas as colunas de tabela ou esquema.
percentOverlapThreshold
A porcentagem mínima de sobreposição para recuperar pares candidatos com
sobreposição na direção da base para em par ou vice-versa.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 34. API HTTP para Recuperar Conteúdo de uma Regra de Dados Publicada
Método HTTP

Padrão de URI

GET

crossDomain
Analysis

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)
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Exemplo de GET crossDomainAnalysis/results
O comando para recuperar uma lista de candidatos chave é:
GET crossDomainAnalysis/results?projectName=projectName&columnName
=BANK.BANK_SCHEMA.BANK_CLIENTS.CLIENT_ID

Exemplo de Valor de Retorno de GET crossDomainAnalysis/
results
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter uma lista de candidatos a
chave:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<OverlapCandidate baseColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumn"
pairedColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumnPair"
absolutePairedToBase="2631"
percentPairedToBase="99.0"
absoluteBaseToPaired="2631"
percentBaseToPaired="19.0"
date="11/5/2009 3:04:00 PM"/>
</iaapi:Project>

Comandos GET ruleDefinition e GET executableRule: Obtendo
Regras de Dados, Conjuntos de Regras e suas Definições
para Incluir ou Modificar Referências de Validade
Obtenha regras de dados, conjuntos de regras e suas definições nos quais deseja
incluir ou modificar referências de validade usando a API HTTP.

Comando
GET ruleDefinition
GET executableRule

Finalidade
É possível usar este comando para obter regras de dados, conjuntos de regras e
suas definições para os quais deseja incluir ou modificar referências de validade.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as regras, os conjuntos de regras e as definições a
serem recuperados. O documento XML segue a mesma sintaxe que para a
criação de novas referências de validade, mas apenas os atributos que você
quer atualizar devem ser especificados.
ruleName
O nome da regra de dados, do conjunto de regras e das definições que você
quer recuperar. Para recuperar mais de uma regra, conjunto de regras e
definições de uma vez, separe os nomes usando vírgulas. Se o nome contiver
uma vírgula, coloque-o entre aspas.
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Exemplo de GET para Regras de Dados, Conjuntos de Regras e
suas Definições nos quais Deseja Incluir ou Modificar
Referências de Validade
A sequência XML a seguir recupera uma regra contendo elementos
<ValidityBenchmark>:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="AccountID_Unique_Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="AccountID_Unique">
<description>O ID da conta deve ser exclusivo.</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="Account_ID" type="variable" value="account_id”/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="account_id"><Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS"/>
</Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”15”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando GET executableRule: Obtendo Regras de Dados
Obtenha o conteúdo de regras de dados usando a API HTTP.

Comando
GET executableRule

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de regras de dados. O
conteúdo das regras de dados é retornado em uma sequência XML que é um
subconjunto da sequência XML retornada quando você executa o comando GET
Project. É possível editar, arquivar, criar versão e importar manualmente o
documento XML.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as regras de dados que você quer recuperar.
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ruleName
O nome da regra de dados ou uma lista separada por vírgulas de nomes de
regra, caso haja mais de uma regra de dados que você queira recuperar.
Coloque entre aspas os nomes contendo vírgulas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 35. API HTTP para Obter Regras de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

executableRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET executableRule
O exemplo a seguir mostra como obter a regra de dados Rule1 do projeto project1
no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName
=project1&ruleName=Rule1

Exemplo de Valor de Retorno de GET executableRule
O exemplo a seguir é um subconjunto da sequência XML retornada pelo comando
GET Project:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Descrição de Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET executableRule/executionHistory: Obtendo
Resultados e Histórico de Regra de Dados
Obtenha o histórico de quando regras de dados foram executadas, bem como os
resultados das regras de dados usando a API HTTP.
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Comando
GET executableRule/executionHistory

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as regras de dados que você quer recuperar.
ruleName
O nome das definições de regra de dados para as quais deseja obter o histórico
e os resultados de regra. Para recuperar mais de uma definição de regra de
dados, use uma vírgula para separar os nomes. As definições de regra de
dados com nomes contendo vírgulas devem ser colocadas entre aspas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 36. API HTTP para Obter o Histórico de uma Regra de Dados
Formato de
dados

Método HTTP

Padrão de URI

GET

executableRule/ XML
executionHistory

Código de
sucesso
200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET executableRule/executionHistory
O exemplo a seguir mostra como obter a regra de dados Rule1 no servidor
myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName=
projectName&ruleName=Rule1

Exemplo de Valor de Retorno de GET executableRule/
executionHistory
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter o histórico da regra de
dados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Exemplo para uma regra simples -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
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id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”2”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Exemplo para um conjunto de regras -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0”
percentFrequency=”0.35” absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1”
percentFrequency=”0.60” absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3”
percentFrequency=”0.5” absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4”
percentFrequency=”0.0” absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1” nbPassed="85"
percentPassed="0.85" nbFailed="15" percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2” nbPassed="80"
percentPassed="0.80" nbFailed="20" percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3” nbPassed="90"
percentPassed="0.90" nbFailed="10" percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>
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Comando GET executableRule/executionHistory: Obtendo
Resultados e Histórico de Regra e de Conjunto de Regra,
Incluindo Resultados de Referência
Obtenha o histórico e os resultados de regras e de conjuntos de regras, incluindo
resultados de referência, usando a API HTTP.

Comando
GET executableRule/executionHistory

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as regras e os conjuntos de regras que você quer
recuperar.
ruleName
O nome da regra e do conjunto de regras cujo histórico e resultados, incluindo
referências, você deseja recuperar. Para recuperar mais de uma regra ou
conjunto de regras, use vírgulas para separar os nomes. Se o nome contiver
vírgulas, coloque-o entre aspas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 37. API HTTP para Obter o Histórico de uma Regra de Dados
Formato de
dados

Método HTTP

Padrão de URI

GET

executableRule/ XML
executionHistory

Código de
sucesso
200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET executableRule/executionHistory
O exemplo a seguir mostra como obter o histórico de execução para uma regra e
um conjunto de regras:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule?projectName=
projectName&ruleName=Rule1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Exemplo para uma regra simples -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
<ValidityBenchmarkResult result=”passed”
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percentVariance=”0.5”
absoluteVariance=”104”>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.6”/>
</ValidityBenchmarkResult>
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Exemplo para um conjunto de regras -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85" nbFailed="15"
percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80" nbFailed="20"
percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90" nbFailed="10"
percentFailed="0.10"/>
<ValidityBenchmarkResult result=”passed”
percentVariance=”0.5”
absoluteVariance=”104”>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.8”/>
</ValidityBenchmarkResult>
<ConfidenceBenchmarkResult result=”passed”
rulesPercent=”0.55”
maxRecOverLimit=”20”
actRecOverLimit=”13”
percentVariance=”0.72”
absoluteVariance=”23”>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<ConfidenceBenchmarkResult/>
<BaselineComparisonBenchmarkResult result=”passed”
percentSimilarity=”0.55”
percentDegradation=”0.2”
percentImprovement”0.16”
variance=”0.18”/>
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<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</BaselineComparisonBenchmarkResult>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET executableRule/outputTable: Obtendo a Tabela
de Saída de uma Regra de Dados
Obtenha a tabela de saída de uma regra de dados usando a API HTTP.

Comando
GET executableRule/outputTable

Parâmetros (Obrigatórios)
projectName
O nome do projeto contendo a regra de dados para a qual você quer obter a
tabela de saída.
ruleName
O nome da regra de dados para a qual você quer recuperar a tabela de saída.

Parâmetros (Opcionais)
startIndex
Especifica o índice da primeira linha para recuperar. O índice da primeira linha
é 1.
nbOfRows
Especifica o número máximo de linhas para recuperar. Por padrão, todas as
linhas serão recuperadas.
executionID
O ID da instância de quando uma regra de dados foi executada. Esse ID
corresponde ao atributo ID contido nos elementos RuleExecutionResult
retornados pelo comando GET executableRule/executionHistory. Se o ID não
for fornecido, o sistema usará o ID da última regra de dados executada, caso
ele esteja disponível.
Nota: Nem toda instância de execução de uma regra de dados produz uma
tabela de saída.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 38. API HTTP para Obter a Tabela de Saída de uma Regra de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

GET

executableRule/
outputTable

Formato de
dados

Código de
sucesso

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)
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Exemplo de GET executableRule/outputTable
O exemplo a seguir mostra como obter a tabela de saída para o projeto projectName
no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRule/outputTable
?projectName=project&ruleName=rule&executionID=1

Exemplo de Valor de Retorno de GET executableRule/
outputTable
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter a tabela de saída de uma
regra de dados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

Comando GET executableRules: Obtendo uma Lista de
Regras de Dados
Obtenha uma lista de regras de dados usando a API HTTP.

Comando
GET executableRules

Finalidade
Use este comando para obter uma lista de todas as regras de dados do IBM
InfoSphere Information Analyzer contidas em um projeto especificado.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as regras de dados para as quais deseja obter
uma lista.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 39. API HTTP para Obter uma Lista de Regras de Dados
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Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

Códigos de erro

GET

executableRules

XML

200

400

Exemplo de GET para uma Lista de Regras de Dados
O exemplo a seguir mostra como obter uma lista de regras de dados para o projeto
projectName no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/executableRules?projectName=projectName
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Descrição de Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Descrição de Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Descrição de Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET globalVariables: Obtendo uma Lista de
Variáveis Lógicas Globais
Obtenha uma lista de variáveis lógicas globais usando a API HTTP.

Comando
GET globalVariables

Finalidade
É possível usar este comando para obter uma lista de variáveis lógicas globais.
Uma variável lógica global é um valor que pode ser configurado para representar
um fato ou uma parte específica dos dados. Após a criação de uma variável lógica
global, ela pode ser compartilhada por todas as definições de regra de dados e
regras de dados.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 40. API HTTP para Obter uma Lista de Variáveis Lógicas Globais
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

globalVariables

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)
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Exemplo de GET globalVariables
O exemplo a seguir mostra como obter uma lista de variáveis lógicas globais no
servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/globalVariables

Exemplo de Valor de Retorno de GET globalVariables
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter uma lista de variáveis
lógicas globais:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Comando GET publicRules: Obtendo a Lista de Regras de
Dados e Definições de Conjunto de Dados Publicadas
Obtenha uma lista de regras de dados e definições de conjunto de regras
publicadas usando a API HTTP.

Comando
GET publicRules

Finalidade
É possível usar este comando para obter uma lista de regras de dados e definições
de conjunto de regras publicadas.

Parâmetros
Não há parâmetros necessários para este comando.

Exemplo de GET para Lista de Conjuntos de Regras e de Regras
de Dados Publicados
Uma sequência XML que contém um elemento PublicArea, contendo uma entrada
para cada regra de dados e conjunto de regras publicados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:PublicArea xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
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<description>Descrição de Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>

Comando GET keyAnalysis/results: Obtendo Candidatos a
Chave Primária
Obtenha uma lista de candidatos a chave primária usando a API HTTP.

Comando
GET keyAnalysis/results

Finalidade
É possível usar este comando para obter uma lista de todos os candidatos a chave
primária.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as tabelas que foram analisadas.
tableName
Uma lista separada por vírgulas de nomes de tabela cujos resultados da análise
devem ser recuperados. Os nomes devem ser completos
(ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA). É possível usar o caractere
curinga (*) para incluir todas as tabelas de um esquema ou banco de dados.
percentagesAbove
O limite para a porcentagem, entre 0 e 1, de exclusividade para recuperação
dos resultados de chave.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 41. API HTTP para Recuperar Resultados de Análise de Chave
Método HTTP

Padrão de URI

GET

keyAnalysis/
results

Formato de
dados

Código de
sucesso

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET key analysis results
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter uma lista de candidatos a
chave:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/keyAnalysis/results?projectName=
myProject&tableName=myDataStore.mySchema.myTable

Comando GET project: Obtendo o Conteúdo de um Projeto
Obtenha o conteúdo de um determinado projeto usando a API HTTP.
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Comando
GET project

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de um projeto completo e
exportá-lo para um documento XML. É possível editar, arquivar, criar versão e
importar manualmente o documento XML para criar um projeto em outro sistema.
É possível usar esse comando, e o documento XML criado por ele, para trocar
informações sobre o projeto completo ou usá-lo para criar um modelo de projeto
que possa ser implementado em um novo sistema com um comando.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto cujo conteúdo deseja recuperar.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 42. API HTTP para Obter o Conteúdo de um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

project

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Saída Retornada no Documento XML
As informações a seguir são retornadas quando você emite esse comando:
v As propriedades básicas do projeto, como o nome e a descrição do projeto
v A lista das origens de dados, esquemas, tabelas e colunas registrados e as tabelas
virtuais e colunas virtuais definidas
v A lista das regras e definições de conjunto de regras definidas, incluindo:
– As propriedades básicas das regras, como nomes e descrições
– A expressão lógica das regras
– A lista de variáveis das regras, como o nome, tipo e eventual ligação padrão
para cada variável
v A lista das regras de dados e dos conjuntos de regras, incluindo:
– As propriedades básicas das regras de dados e dos conjuntos de regras, como
nomes e descrições
– A definição de saída das regras
– A ligação das variáveis
– Eventuais condições de junção
v A lista das variáveis globais definidas e suas ligações

Exemplo de GET project
O exemplo a seguir mostra como obter o projeto project1 no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1
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Exemplo de Valor de Retorno de GET project
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter o conteúdo de um
projeto.
Nota:
v As origens de dados registradas são listadas no início do documento XML sob o
elemento DataSources. Todas as colunas registradas no projeto são listadas
hierarquicamente (banco de dados, esquema, tabela). Eventuais colunas virtuais
e tabelas virtuais são listadas com as colunas normais usando os elementos
VirtualColumn e VirtualColumn (consulte arquivos XSD).
v As definições de regra e conjunto de regras são listadas sob o elemento
RuleDefinitions. As regras de dados e os conjuntos de regras de dados são
listados como subelementos do elemento DataRuleDefinition ao qual se refere.
Várias regras de dados são delimitadas por tags ExecutableRules. Os atributos
de uma única regra de dados são capturados no elemento ExecutableRule. Um
conjunto de regras é representado por um elemento RuleSetDefinition.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string"
defaultBinding="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Descrição de Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
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</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.REFTABLE1.COLA"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET project: Obtendo o Conteúdo de um Projeto
Incluindo Referências de Confiança e Linha de Base para
Definições de Conjunto de Regras
Obtenha o conteúdo de um determinado projeto incluindo as referências de
confiança e linha de base para definições de conjunto de regras usando a API
HTTP.

Comando
GET project

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de um projeto completo,
incluindo referências de confiança e de linha de base para definições de conjunto
de regras, e exportá-lo para um documento XML. É possível editar, arquivar, criar
versão e importar manualmente o documento XML para criar um projeto em outro
sistema. É possível usar esse comando, e o documento XML criado por ele, para
trocar informações sobre o projeto completo ou usá-lo para criar um modelo de
projeto que pode ser implementado em um novo sistema com um comando.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto cujo conteúdo deseja recuperar.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 43. API HTTP para Obter o Conteúdo de um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

project

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de Valor de Retorno de GET project
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter o conteúdo de um
projeto, incluindo referências de confiança e de linha de base para definições de
conjunto de regras. Essa sequência XML descreve um projeto contendo elementos
do tipo ConfidenceBenchmark e BaselineComparisonBenchmark.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
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(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.5”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.1”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”similarity”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET project: Obtendo o Conteúdo de um Projeto
Incluindo Métricas
Obtenha o conteúdo de um determinado projeto incluindo métricas usando a API
HTTP.

Comando
GET project

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de um projeto completo,
incluindo métricas, e exportá-lo para um documento XML. É possível editar,
arquivar, criar versão e importar manualmente o documento XML para criar um
projeto em outro sistema. É possível usar esse comando, e o documento XML
criado por ele, para trocar informações sobre o projeto completo ou usá-lo para
criar um modelo de projeto que possa ser implementado em um novo sistema com
um comando.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto cujo conteúdo deseja recuperar.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 44. API HTTP para Obter o Conteúdo de um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

project

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Saída Retornada no Documento XML
As informações a seguir são retornadas quando você emite esse comando:
v As propriedades básicas do projeto, como nome e descrição do projeto
v A lista de origens de dados, esquemas, tabelas e colunas registrados e as tabelas
virtuais e colunas virtuais definidas
v A lista de regras e definições de conjunto de regras definidas, incluindo:
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– As propriedades básicas das regras, como nomes e descrições
– A expressão lógica das regras
– A lista de variáveis das regras, como nome, tipo e eventual ligação padrão
para cada variável
v A lista das regras de dados e dos conjuntos de regras, incluindo:
– As propriedades básicas das regras de dados e dos conjuntos de regras, como
nomes e descrições
– A definição de saída das regras
– A ligação das variáveis
– Eventuais condições de junção
v A lista das variáveis globais definidas e suas ligações
v Conjunto de métricas

Exemplo de GET project
O exemplo a seguir mostra como obter o projeto project1 no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=project1

Exemplo de Valor de Retorno de GET project
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter o conteúdo de um
projeto.
Nota:
v As origens de dados registradas são listadas no início do documento XML sob o
elemento <DataSources>. Todas as colunas registradas no projeto são listadas
hierarquicamente (banco de dados, esquema, tabela). Eventuais colunas virtuais
e tabelas virtuais são listadas com as colunas normais usando os elementos
<VirtualColumn> e <VirtualColumn> (consulte arquivos XSD).
v As definições de regra e conjunto de regras são listadas sob o elemento
<RuleDefinitions>. As regras de dados e os conjuntos de regras de dados são
listados como subelementos do elemento <DataRuleDefinition> ao qual se refere.
Várias regras de dados são delimitadas por tags <ExecutableRules>. Os atributos
de uma única regra de dados são capturados no elemento <ExecutableRule>.
Um conjunto de regras é representado por um elemento <RuleSetDefinition>.
v O conjunto de métricas é listado sob o elemento <Metrics>.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>O ID da conta deve ser exclusivo.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>
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Comando GET projects: Obtendo uma Lista de Projetos
Obtenha uma lista de projetos existentes usando a API HTTP.

Comando
GET projects

Finalidade
É possível usar este comando para obter uma lista de todos os projetos do IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando de API HTTP.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 45. API HTTP para Obter uma Lista de Projetos
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

projects

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET para uma Lista de Projetos
O exemplo a seguir mostra como obter uma lista de projetos no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/projects

Exemplo de Valor de Retorno de GET projects
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter uma lista de projetos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1">
<description>descrição de project1</description>
</Project>
<Project name="project2">
<description>descrição de project2</description>
</Project>
<Project name="project3">
<description>descrição de project3</description>
</Project>
</iaapi:Projects>

Comando GET publishedResults: Obtendo a Lista de
Resultados de Análise Publicados
Obtenha uma lista de resultados de análise publicados usando a API HTTP.

Comando
GET publishedResults

Capítulo 16. Desenvolvendo Aplicativos com a API HTTP

265

Finalidade
É possível usar este comando para obter uma lista de resultados de análise
publicados.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto cuja tabela com resultados de análise publicados deve ser
listada.

Exemplo de GET da Lista de Resultados de Análise Publicados
Uma sequência XML contendo um elemento PublishedResults, que contém uma
entrada para cada tabela com resultados de análise publicados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<PublishedResults>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishedResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Comando GET metric/execution history: Obtendo o Histórico
e Resultados de Métricas
Obtenha o histórico e resultados de cada vez que as métricas foram executadas
usando a API HTTP.

Comando
GET metric/executionHistory

Finalidade
É possível usar esse comando para recuperar os resultados de cada vez que um
conjunto especificado de métricas foi executado.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as métricas
metricName
Uma lista separada por vírgulas de nomes de métricas. Se o nome de uma
métrica contiver uma vírgula, você deverá colocá-lo entre aspas duplas. Se
você omitir esse parâmetro, o histórico de todas as métricas será recuperado.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 46. API HTTP para Obter o Histórico e Resultados de Métricas
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Formato de
dados

Método HTTP

Padrão de URI

GET

metric/
XML
executionHistory

Código de
sucesso
200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET para Histórico e Resultados de Métricas
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/metric/executionHistory?projectName=
myProject&metricName=myMetric

Exemplo de Valor de Retorno de GET metric/executionHistory
O valor de retorno é um documento XML com a seguinte estrutura:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Metrics>
<!-- Exemplo para uma única métrica -->
<Metric name="Rule1Def">
<ExecutionHistory>
<MetricExecutionResult
id=”0”
timeStamp="2010-02-09T18:56:31+01:00"
status=”successful”
value=”0.01956”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0023”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
<MetricExecutionResult
id=”1”
timeStamp="2010-02-09T19:23:00+01:00"
status=”successful”
value=”0.0234”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0012”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando GET metrics: Obtendo as Métricas para um Projeto
Obtenha as métricas para um determinado projeto usando a API HTTP.

Comando
GET metrics

Finalidade
É possível usar este comando para obter métricas para um projeto específico.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto do qual deseja recuperar métricas.
metricName
O nome de uma métrica para recuperar ou uma lista de nomes de métricas
separados por vírgulas. Nomes contendo vírgula devem ser colocados entre
aspas duplas. Se esse parâmetro for omitido, todas as métricas para o projeto
serão retornadas.
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Exemplo de Solicitação GET metrics
Use o exemplo a seguir para obter métricas para um projeto:
GET metrics?projectName=myProject

Exemplo de Valor de Retorno de GET metrics
A sequência XML a seguir contém um elemento em <Metrics>.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando GET referentialIntegrityAnalysis/results: Obtendo os
Resultados de uma Análise de Integridade Referencial
Obtenha os resultados de uma análise de integridade referencial usando a API
HTTP.

Comando
GET referentialIntegrityAnalysis/results

Finalidade
É possível usar este comando para obter os resultados de uma análise de
integridade referencial.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém as tabelas que foram analisadas.
baseColumnName
O nome da coluna base que age como a chave estrangeira cujos resultados da
análise de integridade referencial correspondente devem ser recuperados. O
nome deve ser completo
(ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA).
pairedColumnName
Nome da coluna que age como chave primária. O nome deve ser completo
(ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA).

Exemplo de GET referential integrity analysis/results
Use o exemplo a seguir para obter os resultados de uma análise de integridade
referencial:
GET referentialIntegrityAnalysis/results?projectName=projectName&baseColumnName
=BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID&pairedColumnName
=BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID
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Exemplo de Valor de Retorno de GET referential integrity
analysis/results
O valor de retorno é uma sequência XML com a seguinte estrutura:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
<ForeignKey/>
<ForeignKeyToPrimaryKey violationsDistinct="3" violationsTotal="4"
integrityDistinct="2,040" integrityTotal="3,179"
...>
<Violation foreignKeyValue="9999/9" records="2" percentage="0.0628"/>
<Violation foreignKeyValue="9999/8" records="1" percentage="0.0314"/>
...
</ForeignKeyToPrimaryKey>
<PrimaryKeyToForeignKey matchingValuesDistinct="2,040" matchingValuesTotal=
"2,040" .../>
<ForeignKeyCandidate/>
</iaapi:Project>

O elemento Project mais externo contém diversos elementos ForeignKeyCanddiate
possíveis. Cada elemento ForeignKeyCandidate documenta sua chave primária e
chave estrangeira. Para cada uma das duas direções do candidato da chave
estrangeira, um subelemento abrange um conjunto de propriedades. A direção
ForeignKeyToPrimaryKey pode incluir elementos Violation que documentam os
valores da chave estrangeira que não mantêm a integridade referencial.

Comando GET ruleDefinition: Obtendo Definições de Regra de
Dados
Obtenha o conteúdo de definições de regra de dados usando a API HTTP.

Comando
GET ruleDefinition

Finalidade
É possível usar este comando para obter o conteúdo de definições de regra de
dados. O conteúdo das definições de regra de dados é incluído em uma sequência
XML, que é um subconjunto da sequência XML retornada quando você executa o
comando GET Project. É possível editar, arquivar, criar versão e importar
manualmente o documento XML.

Parâmetros
projectName
O nome do projeto contendo as definições de regra de dados que você quer
recuperar.
ruleName
O nome da definição de regra de dados ou definição de conjunto de regras que
você quer recuperar. Para recuperar mais de uma definição de regra de dados
ou definição de conjunto de regras de uma vez, use vírgulas para separar os
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nomes. Coloque entre aspas as definições de regra de dados ou definições de
conjunto de regras cujos nomes contenham vírgulas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 47. API HTTP para Obter Definições de Regra de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

GET

ruleDefinition

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET ruleDefinition
O exemplo a seguir mostra como obter a regra de dados DataRule1 do projeto
project1 no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinition?projectName=
project1&ruleName=DataRule1

Exemplo de Valor de Retorno de GET ruleDefinition
O exemplo a seguir é um subconjunto da sequência XML que é retornada pelo
comando GET Project:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET ruleDefinitions: Obtendo uma Lista de
Definições de Regra de Dados
Obtenha uma lista de definições de regra de dados usando a API HTTP.

Comando
GET ruleDefinitions

Finalidade
É possível usar esse comando para obter uma lista de todas as definições de regra
de dados do IBM InfoSphere Information Analyzer que pertencem a um projeto
especificado. As propriedades básicas das definições de regra de dados são
exibidas na lista.
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Parâmetros (Obrigatórios)
projectName
O nome do projeto que contém definições de regra de dados para as quais
deseja obter uma lista.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 48. API HTTP para Obter uma Lista de Definições de Regra de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

GET

ruleDefinitions

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de GET para uma Lista de Definições de Regra de
Dados
O exemplo a seguir mostra como obter uma lista de definições de regra para o
projeto projectName no servidor myServer:
GET http://myserver:9080/InformationAnalyzer/ruleDefinitions?projectName=projectName

Exemplo de Valor de Retorno de GET para uma Lista de
Definições de Regra de Dados
O exemplo a seguir mostra o valor de retorno para obter uma lista de definições
de regra de dados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Descrição de Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Descrição de RuleSet1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando GET publishRule: Publicando Regras e Conjuntos
de Regras
Publique regras de dados ou conjuntos de regras usando a API HTTP.

Comando
GET publishRule

Finalidade
É possível usar esse comando para publicar definições específicas de regras de
dados ou conjuntos de dados de um projeto.
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Parâmetros
projectName
O nome do projeto que contém a regra de dados ou o conjunto de regras que
você quer recuperar.
ruleName
O nome da regra de dados ou do conjunto de regras que você quer publicar.
Para publicar mais de uma regra de dados ou conjunto de regras de uma vez,
use vírgulas para separar os nomes. Regras de dados ou conjuntos de regras
com nomes que contêm vírgulas devem ser colocados entre aspas.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 49. API HTTP para Obter Definições de Regra de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

GET

publishRule

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Comando POST create: Incluindo Novas Métricas
Inclua novas métricas em um projeto usando a API HTTP.

Comando
POST create

Finalidade
É possível usar esse comando para incluir novas métricas em um projeto existente.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo
das métricas a serem definidas é integrada no corpo da solicitação POST.

Incluindo Métricas em um Projeto Existente
A métrica Country_code_validation é incluída no projeto denominado myProject:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<description>Country code must be valid..</description>
<expression>Country code validation exec % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”90”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando POST create: Criando um Projeto
Crie um projeto usando a API HTTP.
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Comando
POST create

Finalidade
Use este comando para criar um projeto. É possível criar um projeto vazio ou um
projeto com conteúdo. O mesmo comando create é usado para criar novos projetos,
novas definições de regra de dados e novas regras de dados.
Nota: É possível extrair conteúdo existente de outro projeto para um documento
XML incluindo o seguinte texto na URL: http://<Nome_do_servidor>:9080/
InformationAnalyzer/project?projectName=<Nome_do_projeto>. Esse é o comando
para recuperar os dados para o projeto <Nome_do_projeto> no servidor
<Nome_do_servidor>. Esse documento XML pode ser modificado manualmente e
reutilizado para criar um novo projeto com o mesmo conteúdo.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. O corpo da solicitação deve conter a
sequência XML especificando o que você quer criar.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 50. API HTTP para Criar um Projeto
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

create

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Criar um Projeto Vazio
O exemplo a seguir mostra como criar um projeto vazio. A solicitação de HTTP
para criar o projeto vazio é http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/
create. A sequência XML é integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject"/>

Exemplo de como Criar um Projeto com Colunas Registradas
O exemplo a seguir mostra como criar um projeto com colunas registradas. A
solicitação de HTTP para criar o projeto com colunas registradas é
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Descrição do projeto</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
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</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Exemplo de como Usar um Documento XML para Executar
Diversos Comandos Após a Criação de um Projeto
É possível criar um documento XML que:
v Crie um projeto
v Execute diversas tarefas, como uma análise de coluna ou uma regra de dados,
imediatamente após a criação do projeto.
O exemplo a seguir mostra um documento XML que usa o comando create para
criar um novo projeto. Em seguida, ele registra uma origem de dados (contendo
um esquema e duas tabelas) e executa uma análise de coluna em todas as colunas
de todas as tabelas do esquema criado:
A solicitação de HTTP para executar diversos comandos após a criação de um
projeto é http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create. A sequência
XML é integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name
="newProject">
<description>Descrição do projeto</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="SOURCE1.SCHEMA1.*.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Após a emissão desse comando, a análise de coluna é iniciada ou planejada para
iniciar. A solicitação é retornada imediatamente sem aguardar a conclusão da
tarefa.

Comando POST create: Criando Definições de Regra de
Dados e Regras de Dados
Crie definições de regra de dados e regras de dados usando a API HTTP.

Comando
POST create
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Finalidade
É possível usar esse comando para criar definições de regra de dados e regras de
dados. A entrada XML segue o mesmo padrão de sintaxe que a sintaxe usada para
criar um projeto.
É possível designar definições de regra, conjuntos de regras e regras executáveis
para uma pasta ou diversas pastas. O valor do atributo de pasta pode ser uma lista
separada por vírgulas de nomes de pastas. Além disso, um nome de pasta pode
ser um caminho de pasta usando o formato <pasta1>/<pasta2>/ ... /<pastaN>,
em que cada pasta é aninhada na anterior.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 51. API HTTP para Criação de Perfil de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

create

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Criar uma Nova Definição de Regra de Dados
A solicitação de HTTP para criar a definição de regra de dados:
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3”>
<description>Descrição de newRule</description>
<expression>col exists</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

v Em DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3”, myFolder3 é o
nome da pasta na qual a regra deve ser criada.
v Se folder="All", a regra seria criada sob todas as categorias.
v Se folder="myFolder3/mySubFolder3", a regra seria criada sob a subpasta.

Exemplo de como Criar uma Nova Regra de Dados
O exemplo a seguir mostra como criar uma nova definição de regra de dados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
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<description>Descrição de Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando POST create: Criando Variáveis Lógicas Globais
Crie variáveis lógicas globais usando a API HTTP.

Comando
POST create

Finalidade
É possível usar esse comando para criar variáveis lógicas globais. Crie uma
variável lógica global para fornecer uma associação consistente comum ou um link
para uma parte específica dos dados.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 52. API HTTP para Criar Variáveis Lógicas Globais
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

POST

create

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Criar uma Nova Variável Lógica Global
A solicitação de HTTP para criar uma nova variável lógica global é
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create?projectContent. A
sequência XML é integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>
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O método de HTTP é POST.

Exemplo de como Criar uma Nova Variável Lógica Global com
outros Artefatos do Projeto
A solicitação de HTTP para criar uma nova variável lógica global com outros
artefatos do projeto é http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create.
A sequência XML é integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<GlobalVariables>
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</GlobalVariables>
</iaapi:Project>

Nenhuma mensagem será retornada para esse comando se ele for executado com
sucesso. Se ocorrer um problema, ele retornará um documento XML contendo os
avisos ou erros que são gerados quando o comando é executado.

Comando POST create: Criando Definições de Conjunto de
Regras Incluindo Referências de Confiança e Linha de Base
Crie definições de conjunto de regras incluindo referências de confiança e linha de
base usando a API HTTP.

Comando
POST create

Finalidade
É possível usar este comando para criar definições de conjunto de regras contendo
referências de comparação de confiançaou de linha de base. A entrada XML segue
o mesmo padrão de sintaxe que a sintaxe usada para criar um projeto.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 53. API HTTP para Criação de Perfil de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

create

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)
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Exemplo de como Criar uma Definição de Conjunto de Regras
Solicitação de HTTP para criar o conjunto de regras de dados:
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="newRuleSetDef">
<description>Descrição de newRuleSetDef</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando POST execute tasks: Executando uma Análise de
Coluna
Inicie uma análise de coluna usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
Análise de coluna é um processo de criação de perfil de dados que examina o
conteúdo de colunas nos dados. Execute uma tarefa de análise de coluna para
entender a estrutura de seus dados e para localizar anormalidades que podem
afetar a qualidade dos dados.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 54. API HTTP para Executar uma Análise de Coluna
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Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

executeTasks

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Executar uma Análise de Coluna
A solicitação de HTTP para executar uma análise de coluna é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/executeTasks. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

O método de HTTP é POST.
Nenhuma mensagem é retornada para o comando POST executeTasks se ele for
executado com sucesso. Se ocorreu algum problema, ele retornará um documento
XML contendo os avisos ou erros que são gerados quando o comando é executado.

Exemplo de como Executar uma Análise de Coluna com
Amostragem e Planejamento
O exemplo a seguir mostra como executar uma análise de coluna com amostragem
e planejamento incluídos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12" dayOfMonth="*"
month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Comando POST execute tasks: Executando Regras de Dados
Execute regras de dados usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
Execute regras de dados para avaliar e analisar condições que são encontradas
durante a criação de perfil de dados, para conduzir uma avaliação de qualidade
dos dados, para fornecer informações adicionais sobre um esforço de integração de
dados ou para estabelecer uma estrutura para validar e medir a qualidade dos
dados ao longo do tempo.

Capítulo 16. Desenvolvendo Aplicativos com a API HTTP

279

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 55. API HTTP para Executar Regras de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Códigos de
sucesso

POST

executeTasks

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de POST executeTasks
A solicitação de HTTP para executar regras de dados é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/executeTasks. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Não há valor de retorno para o comando POST executeTasks caso ele seja
executado com sucesso. Se ocorreu algum problema, será retornada uma sequência
XML contendo os avisos ou erros gerados durante a execução do comando.

Exemplo de POST executeTasks com Opções e Planejamento
A solicitação de HTTP para executar regras de dados é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/executeTasks. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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Comando POST execute tasks: Executando Métricas
Execute métricas usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
Use este comando para executar métricas para um projeto específico.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML que define o conteúdo
das métricas para execução é integrada no corpo da solicitação POST.

Exemplo de como Executar Métricas
Neste exemplo, o elemento RunMetrics especifica que metric11, metric12 e metric13
serão executadas. O elemento RunMetrics também pode conter um elemento
<Tasks> para especificar o planejamento para execução das métricas.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMetrics>
<Metric name="metric11"/>
<Metric name="metric12"/>
<Metric name="metric13"/>
</RunMetrics>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Comando POST execute tasks: Executando uma Análise de
Chave Primária com Colunas Múltiplas
Inicie uma análise da chave primária com colunas múltiplas usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
Execute uma tarefa de análise da chave primária com colunas múltiplas para
determinar se uma combinação das colunas na tabela pode ser a chave primária. A
análise da chave primária com colunas múltiplas cria o perfil de exclusividade dos
valores distintos em cada concatenação de coluna para a amostra de dados.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST. O início de uma análise de chave é
especificado pelo uso de um elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis> que pode
conter uma ou mais referências a tabelas a serem analisadas quanto a chaves
primárias com colunas múltiplas. O atributo compositeMax contém o tamanho
máximo de chave primária com colunas múltiplas para retornar.
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Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 56. API HTTP para Executar uma Análise de Chave Primária com Colunas Múltiplas
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

executeTasks

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Executar uma Análise de Chave Primária com
Colunas Múltiplas
A solicitação de HTTP para executar uma análise de coluna é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/executeTasks. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMultiColumnKeyAnalysis compositeMax="2">
<Table name="BANK.BANK1.*/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
<Column name="COL1"
<Column name="COL2">
<Column name="COL5">
<Column name="COL8">
</Table>
</RunMultiColumnKeyAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Esta tarefa inicia a análise da chave primária com colunas múltiplas em todas as
tabelas no esquema BANK1 do banco de dados BANK e na tabela
BANK.BANK2.TABLE1.
O método de HTTP é POST. Nenhuma mensagem é retornada para o comando
POST executeTasks se ele for executado com sucesso. Se ocorreu algum problema,
ele retornará um documento XML contendo os avisos ou erros que são gerados
quando o comando é executado.

Comando POST execute tasks: Iniciando uma Análise de
Chave Estrangeira e de Domínio Cruzado
Inicie uma análise de chave estrangeira e de domínio cruzado para chaves
estrangeiras e primária de coluna única usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
Uma análise de chave estrangeira identifica candidatos a chave estrangeira que se
referem à chave primária de uma tabela. Chaves estrangeiras são de coluna única
ou de colunas múltiplas que usam uma combinação de colunas.
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Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST. O início de uma análise de relacionamento
de chave estrangeira é especificado pelo uso de um elemento
RunCrossDomainAnalysis, que pode conter um conjunto de elementos
ColumnPair. Esse, por sua vez, inclui subelementos BaseColumns e
PairedColumns. O elemento BaseColumns inclui elementos Column com nomes
completos. Esses nomes de colunas têm o formato
ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA.COLUNA. O elemento PairedColumns
contém colunas para serem emparelhadas com as que estão em BaseColumns.

Exemplo
Esta tarefa inicia uma análise de relacionamento de chave estrangeira e domínio
cruzado entre a columna BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID e todas
as colunas compatíveis na tabela BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNT. O elemento
RunCrossDomainAnalysis também pode conter elementos de propriedade da tarefa
opcionais para especificar amostragem e planejamento.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataSources>
<DataSource name="BANK">
<Schema name="BANK1">
<Table name="BANK_CLIENTS">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKeys>
<SingleColumnKey alias="..." (...)
percentUnique="..." percentDuplicate="...">
<Column name="..."/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
<MultiColumnKeys>
<MultiColumnKey nbOfColumns="..."
percentUnique="..." percentDuplicate="...">
<Column name="..."/>
<Column name="..."/>
</MultiColumnKey>
</MultiColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunCrossDomainAnalysis excludeColContainingNulls=”false”
excludeByMinimumUniquenessPercent=”0.1”
excludeDateDataClass=”false”
excludeIndicatorsDataClass=”false”
excludeTestDataClass=”false”
excludeByMaximalLength=”1000”
excludeColumnsMissingColumnAnalysisResults=”true”>
<ColumnPair>
<BaseColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID "/>
</BaseColumns>
<PairedColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS.*"/>
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</PairedColumns>
</ColumnPair>
</RunCrossDomainAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Comando POST execute tasks: Iniciando uma Análise de
Integridade Referencial
Inicie uma análise de integridade referencial usando a API HTTP.

Comando
POST executeTasks

Finalidade
A análise de integridade referencial testa se cada valor de dados de chave
estrangeira, com coluna única ou colunas múltiplas (concatenadas), pode acessar a
chave primária de uma tabela relacionada.

Parâmetros
O único parâmetro é um documento XML que especifica o nome do projeto e a
tarefa a ser executada. Para ativar uma análise de integridade referencial, você usa
um elemento RunReferentialIntegrityAnalysis que pode conter um ou mais
subelementos de candidato a chave estrangeira. A análise de integridade referencial
é feita para esses candidatos a chave estrangeira. O elemento
RunReferentialIntegrityAnalysis também pode conter um elemento de propriedade
da tarefa opcional para especificar planejamento. Observe que uma análise de
integridade referencial só pode ser iniciada se a coluna primária fornecida tiver o
status de uma chave primária selecionada.

Exemplo
Esta tarefa inicia a análise de integridade referencial no candidato a chave
estrangeira com a chave primária BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID e a chave
estrangeira BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunReferentialIntegrityAnalysis>
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
</ForeignKey>
</ForeignKeyCandidate>
</RunReferentialIntegrityAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Esta tarefa iniciará a análise de integridade referencial no candidato a chave
estrangeira com a chave primária BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID e a chave
estrangeira BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID.
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Comando POST publish: Publicando Resultados de Análise
Publique resultados de análise usando a API HTTP.

Comando
POST publishResults

Finalidade
É possível usar este comando para publicar os resultados da análise de tabelas
para ampliar o uso com outros componentes da plataforma IBM InfoSphere
Information Server.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML especificando o nome
das tabelas e qual estado de resultados deve ser publicado são integrados no corpo
da solicitação POST.

Publicando resultados de análise
A publicação dos resultados da análise é especificada pelo uso de um elemento
PublishResult que pode conter uma ou mais referências a tabelas cujos atuais
resultados de análise devem ser publicados. Os nomes de tabelas são completos
(ORIGEM_DE_DADOS.ESQUEMA.TABELA) e podem conter curingas *
representando nenhum ou vários caracteres.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<PublishResults>
<Table name="BANK.BANK1.* "/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Referências de POST update: Modificando Referências de
Definições de Conjunto de Regras Existentes
Modifique referências de definições de conjunto de regras existentes usando a API
HTTP.

Comando
POST update

Finalidade
É possível usar este comando para incluir ou alterar o conteúdo de referências de
confiança ou de comparação de linha de base de definições de conjunto de regras.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML que define o conteúdo
das definições de conjunto de regras para modificação é integrada no corpo da
solicitação POST.
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Exemplo de como Modificar Referências de uma Definição de
Conjunto de Regras Existente
Este exemplo mostra como modificar as referências de confiança ou de comparação
de linha de base de uma definição de conjunto de regras:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="existingRuleSetDef">
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.2”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”degradation”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Comando POST update: Modificando Definições de Regra de
Dados e Regras de Dados
Modifique definições de regra de dados e regras de dados usando a API HTTP.

Comando
POST update

Finalidade
É possível usar este comando para modificar definições de regra de dados e regras
de dados. A entrada XML segue o mesmo padrão de sintaxe que a sintaxe usada
para criar novas regras de dados.

Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 57. API HTTP para Modificar Definições de Regra de Dados e Regras de Dados
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
dados

Código de
sucesso

POST

update

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Modificar a Expressão Lógica de uma
Definição de Regra de Dados
A solicitação de HTTP para modificar a definição de regra de dados é
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/update. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<expression>if col1=’B’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

O método de HTTP é POST.

Exemplo de como Modificar a Ligação de uma das Variáveis de
uma Regra de Dados
A solicitação de HTTP para modificar a regra de dados é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/update. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1" folder="tmp">
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL4"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modificando a Referência de Validade de um Conjunto de Regras
A solicitação de HTTP para modificar o conjunto de regras é http://
<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/update. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1" folder=”mat, tmp”>
<ValidityBenchmark metric="percent_met" operator="greater_than" value="50">
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

POST update metrics: Modificando Métricas Existentes
Modifique métricas existentes usando a API HTTP.

Comando
POST update

Finalidade
É possível usar este comando para alterar o valor de métricas existentes.
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Parâmetros
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML que define o conteúdo
das métricas a serem definidas é integrada no corpo da solicitação POST. A
sequência XML usa a mesma sintaxe que a usada para a criação de novas métricas,
mas apenas os atributos a serem atualizados são especificados.

Exemplo de como Modificar uma Métrica Existente
O atributo operator de MetricBenchmark para a seguinte métrica é alterado:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Comando POST update: Atualizando Variáveis Lógicas
Globais
Atualize variáveis lógicas globais usando a API HTTP.

Comando
POST update

Parâmetros (Obrigatórios)
Não há parâmetros para esse comando. A sequência XML definindo o conteúdo é
integrada no corpo da solicitação POST.

Métodos HTTP Disponíveis
Tabela 58. API HTTP para Atualizar Variáveis Lógicas Globais
Método HTTP

Padrão de URI

Formato de
DADOS

Códigos de
sucesso

POST

update

XML

200

Códigos de erro
400 (solicitação
inválida) ou 500
(erro do
servidor)

Exemplo de como Atualizar uma Variável Lógica Global
A solicitação de HTTP para atualizar uma variável lógica global é
http://<Nome_do_servidor>:9080/InformationAnalyzer/create. A sequência XML é
integrada no corpo da solicitação POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="BANK.BANK1.BANK_CLIENTS.AGE"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>
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O método de HTTP é POST. Esse exemplo atualiza a variável var1 com os valores
fornecidos.

Arquivo de Definição de Esquema
O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece um arquivo XML Schema
Definition (XSD) que define os formatos de mensagens usados pelas APIs HTTP.
As APIs HTTP fazem uso extensivo de documentos XML para trocar informações
entre o cliente e o servidor: solicitações complexas, como criar recursos, muitas
vezes são enviadas integrando uma sequência XML em uma solicitação POST. As
informações retornadas pelo servidor também são em formato XML. A definição
desse formato XML é especificada no arquivo iaapi.xsd. O arquivo XSD pode ser
localizado nos seguintes locais:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Elementos de Arquivo de Esquema para Obter uma Lista de
Projetos
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
solicitar uma lista de projetos. Esta é uma descrição dos elementos do documento
XML que é retornado durante uma solicitação de uma lista de projetos.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET projects

Exemplo de um documento XML para o comando GET projects:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

Elementos de Arquivo XSD
<Projects>
Especifica a lista de projetos existentes do IBM InfoSphere Information
Analyzer. Cada origem de projeto é definida como um elemento filho do
elemento <Projects>.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Projects>:
Tabela 59. Filhos do Elemento <Projects>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Project>

0..*

Projetos existentes

<Project name="...">
Especifica um projeto na lista. Esse elemento contém apenas o nome e a
descrição do projeto quando você o usa para retornar a lista de projetos
existentes. Quando você o usa para obter detalhes de um projeto, esse
elemento contém outros subelementos.
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A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Project>:
Tabela 60. Atributos do Elemento <Project>
Atributo

Descrição

name

Nome do projeto.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Project>:
Tabela 61. Filhos do Elemento <Project>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>

0 ou 1

Uma descrição do projeto.

<ForeignKeyCandidate>

0 a ilimitado

Um elemento composto
descrevendo um candidato
para um relacionamento de
chave estrangeira.

<ForeignKeyCandiate>
Especifica um elemento composto descrevendo um candidato para um
relacionamento de chave estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ForeignKeyCandidate>:
Tabela 62. Filhos do Elemento <ForeignKeyCandidate>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<PrimaryKey>

1

Colunas que fazem parte da
chave primária. Consulte a
descrição detalhada abaixo
de <RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKey>

1

Colunas que fazem parte da
chave estrangeira. Consulte a
descrição detalhada abaixo
de <RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKeyToPrimaryKey>

1

Resultado de uma análise de
integridade referencial da
perspectiva da chave
estrangeira.

<PrimaryKeyToForeignKey>

1

Resultado de uma análise de
integridade referencial da
perspectiva da chave
primária.

<ForeignKeyToPrimaryKey>
Especifica o resultado de uma análise de integridade referencial da perspectiva
da chave estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>:
Tabela 63. Filhos do Elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>
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Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Violation>

0 a ilimitado

Violação da integridade
referencial.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>:
Tabela 64. Atributos do Elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>
Atributos

Descrição

violationsDistict

Número de violações distintas

violationTotal

Número total de violações

integrityDistinct

Número distinto de linhas sem violação

integrityTotal

Número total de linhas sem violação

<Violation>
Especifica uma violação de integridade referencial.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Violation>:
Tabela 65. Atributos do Elemento <Violation>
Atributos

Descrição

foreignKeyValue

Valor dos dados da coluna de chave
estrangeira

records

Número de linhas com esse valor dos dados

percentage

Porcentagem de linhas com esse valor

<PrimaryKeyToForeignKey>
Especifica o resultado de uma análise de integridade referencial da perspectiva
da chave primária.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <PrimaryKeyToForeignKey>:
Tabela 66. Atributos do Elemento <PrimaryKeyToForeignKey>
Atributos

Descrição

matchingValuesDistinct

Número distinto de valores correspondentes

matchingValuesTotal

Número total de valores correspondentes

Exemplo de como Obter uma Lista de Projetos
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

Elementos de Arquivo de Esquema para Obter uma Lista de
Definições de Regra de Dados, Definições de Conjunto de
Regras, Regras de Dados e Conjuntos de Regras
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
solicitar uma lista de definições de regra de dados, definições de conjunto de
regras, regras de dados e conjuntos de regras. Esta é uma descrição dos elementos
do documento XML que é retornado durante uma solicitação de uma lista de
componentes de qualidade dos dados.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd
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Comandos que Usam esses Elementos
GET ruleDefinitions
GET executableRules

Exemplo do documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<DataRuleDefinitions>
Especifica a lista de definições de regra de dados, definições de conjunto de
regras, regras de dados e conjuntos de regras definidos em um projeto. Esse
elemento é sempre aninhado em um elemento <Project>. Cada definição de
regra de dados é feita como um elemento filho do elemento
<DataRuleDefinitions>. Regras de dados são especificadas como elementos
filhos de sua definição de regra de dados.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataRuleDefinitions>:
Tabela 67. Filhos do Elemento <DataRuleDefinitions>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<DataRuleDefinition>

0..*

Definições de regra de dados
que são definidas em um
projeto.

<RuleSetDefinition>

0..*

Definições de conjunto de
regras que são definidas em
um projeto.

<DataRuleDefinition name="...">
Especifica uma definição de regra. Uma definição de regra contém uma
expressão e uma lista de regras de dados que são definidas para ela.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DataRuleDefinitions>:
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Tabela 68. Atributos do Elemento <DataRuleDefinition>
Atributo

Descrição

name

Nome da definição de regra

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataRuleDefinition>:
Tabela 69. Filhos do Elemento <DataRuleDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>...</
description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
definição de regra em
formato de texto. Esse
elemento só é preenchido
para solicitações GET
ruleDefinition, e não para
GET executableRule.

<ExecutableRules>

0 ou 1

Uma lista de regras de dados
criadas para esta definição
de regra. Esse elemento só é
usado se a solicitação for
uma GET executableRule. Ele
não é usado se apenas as
definições de regra forem
solicitadas com uma
solicitação GET
ruleDefinition.

<RuleSetDefinition name="...">
Especifica uma definição de conjunto de regras. Uma definição de conjunto de
regras contém uma lista de definições de regra. As definições de regra podem
ser referências a definições de regra que já existem ou são definidas em
qualquer lugar no XML, ou podem ser criadas como elementos
<RuleDefinition> aninhados dentro da definição de conjunto de regras.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RuleSetDefinition>:
Tabela 70. Atributos do Elemento <RuleSetDefinition>
Atributo

Descrição

name

Nome da definição de conjunto de regras

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RuleSetDefinition>:
Tabela 71. Filhos do Elemento <RuleSetDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>...</
description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
definição de conjunto de
regras em formato de texto.
Esse elemento só é
preenchido para solicitações
GET ruleDefinition, e não
para GET executableRule.
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Tabela 71. Filhos do Elemento <RuleSetDefinition> (continuação)
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<ExecutableRules>

0 ou 1

Uma lista de regras de dados
criadas para esse conjunto de
regras. Esse elemento só é
usado se a solicitação for
uma GET executableRule. Ele
não é usado se apenas as
definições de regra forem
solicitadas com uma
solicitação GET
ruleDefinition.

Elementos de Arquivo de Esquema para Detalhes do Projeto
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
solicitar os detalhes de um projeto. Esta é uma descrição dos elementos do
documento XML que é retornado durante a solicitação de detalhes de um projeto.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET project
POST create
POST update

Exemplo de um documento XML para o comando GET project:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
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<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable"
value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable"
value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<Project name="...">
Especifica o nome de um projeto. Um projeto contém a descrição das origens
de dados registradas nele e uma lista de regras. Ele também pode conter uma
lista de variáveis globais que são definidas ou planejadas para serem criadas
no sistema de destino, uma lista de tarefas para serem executadas (apenas
quando o comando POST create for usado) e uma lista de avisos que podem
ocorrer durante a recuperação de detalhes do projeto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Project>:
Tabela 72. Atributos do Elemento <Project>
Atributo

Descrição

name

Nome do projeto.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Project>:
Tabela 73. Filhos do Elemento <Project>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>

0 ou 1

Uma descrição do projeto.

<DataSources>

0 ou 1

Uma lista de origens de
dados que são registradas ou
planejadas para serem
registradas para o projeto.

<DataRuleDefinitions>

0 ou 1

Uma lista de definições de
regras de dados ou de
conjunto de regras que são
declaradas no projeto e suas
regras de dados e conjuntos
de regras associados.
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Tabela 73. Filhos do Elemento <Project> (continuação)
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<GlobalVariables>

0 ou 1

Uma lista de variáveis
globais definidas ou
planejadas para serem
definidas no sistema de
destino.

<Tasks>

0 ou 1

Uma lista de tarefas para
serem executadas quando o
projeto for criado. Esse
elemento só é usado para o
comando POST create. Ele é
ignorado para os outros
comandos.

<Warnings>

0 ou 1

Uma lista de avisos gerados
pelo sistema quando os
detalhes de um projeto são
recuperados com o comando
GET project. Esse elemento é
ignorado em todos os outros
comandos.

Elementos de Arquivo de Esquema para Origens de Dados
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) na lista
de origens de dados registradas para um projeto.

Nome dos Arquivos XSD onde os Elementos Estão Definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET project
POST create
POST update

Exemplo de um documento XML para o comando:
http://9.184.184.35:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPESDB2">
<Column name="GENDER"/>
<Column name="STREET"/>
<VirtualColumn name="ID_DATEOFBIRTH">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" " quoteChar="\""
separator="|">
<Column name="ID"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
(...)
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
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</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinition>
(...)
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<DataSources>
Especifica uma lista de origens de dados registradas no projeto. Cada origem
de dados é definida como um elemento filho desse elemento.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataSource>:
Tabela 74. Filhos do Elemento <DataSources>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<DataSource>

0 ..*

A origem de dados
registrada para o projeto

<DataSource name="...">
Especifica uma origem de dados registrada em um projeto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DataSource name>:
Tabela 75. Atributos do Elemento <DataSource>
Atributo

Descrição

Name

Nome da origem de dados

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataSource>:
Tabela 76. Filhos do Elemento <DataSource>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Schema>

0..*

O esquema da origem de
dados.

<Schema name="...">
Especifica um esquema de uma origem de dados (registrado em um projeto).
Um esquema contém uma lista de tabelas físicas ou tabelas virtuais.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Schema>:
Tabela 77. Atributos do Elemento <Schema>
Atributo

Descrição

name

Nome do esquema

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Schema>:
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Tabela 78. Filhos do Elemento <Schema>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Table>

0..*

Tabelas físicas definidas no
esquema.

<VirtualTable>

0..*

Tabelas virtuais definidas no
esquema.

<Table name="...">
Especifica uma tabela física registrada em um projeto. Uma tabela física existe
na origem de dados física. Uma tabela contém uma lista de colunas (reais ou
virtuais) e uma condição "where" definida como um filtro nas configurações de
análise para a tabela.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Table>:
Tabela 79. Atributos do Elemento <Table>
Atributo

Descrição

name

Nome da tabela

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Table>:
Tabela 80. Filhos do Elemento <Table>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma descrição opcional de
uma tabela.

<Column>

0..*

Colunas físicas que
pertencem a uma tabela.

<VirtualColumn>

0..*

Colunas virtuais definidas
em uma tabela.

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 ou 1

Uma instrução SQL
definindo uma condição de
filtro opcional para aplicar
durante a análise da tabela.
Por exemplo,
<WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
Nota: Não inclua a
palavra-chave "WHERE".

<VirtualTable name="..." baseTable="...">
Especifica uma tabela virtual definida em um projeto. Uma tabela virtual é
baseada em uma tabela física que inclui apenas algumas de suas colunas e
aplica uma condição de filtro. O conceito é semelhante a uma visualização em
um banco de dados, mas uma tabela virtual existe apenas no projeto e não
requer permissões especiais na origem de dados para criar uma visualização.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Virtual Table>:
Tabela 81. Atributos do Elemento <Virtual Table>
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Atributo

Descrição

name

Nome da tabela virtual

Tabela 81. Atributos do Elemento <Virtual Table> (continuação)
Atributo

Descrição

baseTable

Nome da tabela física na qual a tabela
virtual é baseada. Esse nome só deve conter
o nome da tabela, e não o nome completo
com origem de dados e esquema.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Virtual Table>:
Tabela 82. Filhos do Elemento <Virtual Table>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
tabela virtual.

<Column>

0..*

Colunas físicas que
pertencem a uma tabela.

<VirtualColumn>

0..*

Colunas virtuais definidas
em uma tabela.

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 ou 1

Uma instrução SQL
definindo uma condição de
filtro opcional para aplicar
durante a análise da tabela.
Por exemplo,
<WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
Nota: Não inclua a
palavra-chave "WHERE".

<Column name="..." >
Especifica uma coluna física registrada em uma tabela física ou virtual definida
em um projeto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Column>:
Tabela 83. Atributos do Elemento <Column>
Atributo

Descrição

name

Nome da coluna

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Column>:
Tabela 84. Filhos do Elemento <Column>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma sequência de descrição
eventual.

<VirtualColumn name="..." >
Especifica uma coluna virtual para definir em um projeto. Uma coluna virtual
é aquela cujos valores são calculados durante a análise como resultado da
concatenação de diversas colunas ou como resultado de uma expressão SQL ou
expressão de regra de dados.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Virtual column>:
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Tabela 85. Atributos do Elemento <Virtual column>
Atributo

Descrição

name

Nome da coluna

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Virtual column>:
Tabela 86. Filhos do Elemento <Virtual column>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
coluna virtual.

<Concatenation>

0 ou 1

Use este elemento se a
coluna virtual for calculada
como a concatenação de
diversas outras colunas. O
uso desse elemento significa
que <DataRuleExpression> e
<SQLExpression> não são
usados na mesma coluna
virtual.

<DataRuleExpression>

0 ou 1

Use este elemento filho se a
coluna virtual for calculada
como o resultado de uma
expressão de regra de dados.
O uso desse elemento
significa que
<Concatenation> e
<SQLExpression> não são
usados na mesma coluna
virtual.

<SQLExpression>

0 ou 1

Use este elemento filho se a
coluna virtual for calculada
como o resultado de uma
expressão SQL. O uso desse
elemento significa que
<Concatenation> e
<DataRuleExpression> não
são usados na mesma coluna
virtual.

<Concatenation>
Este elemento é usado como filho de um elemento <VirtualColumn>, caso os
valores da coluna virtual sejam calculados como resultado de uma
concatenação de várias colunas da mesma tabela.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Concatenation>:
Tabela 87. Atributos do Elemento <Concatenation>
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Atributo

Descrição

separator

O caractere separador que pode ser usado
entre os valores concatenados (opcional)

nullValueReplacement

O valor a ser usado no lugar dos valores
nulos nas colunas concatenadas (opcional)

padChar

Especifica um caractere de preenchimento
(opcional)

Tabela 87. Atributos do Elemento <Concatenation> (continuação)
Atributo

Descrição

quoteChar

Especifica que um campo é colocado entre
aspas simples ou aspas duplas

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Concatenation>:
Tabela 88. Filhos do Elemento <Concatenation>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0..*

A lista de colunas sendo
concatenadas.

<DataRuleExpression>...</DataRuleExpression>
Este elemento é usado como filho de um elemento <VirtualColumn>, caso os
valores da coluna virtual sejam calculados como resultado de uma expressão
de regra de dados. Expressões de regra de dados são avaliadas no IBM
InfoSphere DataStage e não afetam a origem física. A expressão pode conter
qualquer função ou expressão aritmética combinando qualquer número de
colunas da mesma tabela. Por exemplo, <DataRuleExpression>
trim(col1)+trim(col2) </DataRuleExpression>.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataRuleExpression>:
Tabela 89. Filhos do Elemento <DataRuleExpression>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<TEXT>

0 ou 1

A expressão como um nó de
texto.

<SQLExpression>...</SQLExpression>
Este elemento é usado como filho de um elemento <VirtualColumn>, caso os
valores da coluna virtual sejam calculados como resultado de uma expressão
SQL. Expressões SQL são avaliadas no banco de dados de origem. Uma
expressão SQL só pode ser usada se a origem for um banco de dados SQL que
possa avaliar a expressão em uma instrução SELECT. A expressão pode conter
qualquer função SQL, UDF ou expressão aritmética combinando qualquer
número de colunas da mesma tabela. Por exemplo, <SQLExpression
returnType=”string” returnLength=”255”> concat(col1, col2)
</SQLExpression>.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <SQLExpression>:
Tabela 90. Atributos do Elemento <SQLExpression>
Atributo

Descrição

returnType

O tipo de retorno esperado da expressão. Os
valores possíveis são:
v numeric
v string
v date
v time
v timestamp
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Tabela 90. Atributos do Elemento <SQLExpression> (continuação)
Atributo

Descrição

returnLength

Se returnType for string, especifique o
comprimento máximo da sequência com este
atributo (opcional)

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <SQLExpression>:
Tabela 91. Filhos do Elemento <SQLExpression>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<TEXT>

0 ou 1

A expressão como um nó de
texto.

Elementos de Arquivo de Esquema para Definições de Regra
de Dados, Definições de Conjunto de Regras, Regras de
Dados e Conjuntos de Regras
Esta é uma descrição dos elementos do documento XML usado durante a
solicitação, criação ou modificação de definições de regra de dados, definições de
conjunto de regras, regras de dados e conjuntos de regras.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
POST create
POST update
GET project
GET ruleDefinition
GET executableRule

Exemplo de um documento XML para o comando GET ruleDefinition:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descrição de Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding
="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<DataRuleDefinitions>
Especifica a lista de definições de regra de dados ou definições de conjunto de
regras definidos em um projeto. Cada definição de regra é definida como um
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elemento filho de <DataRuleDefinitions>. Regras de dados são especificadas
como elementos filhos do elemento de definição de regra.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataRuleDefinitions>:
Tabela 92. Filhos do Elemento <DataRuleDefinitions>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<DataRuleDefinition>

0..*

Definições de regra definidas
no projeto.

<RuleSetDefinition>

0..*

Definições de conjunto de
regras definidas no projeto.

<DataRuleDefinition name="...">
Especifica uma definição de regra. Uma definição de regra contém uma
expressão e uma lista de regras de dados geradas a partir dela.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DataRuleDefinition>:
Tabela 93. Atributos do Elemento <DataRuleDefinition>
Atributo

Descrição

name

Nome da definição de regra.

folder

Nome da pasta ou caminho de pasta. Um
nome de pasta também pode ser um
caminho de pasta no seguinte formato
<folder1>/<folder2>/<folder3>/.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <DataRuleDefinition>:
Tabela 94. Filhos do Elemento <DataRuleDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
regra de dados.

<expression>
...</expression>

1

A expressão de regra.

<Variables>

0 ou 1

A lista de variáveis contidas
na expressão de regra de
dados. Essa lista é retornada
quando os comandos "GET
project" ou "GET
ruleDefinition" são usados,
mas não é necessária durante
a criação de uma regra com
o comando "POST create".

<ExecutableRules>

0 ou 1

A lista de regras de dados
criadas para a definição de
regra.

<RuleSetDefinition name="...">
Especifica uma definição de conjunto de regras. Uma definição de conjunto de
regras contém uma lista de definições de regra. As definições de regra podem
ser referências a definições de regra que já existem, ou estão definidas em
qualquer lugar no XML ou podem ser criadas como elementos
<RuleDefinition> aninhados dentro da definição de conjunto de regras.
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A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RuleSetDefinition>:
Tabela 95. Atributos do Elemento <RuleSetDefinition>
Atributo

Descrição

name

Nome da definição de conjunto de regras.

folder

Nome da pasta ou caminho de pasta. Um
nome de pasta também pode ser um
caminho de pasta no formato
<folder1>/<folder2>/<folder3>.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RuleSetDefinition>:
Tabela 96. Filhos do Elemento <RuleSetDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>
...</description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
definição de conjunto de
regras.

<RuleDefinitionReference>

0..*

Uma referência a definições
de regra que já existem ou
estão definidas no
documento por um elemento
<RuleDefinition>.

<DataRuleDefinition>

0..*

Uma definição de regra que
você deseja criar como parte
de um conjunto de regras.

<Variables>

0 ou 1

A lista de variáveis contidas
na expressão de regra de
dados. Essa lista é retornada
quando os comandos "GET
project" ou "GET
ruleDefinition" são usados,
mas não é necessária durante
a criação de uma regra com
o comando "POST create".

<ExecutableRules>

0 ou 1

A lista de regras de dados
criadas para a definição de
regra.

<Variables>
Especifica a lista de variáveis locais da definição de regra de dados ou
definição de conjunto de regras que as contém. Esse elemento é especificado no
arquivo common.xsd.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Variables>:
Tabela 97. Filhos do Elemento <Variables>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Variable>

0..*

Variáveis locais da definição
de conjunto de regras ou
regra de dados.

<Variable name=”...” dataType=”...”>
Especifica uma variável local de uma definição de regra de dados ou definição
de conjunto de regras. Uma variável é caracterizada por seu nome e seu tipo
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de dados lógico (numérico, sequência, data, horário, registro de data e hora ou
sem tipo). Ela pode conter um elemento de ligação que representa a ligação
padrão da variável.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Variable>:
Tabela 98. Atributos do Elemento <Variable>
Atributo

Descrição

name

Nome da variável

dataType

Tipo de dados lógico da variável. Os valores
possíveis incluem:
v Numeric
v String
v Date
v Time
v Timestamp
v Any

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Variable>:
Tabela 99. Filhos do Elemento <Variable>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Binding>

0 ou 1

A ligação padrão da variável.

<RuleDefinitionReference ruleName=”...”>
Especifica que uma definição de regra feita em outro lugar no documento ou já
existente no sistema faz parte da definição de conjunto de regras contêiner.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RuleDefinitionReference>:
Tabela 100. Atributos do Elemento <RuleDefinitionReference>
Atributo

Descrição

ruleName

Nome da definição de regra.

<ExecutableRules>
Especifica a lista de regras de dados definidas para a definição de regra de
dados ou definição de conjunto de regras que contém este elemento.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ExecutableRules>:
Tabela 101. Filhos do Elemento <ExecutableRules>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<ExecutableRule>

0..*

As regras de dados definidas
para a definição de regra de
dados ou definição de
conjunto de regras.

<ExecutableRule name="...">
Especifica uma regra de dados que foi gerada a partir de uma definição de
regra de dados ou definição de conjunto de regras. A definição de regra de
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dados ou definição de conjunto de regras é representada pelo elemento-pai.
Uma regra de dados contém uma lista de ligações, uma definição de saída e
eventuais condições de junção.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <ExecutableRule>:
Tabela 102. Atributos do Elemento <ExecutableRule>
Atributo

Descrição

name

Nome da regra de dados.

folder

Nome da pasta ou caminho de pasta. Um
nome de pasta também pode ser um
caminho de pasta no formato
<folder1>/<folder2>/<folder3>.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ExecutableRule>:
Tabela 103. Filhos do Elemento <ExecutableRule>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>...</
description>

0 ou 1

Uma descrição opcional da
regra de dados.

<BoundExpression>
...</BoundExpression>

0 ou 1

A expressão da definição de
regra de dados ou definição
de conjunto de regras dessa
regra executável, em que
todas as variáveis foram
substituídas por seus
destinos de ligação. Esse
elemento é preenchido
quando a especificação de
uma regra de dados é obtida
com os comandos GET
project ou GET
executableRule, porém ele
não precisa ser especificado
quando uma regra de dados
é criada ou atualizada com
os comandos POST create ou
POST update.

<Bindings>

0 ou 1

A lista de ligações para a
regra de dados.

<OutputDefinition>

0 ou 1

A definição da saída da regra
executável. A definição de
saída especifica o tipo de
saída (registros aprovados,
registros com falha, todos os
registros, e assim por diante)
e as colunas de saída.

<JoinConditions>

0 ou 1

A lista de condições de
junção a ser usada se as
ligações forem feitas em
colunas de diferentes tabelas.

<Bindings>
Especifica uma lista de ligações para as variáveis globais, uma regra de dados
ou um conjunto de regras de dados.
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A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Bindings>:
Tabela 104. Filhos do Elemento <Bindings>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Binding>

0..*

Ligações das variáveis
lógicas globais da regra de
dados ou conjunto de regras.

<Binding var="...">
Especifica a ligação de uma variável lógica global de uma regra de dados ou
conjunto de regras. O elemento de ligação contém um elemento que representa
o destino de ligação que pode ser uma coluna, ou uma constante ou uma
variável lógica global.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Binding var>:
Tabela 105. Atributos do Elemento <Binding var>
Atributo

Descrição

var

Nome da variável que está sendo ligada.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Binding var>:
Tabela 106. Filhos do Elemento <Binding var>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0 ou 1

Se esse elemento for usado
no elemento <Binding>, o
nome da variável definido
pela variável de atributo será
ligado ao nome completo da
coluna especificado no
atributo de nome do
elemento <Column>. Se esse
elemento for usado, não
defina outros elementos
filhos no elemento
<Binding>.

<Constant>

0 ou 1

Indica que a variável é
ligada a um valor literal (um
número, uma sequência, uma
data, um horário ou uma
constante de registro de data
e hora). Se esse elemento for
usado, não defina outros
elementos filhos no elemento
<Binding>.

<Variable>

0 ou 1

Indica que a variável é
ligada a uma variável global.
O nome da variável global é
especificado pelo atributo de
nome do elemento
<Variable>.

<Constant stringValue=”...” | numericValue=”...” | ...>
Especifica o valor de uma constante que é usado quando uma variável é ligada
a uma constante. Esse elemento contém um atributo para cada tipo de dados
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possível (número, sequência, data, horário, registro de data e hora, entre
outros). Use apenas um desses atributos de cada vez.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Constant>:
Tabela 107. Atributos do Elemento <Constant>
Atributo

Descrição

numericValue

Use este atributo para especificar o valor
numérico da constante, caso seu tipo seja
numérico. O valor pode ser um número de
vírgula flutuante.

stringValue

Use este atributo para especificar o valor de
sequência da constante, caso seu tipo seja
uma sequência de caracteres.

timeValue

Use este atributo para especificar o valor de
horário da constante.

dateValue

Use este atributo para especificar o valor de
data da constante.

datetimeValue

Use este atributo para especificar o valor de
registro de data e hora (data+horário) da
constante.

<OutputDefinition>
Especifica a definição de saída de uma regra de dados. A definição de saída
contém o tipo de saída (o tipo dos registros na saída: registros aprovados,
registros com falha, todos os registros ou apenas estatísticas), o nome e a
definição das colunas que compõem a tabela de saída.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <OutputDefinition>:
Tabela 108. Atributos do Elemento <OutputDefinition>
Atributo

Descrição

outputType

O tipo da saída. Isso inclui o tipo dos
registros: registros aprovados, registros com
falha, todos os registros ou apenas
estatísticas. Os valores possíveis são:
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <OutputDefinition>:
Tabela 109. Filhos do Elemento <OutputDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<OutputColumn>

0..*

A lista de colunas que estão
na tabela de saída.

<OutputColumn>
Especifica uma coluna que você quer incluir na tabela de saída de uma regra
de dados. Uma coluna de saída tem um nome (como ele aparece na tabela de
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saída), um tipo (uma variável lógica global da regra ou uma coluna física, uma
expressão ou uma métrica) e um destino (o nome da variável, expressão ou
métrica).
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <OutputColumn>:
Tabela 110. Atributos do Elemento <OutputColumn>
Atributo

Descrição

type

O tipo da coluna de saída. O tipo de saída
pode ser uma variável lógica global de
regra, coluna física, expressão ou métrica. Os
valores possíveis são:
v variable
v column
v expression
v metric

name

O nome da coluna na tabela de saída.

value

O destino da coluna se type=”variable.” O
valor deve conter o nome da variável de
regra que deve estar na saída. Se
type=”column”, o valor deve conter o nome
completo
(origem_de_dados.esquema.tabela.coluna) da
coluna para colocar na saída. Se
type=”expression”, o valor deve conter a
expressão para a saída. Se type=”metric”, o
valor deve ser apenas um dos seguintes
nomes de métrica:
v METRIC_NB_PASSING_RULES
v METRIC_NB_VIOLATED_RULES
v METRIC_PERCENT_PASSING_RULES
v METRIC_PERCENT_VIOLATED_RULES
v METRIC_RECORD_ID
METRIC_RULE_EXECUTABLE_NAME
v METRIC_SYSTEM_DATE
METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

<JoinConditions>
Especifica um elemento contendo uma lista de condições de junção para
aplicar na execução da regra de dados.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <JoinConditions>:
Tabela 111. Filhos do Elemento <JoinConditions>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<JoinCondition>

0..*

As condições de junção.

<JoinCondition>
Especifica uma condição de junção aplicada na ligação de uma regra de dados.
Uma condição de junção é composta por um par de colunas-chave cujo valor
deve ser igual e por um tipo de junção (interna, esquerda externa, direita
externa ou junção externa integral).
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <JoinCondition>:
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Tabela 112. Atributos do Elemento <JoinCondition>
Atributo

Descrição

leftKey

O nome completo
(origem_de_dados.esquema.tabela.coluna) da
chave esquerda do par de chaves
representando a condição de junção.

rightKey

O nome completo
(origem_de_dados.esquema.tabela.coluna) da
chave direita do par de chaves
representando a condição de junção.

joinType

O tipo de junção. Os valores possíveis são:
v inner
v leftOuter
v rightOuter
v fullOuter

Elementos de Arquivo de Esquema para Métricas
Esta é uma descrição dos elementos do documento XML usado durante a
solicitação, criação ou modificação de métricas.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
Get project
Post create
Post update
Get Metrics
Get metric/executionHistory

Exemplo de um documento XML para o comando:
http://9.184.184.35:9080/InformationAnalyzer/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<Metric name="lessThanorEqual3">
<description>O código do país deve ser válido..</description>
<expression>GDR105204 % Met</expression>
<MetricBenchmark operator="less_than" value="92.0"/>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<Metrics>
Especifica o contêiner para todas as métricas de um projeto.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Metrics>:
Tabela 113. Filhos do Elemento <Metrics>
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Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Metric>

0..*

Métricas individuais

<Metric>
Especifica uma métrica individual que se refere a um executável de regra.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Metric>:
Tabela 114. Filhos do Elemento <Metric>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<description>

0..1

Uma eventual sequência de
descrição

<expression>

0..1

Expressão que se refere aos
resultados de uma regra de
dados. Para ler mais sobre a
sintaxe, consulte Verificações
de Definição de Regra de
Dados.

<MetricBenchmark>

0..1

A referência da métrica.

<ExecutionHistory>

0..1

O histórico de execução.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Metric>:
Tabela 115. Atributos do Elemento <Metric>
Atributo

Descrição

name

Nome da métrica

folder

Nome da pasta ou caminho de pasta. Um
nome de pasta também pode ser um
caminho de pasta no formato
<pasta1>/<pasta2>/<pasta3>.

<MetricBenchmark>
Especifica uma referência associada à métrica.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <MetricBenchmark>:
Tabela 116. Atributos do Elemento <MetricBenchmark>
Atributo

Descrição

operator

Operador da expressão de referência. Os
valores possíveis para um operador de
referência incluem greater_than,
greater_or_equal, less_than, less_or_equal.

Valor

Valor da expressão de referência.

<BenchmarkComparisonOperatorType>
Especifica os valores possíveis para um operador de referência: greater_than,
greater_or_equal, less_than, less_or_equal.

Elementos de Arquivo de Esquema para Variáveis Lógicas
Globais
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para criar,
modificar ou recuperar variáveis lógicas globais.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd
Capítulo 16. Desenvolvendo Aplicativos com a API HTTP

311

Comandos que Usam esses Elementos
GET globalVariables
POST create
POST update

Exemplo de um documento XML para o comando GET globalVariables:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Elementos de Arquivo XSD
<GlobalVariables>
Especifica a lista de variáveis globais definidas no sistema de destino.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <GlobalVariables>:
Tabela 117. Filhos do Elemento <GlobalVariables>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Variable>

0..*

A definição de uma variável
global.

<Variable name="..." dataType="...">
Especifica uma variável lógica global. Uma variável lógica global é
caracterizada por seu nome e seu tipo de dados lógico (numérico, sequência,
data, horário, registro de data e hora ou sem tipo). Ela também contém um
elemento de ligação que representa o destino de ligação da variável.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Variable>:
Tabela 118. Atributos do Elemento <Variable>
Atributo

Descrição

name

Nome da variável lógica global.

dataType

Tipo de dados lógico da variável. Os valores
possíveis são:
v Numeric
v String
v Date
v Time
v Timestamp
v Any
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A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Variable>:
Tabela 119. Filhos do Elemento <Variable>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Binding>

0 ou 1

O destino de ligação da
variável.

<Binding>
Representa a ligação de uma variável global. O elemento de ligação contém um
elemento que representa o destino de ligação que pode ser, para uma variável
global, uma coluna ou uma constante.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Binding>:
Tabela 120. Filhos do Elemento <Binding>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0 ou 1

Se esse elemento for usado
no elemento <Binding>, o
nome da variável definido
pelo atributo "var" será
ligado à coluna cujo nome
completo está especificado
no atributo de nome do
elemento <Column>. Se esse
elemento for usado, não
defina outros elementos
filhos no elemento
<Binding>.

<Constant>

0 ou 1

O uso desse elemento indica
que a variável é ligada a um
valor literal (um número,
uma sequência, uma data,
um horário ou uma
constante de registro de data
e hora). Se esse elemento for
usado, não defina outros
elementos filhos no elemento
<Binding>.

Elementos de Arquivo de Esquema para Executar Análises de
Colunas e Regras de Dados
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
executar análises de coluna e regras de dados. Esta é uma descrição dos elementos
do documento XML que é usado para executar análises de coluna e regras de
dados.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
v POST create
v POST executeTasks
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Este é um exemplo de arquivo XML para a execução de uma análise de coluna e
diversas regras de dados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00" runUntil=
"2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<Tasks>
Especifica a lista de tarefas para execução. É possível executar uma análise de
coluna (perfil de base) em uma lista de colunas ou executar uma lista de regras
de dados. Cada tarefa pode usar configurações de planejamentos, tempos de
execução e amostras individuais.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Tasks>:
Tabela 121. Filhos do Elemento <Tasks>
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Elemento

Cardinalidade

Descrição

<RunColumnAnalysis>

0..*

Executa uma tarefa de
análise de coluna (perfil de
base) em uma ou mais
colunas

<RunRules>

0..*

Executa uma ou mais regras
de dados

<RunMultiColumnKey
Analysis>

0..*

Executa uma análise de
colunas múltiplas em um
conjunto de tabelas
específicas

<RunCrossDomainAnalysis>

0..*

Executa uma análise de
relacionamento de chave
estrangeira e de domínio
cruzado em um conjunto de
pares de conjuntos de
colunas.

Tabela 121. Filhos do Elemento <Tasks> (continuação)
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<RunReferentialIntegrity
Analysis>

0..*

Executa uma análise de
integridade referencial em
um conjunto de candidatos a
chave estrangeira.

<RunColumnAnalysis>
Especifica que uma análise de coluna deve ser executada em uma ou mais
colunas. É possível usar subelementos para especificar as opções de
planejamento, amostra, tempo de execução e da tarefa.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RunColumnAnalysis>:
Tabela 122. Filhos do Elemento <RunColumnAnalysis>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<SampleOptions>

0 ou 1

Especifica opções de amostra
que podem ser usadas
durante a execução da tarefa

<EngineOptions>

0 ou 1

Especifica opções de
mecanismo que podem ser
usadas durante a execução
da tarefa

<JobOptions>

0 ou 1

Especifica opções de tarefa
que podem ser usadas
durante a execução da tarefa

<Schedule>

0 ou 1

Especifica opções de
planejamento que podem ser
usadas durante a execução
da tarefa

<Column>

1*

Lista de colunas que você
deseja analisar

<SampleOptions>
Especifica a amostragem a ser aplicada às origens de dados ao executar a
análise.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <SampleOptions>:
Tabela 123. Atributos do Elemento <SampleOptions>
Atributo

Descrição

type

O tipo de amostra. Os valores possíveis
incluem:
v random
v seqüencial
v every_nth

percent

Porcentagem de valor a ser usada na
amostra. O valor fornecido deve estar entre
0.0 (0%) e 1.0 (100%)

seed

Se type=”random”, esse valor será usado
para inicializar os geradores aleatórios. Duas
amostragens que usem o mesmo valor inicial
conterão os mesmos registros.
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Tabela 123. Atributos do Elemento <SampleOptions> (continuação)
Atributo

Descrição

size

O número máximo de registros na amostra

nthValue

Se type=”every_nth”, esse valor indicará a
etapa a ser aplicada (uma linha será deixada
de fora de cada linha de enésimo valor).
Esse atributo será ignorado para todos os
outros tipos de amostragem.

<EngineOptions>
Especifica as opções de mecanismo a serem usadas durante a execução da
análise.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <EngineOptions>:
Tabela 124. Atributos do Elemento <EngineOptions>
Atributo

Descrição

retainOsh

Se true, a tarefa do IBM InfoSphere
DataStage gerada será retida no final da
análise. Se false, ela será excluída se a tarefa
for executada com sucesso. Os valores
possíveis são:
v true
v false

retainDataSets

Se true, os conjuntos de dados gerados serão
retidos no final da análise. Se false, eles
serão excluídos. Essa opção será ignorada
quando regras de dados estiverem em
execução.

PXConfigurationFile

Especifica um arquivo de configuração
alternativo a ser usado com o mecanismo de
estágio de dados durante essa execução

gridEnabled

Especifica se a visualização em grade será
ativada. Os valores possíveis são:
v true
v false

requestedNodes

O nome dos nós solicitados

minimumNodes

O número mínimo de nós que você quer na
análise

partitionsPerNode

O número de partições para cada nó na
análise

<JobOptions>
Especifica as opções de tarefa a serem usadas durante a execução da análise.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <JobOptions>:
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Tabela 125. Atributos do Elemento <JobOptions>
Atributo

Descrição

debugEnabled

Este atributo só é usado para a execução de
regras de dados. Ele será ignorado durante
a execução de uma análise de coluna. Se
true, uma tabela de depuração contendo
resultados da avaliação de todas as funções
e testes contidos na expressão será gerada.
Se false, nenhuma tabela de depuração será
gerada. Os valores possíveis são:
v true
v false

nbOfDebuggedRecords

Se debugEnabled=”true”, este atributo
especificará quantas linhas devem ser
depuradas. O valor padrão é 20

arraySize

O tamanho da matriz

autoCommit

Os valores possíveis são true e false

isolationLevel

O nível de isolamento para a análise

updateExistingTables

Este atributo só é usado para análise de
coluna e é ignorado durante a execução de
regras de dados. Se true, as tabelas
existentes no banco de dados do IBM
InfoSphere Information Analyzer (IADB)
serão atualizadas. Se false, novas tabelas
serão criadas. Os valores possíveis são:
v true
v false

<Schedule>
Especifica o planejamento de uma tarefa de análise de coluna ou a execução de
uma regra de dados. Se esse elemento for omitido, a análise de coluna será
executada imediatamente e somente uma vez.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Schedule>:
Tabela 126. Atributos do Elemento <Schedule>
Atributo

Descrição

Data de Início

Especifica a data e a hora em que uma
análise ou uma regra de dados deve
começar. Se nenhum valor for especificado, a
análise começará imediatamente.

runUntil

Se uma repetição da análise for planejada,
esse elemento especificará a data e a hora
após as quais nenhuma nova análise deverá
ser iniciada. Se esse valor não for
especificado, a análise será repetida no
intervalo definido até que você exclua
manualmente o planejamento.
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Tabela 126. Atributos do Elemento <Schedule> (continuação)
Atributo

Descrição

nbOfInstances

Se uma repetição de análise for planejada,
esse elemento especificará o número máximo
de vezes que a análise deverá ser iniciada.
Se esse valor não for especificado, a análise
será repetida no intervalo definido até que
você exclua manualmente o planejamento.
Se a análise for planejada somente uma vez
e nenhum atributo runUntil ou elemento
filho <ScheduleRepeat> for definido, você
deverá configurar o valor desse atributo
como "1".

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Schedule>:
Tabela 127. Filhos do Elemento <Schedule>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Description>

0 ou 1

Uma descrição do
planejamento.

<ScheduleRepeat>

0..*

Especifica intervalos em que
a análise deve ser repetida.
Se a análise for planejada
somente uma vez e nenhum
atributo runUntil ou
elemento filho
<ScheduleRepeat> for
definido, valor desse atributo
deve ser configurado como
"1".

<ScheduleRepeat>
Especifica um intervalo de planejamento para a repetição da análise de coluna.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Schedule>:
Tabela 128. Atributos do Elemento <Schedule>
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Atributo

Descrição

Valores permitidos

Caracteres especiais
permitidos

second

O segundo no qual
você quer planejar a
execução da análise
de coluna ou regra
de dados.

0-59

-*/

minute

O minuto no qual
você quer planejar a
execução da análise
de coluna ou regra
de dados.

0-59

-*/

hour

A hora na qual você
quer planejar a
execução da análise
de coluna.

0-23

-*/

Tabela 128. Atributos do Elemento <Schedule> (continuação)
Atributo

Descrição

Valores permitidos

Caracteres especiais
permitidos

dayOfMonth

O dia do mês no
qual você quer
planejar a execução
da análise de coluna
ou regra de dados.

1-31

-*?/

month

O mês no qual você
quer planejar a
execução da análise
de coluna ou regra
de dados.

1-12 ou JAN-DEC

-*/

dayOfWeek

O dia da semana no
qual você quer
planejar a execução
da análise de coluna
ou regra de dados.

1-7 ou SUN-SAT

-*?/

year

O ano no qual você
quer planejar a
execução da análise
de coluna ou regra
de dados.

1970-2099

-*/

Caracteres Especiais que Podem Ser Usados com Atributos do
Elemento <Schedule>
Asterisco (*)
Especifica todos os valores. Por exemplo, "*" (um asterisco) no campo minute
significa "cada minuto". Esse é o valor padrão usado para quaisquer campos
não especificados.
Ponto de interrogação (?)
Especifica que não há um valor específico. . Você deve usar o '?' (ponto de
interrogação) para o campo que quer ignorar. Por exemplo, se quiser cada dia
1 e 15 do mês, independentemente do dia da semana, use o '?' para o campo
DayOfWeek.
Hífen (-)
Especifica intervalos no valor. Por exemplo, "10-12" no campo hour significa as
horas "10, 11 e 12."
Vírgula (,)
Especifica valores adicionais. Por exemplo, "MON,WED,FRI" no campo
DayOfWeek significa os dias "Segunda, Quarta e Sexta."
Barra invertida (/)
Especifica incrementos no valor. Por exemplo, "0/15" no campo seconds
significa os segundos "0, 15, 30 e 45". E "5/15" no campo seconds significa os
segundos "5, 20, 35 e 50."
A tabela a seguir mostra exemplos dessas expressões de tempo:
Tabela 129. Exemplos de Expressões de Tempo
Expressão

Significado

"0 0 12 * * ?"

Executar às 12h todos os dias
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Tabela 129. Exemplos de Expressões de Tempo (continuação)
Expressão

Significado

"0 15 10 ? * *"

Executar às 10h15 todos os dias

"0 15 10 * * ? 2005"

Executar às 10h15 todos os dias durante o
ano de 2009

"0 10,44 14 ? 3 WED"

Executar às 14h10 e às 14h44 todas as
quartas-feiras do mês de março

<Column name="..."/>
Especifica o nome das colunas para as quais você quer executar a análise de
coluna. Quando usado em um elemento <RunColumnAnalysisTask>, apenas o
nome do atributo deve ser configurado com nomes de coluna completos.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Column name="..."/>:
Tabela 130. Atributos do Elemento <Column name>
Atributo

Descrição

nome

O nome da coluna a ser analisada. O nome
deve ser completo
(datasource.schema.table.column). O curinga
* (asterisco) é permitido para especificar um
intervalo de colunas. Por exemplo,
“BANK.BANK1.CUSTOMERS.*” indica que
todas as colunas da tabela
BANK.BANK1.CUSTOMERS devem ser
analisadas.
Nota: <RunColumnAnalysisTask> pode
conter vários elementos <Column> para
especificar várias colunas ou vários
intervalos de colunas.

<RunMultiColumnKeyAnalysis>
Especifica que uma análise de coluna deve ser executada em uma ou mais
colunas em uma tabela.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>:
Tabela 131. Filhos do Elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Table>

0 ou ilimitado

Especificação de tabela na
qual executar uma análise de
chave.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento
<RunMultiColumnKeyAnalysis>:
Tabela 132. Atributos do Elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>
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Atributo

Descrição

compositeMax

O número máximo de colunas de uma chave
com colunas múltiplas.

<RunCrossDomainAnalysis>
Especifica que uma análise de domínio cruzado deve ser executada para
identificar a sobreposição de valores de dados entre duas colunas de dados.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RunCrossDomainAnalysis>:
Tabela 133. Filhos do Elemento <RunCrossDomainAnalysis>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<ColumnPair>

0 ou ilimitado

Um par de colunas base e
em pares a ser examinado
para relacionamentos de
chave estrangeira e domínio
cruzado.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RunCrossDomainAnalysis>:
Tabela 134. Atributos do Elemento <RunCrossDomainAnalysis>
Atributo

Descrição

excludeColContainingNulls

O número máximo de colunas de uma chave
com colunas múltiplas.

excludeByMinimumUniquenessPercent

Limite para a exclusão de colunas com base
em sua exclusividade mínima (porcentagem
entre 0 e 1).

excludeDateDataClass

Sinalizador para a exclusão de colunas com
base em sua classe de dados de data.

excludeIndicatorsDataClass

Sinalizador para a exclusão de colunas com
base em sua classe de dados de indicadores.

excludeTestDataClass

Sinalizador para a exclusão de colunas com
base em sua classe de dados de teste.

excludeByMaximalLength

Limite para a exclusão de colunas com base
em seu comprimento.

excludeColumnsMissingColumn
AnalysisResults

Sinalizador para não usar colunas sem
resultados de análise de coluna.

<ColumnPair>
Especifica um par de colunas base e em pares a ser examinado para
relacionamentos de chave estrangeira e domínio cruzado.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ColumnPair>:
Tabela 135. Filhos do Elemento <ColumnPair>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<BaseColumns>

1

Um conjunto de colunas base
para as quais os
relacionamentos de chave
estrangeira apontam (por
exemplo, a chave primária).
O nome da coluna completo
pode conter curingas (*).
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Tabela 135. Filhos do Elemento <ColumnPair> (continuação)
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<PairedColumns>

1

Um conjunto de colunas de
destino nas quais os
relacionamentos de chave
estrangeira se originam (por
exemplo, a chave
estrangeira). O nome da
coluna completo pode conter
curingas (*).

<RunReferentialIntegrityAnalysis>
Especifica que uma análise de integridade referencial deve ser executada em
um conjunto de candidatos a chave estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RunReferentialIntegrityAnalysis>:
Tabela 136. Filhos do Elemento <RunReferentialIntegrityAnalysis>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<ForeignKeyCandidate>

0 a ilimitado

Um elemento composto
descrevendo um candidato
para um relacionamento de
chave estrangeira.

<ForeignKeyCandiate>
Especifica um elemento composto descrevendo um candidato para um
relacionamento de chave estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ForeignKeyCandiate>:
Tabela 137. Filhos do Elemento <ForeignKeyCandiate>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<PrimaryKey>

1

Descreve as colunas da chave
primária de um
relacionamento de chave
estrangeira.

<ForeignKey>

1

Descreve as colunas da chave
estrangeira de um
relacionamento de chave
estrangeira.

<PrimaryKey>
Especifica as colunas da chave primária de um relacionamento de chave
estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <PrimaryKey>:
Tabela 138. Filhos do Elemento <PrimaryKey>
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Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0 a ilimitado

Colunas que fazem parte da
chave primária.

<ForeignKey>
Especifica colunas da chave estrangeira de um relacionamento de chave
estrangeira.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ForeignKey>:
Tabela 139. Filhos do Elemento <ForeignKey>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0 a ilimitado

Colunas que fazem parte da
chave estrangeira.

<RunRules>
Especifica uma tarefa que executa uma ou mais regras. É possível usar
subelementos para especificar as opções de planejamento, amostra, tempo de
execução e da tarefa.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RunRules>:
Tabela 140. Filhos do Elemento <RunRules>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<SampleOptions>

0 ou 1

Especifica opções de amostra
opcionais para usar durante
a execução da tarefa.

<EngineOptions>

0 ou 1

Especifica opções de
mecanismo opcionais para
usar durante a execução da
tarefa.

<JobOptions>

0 ou 1

Especifica opções de tarefa
opcionais para usar durante
a execução da tarefa.

<Schedule>

0 ou 1

Especifica opções de
planejamento opcionais para
usar durante a execução da
tarefa.

<ExecutableRule>

1..*

Lista de regras de dados que
você deseja executar.

<ExecutableRule name=”...”/>
Especifica o nome da regra que você deseja executar. Quando usado em um
elemento <RunRules>, apenas seu nome de atributo deve ser configurado com
o nome da regra.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <ExecutableRule>:
Tabela 141. Atributos do Elemento <ExecutableRule>
Atributo

Descrição

nome

O nome da regra que você deseja executar.
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Elementos de Arquivo de Esquema para Obter o Histórico de
Regras de Dados
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
obter o histórico de regras de dados. Esta é uma descrição dos elementos do
documento XML que é retornado durante a solicitação do histórico de regras de
dados.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET executableRule/executionHistory

Exemplo do documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Exemplo para uma regra simples -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”2”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”3”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Exemplo para um conjunto de regras -->
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<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85"
nbFailed="15" percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80"
nbFailed="20" percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90"
nbFailed="10" percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<ExecutionHistory>
Documenta o resultado da aplicação de uma regra de dados ou de um
conjunto de regras de dados às origens de dados ligados. Esse elemento é
aninhado em um elemento <ExecutableRule>.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ExecutionHistory>:
Tabela 142. Filhos do Elemento <ExecutionHistory>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<RuleExecutionResult>

0..*

O resultado da execução de
uma regra de dados

<RuleSetExecutionResult>

0..*

O resultado da execução de
um conjunto de regras

<MetricExecutionResult>

0..*

O resultado da execução de
uma métrica
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<RuleExecutionResult>
Especifica os resultados da execução de uma única regra de dados.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RuleExecutionResult>:
Tabela 143. Atributos do Elemento <RuleExecutionResult>
Atributo

Descrição

id

Uma identificação exclusiva para a regra de
dados que está sendo executada. Essa
identificação serve de referência para o
comando GET executableRule/outputTable.

status

O status da regra de dados que está sendo
executada. Os valores possíveis são:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime

A data e a hora em que a regra de dados
começou a ser executada. O formato é
aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

endTime

A data e a hora em que a regra de dados
terminou de ser executada. O formato é
aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm

runBy

O nome da pessoa que emitiu a regra de
dados.

nbOfRecords

O número total de registros processados
quando a regra de dados foi executada.

nbPassed

O número de registros aprovados quando a
regra de dados foi executada.

nbFailed

O número de registros com falha quando a
regra de dados foi executada.

percentPassed

A porcentagem de todos os registros
aprovados na regra de dados.

percentFailed

A porcentagem de todos os registros que
violaram a regra de dados.

ruleName

O nome da regra. Esse atributo só é usado
quando <RuleExecutionResult> é um filho
de <RuleSetExecutionResult>.

<RuleSetExecutionResult>
Representa os resultados após a execução de um conjunto de regras de dados.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <RuleSetExecutionResult>:
Tabela 144. Atributos do Elemento <RuleSetExecutionResult>
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Atributo

Descrição

id

Uma identificação exclusiva para o conjunto
de regras de dados que está sendo
executado. Essa identificação serve de
referência para o comando GET
executableRule/outputTable.

Tabela 144. Atributos do Elemento <RuleSetExecutionResult> (continuação)
Atributo

Descrição

status

O status da execução do conjunto de regras
de dados. Os valores possíveis são:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime

A data e a hora em que o conjunto de regras
de dados começou a ser executado. O
formato é aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

endTime

A data e a hora em que o conjunto de regras
de dados terminou de ser executado. O
formato é aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

runBy

O nome do usuário que executou o conjunto
de regras de dados.

nbOfRecords

O número total de registros processados
quando o conjunto de regras de dados foi
executado.

nbRules

O número de regras no conjunto de regras.

meanNbFailedRulesPerRecord

O número médio de regras quebradas por
um registro.

stddevNbFailedRulesPerRecord

O desvio padrão do número de regras
quebradas por cada registro.

meanPercentFailedRulesPerRecord

A porcentagem média de regras quebradas
por cada registro.

stddevPercentFailedRulesPerRecord

O desvio padrão da porcentagem de regras
quebradas por cada registro.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <RuleSetExecutionResult>:
Tabela 145. Filhos do Elemento <RuleSetExecutionResult>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<RuleExecutionResult>

0..*

Os resultados de cada regra
individual no conjunto de
regras de dados após a
execução do conjunto de
regras.

<AbsoluteFailureDistribution> 0 ou 1

Os dados de distribuição do
número e da porcentagem
de registros violando uma
regra, duas regras, e assim
por diante, no conjunto de
regras.

<AbsoluteFailureDistribution>
Representa os dados de distribuição do número e da porcentagem de registros
violando uma regra, duas regras, e assim por diante, no conjunto de regras.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <AbsoluteFailureDistribution>:
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Tabela 146. Filhos do Elemento <AbsoluteFailureDistribution>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<DiscreteDistributionItem>

0..*

O número e a porcentagem
de registros que falharam no
número de regras no valor
de atributo.

<DiscreteDistributionItem>
Representa o número e a porcentagem de registros que falharam no número de
regras no valor de atributo.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DiscreteDistributionItem>:
Tabela 147. Atributos do Elemento <DiscreteDistributionItem>
Atributo

Descrição

value

O número de regras com falha.

percentFrequency

A porcentagem de registros violando o
número de regras especificadas no valor de
atributo.

absoluteFrequency

O número absoluto de registros violando o
número de regras especificadas no valor de
atributo.

<MetricExecutionResult>
Contém o resultado de uma única execução de uma métrica.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <MetricExecutionResult>:
Tabela 148. Filhos do Elemento <MetricExecutionResult>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<MetricBenchmarkResult>

0..1

O resultado da referência
associada à métrica.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <MetricExecutionResult>:
Tabela 149. Atributos do Elemento <MetricExecutionResult>
Atributo

Descrição

id

Uma identificação exclusiva para a execução.

status

O status da execução. Os valores possíveis
incluem:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown
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timeStamp

A data/hora da última execução da métrica.
Formato: ’aaaa'-'mm''dd'T'hh':'mm':'ss'+'hh:mm’

runBy

Nome do usuário que fez a execução.

value

Valor da métrica.

<MetricBenchmarkResult>
Especifica o resultado da referência associada à métrica.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <MetricBenchmarkResult>:
Tabela 150. Filhos do Elemento <MetricBenchmarkResult>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<MetricBenchmark>

1

A referência associada à
métrica.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <MetricBenchmarkResult>:
Tabela 151. Atributos do Elemento <MetricBenchmarkResult>
Atributo

Descrição

result

Resultado da execução da referência de
métrica. Os valores possíveis incluem:
v passed
v failed

variance

Diferença entre o valor da métrica e o limite
de referência.

Elementos de Arquivo de Esquema para Obter a Saída de uma
Regra de Dados
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
obter a saída de uma regra de dados. Esta é uma descrição dos elementos do
documento XML que é retornado durante a solicitação da tabela de saída de uma
regra de dados.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET executableRule/outputTable

Exemplo de um documento XML para GET executableRule/outputTable:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>
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Elementos de Arquivo XSD
<OutputTable>
Especifica quais registros aparecem na tabela de saída quando você executa
uma regra de dados.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <OutputTable>:
Tabela 152. Filhos do Elemento <OutputTable>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<OutputDefinition>

0 ou 1

As colunas de saída e o tipo
de saída.

<Rows>

0 ou 1

Os registros de saída que
correspondem à definição de
saída.

<OutputDefinition>
Especifica as colunas de saída e o tipo da saída.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <OutputDefinition>:
Tabela 153. Atributos do Elemento <OutputDefinition>
Atributo

Descrição

type

O tipo de saída. Os valores possíveis são:
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly
v undefined

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <OutputDefinition>:
Tabela 154. Filhos do Elemento <OutputDefinition>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<OutputColumn>

0 ou ilimitado

O nome, o tipo e o valor das
colunas que você quer incluir
na saída.

<OutputColumn>
Especifica as colunas que você deseja incluir na saída.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <OutputColumn>:
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Tabela 155. Atributos do Elemento <OutputColumn>
Atributo

Descrição

type

O tipo da coluna de saída. O tipo pode ser
uma variável de regra de dados, uma coluna
física, uma expressão ou uma métrica. Os
valores possíveis são:
v column
v variable
v expression
v metric

name

O nome da coluna

value

O valor da coluna
v Se type=”variable”, o valor deverá conter
o nome da variável de regra que deve
estar na saída.
v Se type=”column”, o valor deverá conter
o nome completo
(origem_de_dados.esquema.tabela.coluna)
da coluna para colocar na saída.
v Se type=”expression”, o valor deverá
conter a expressão para a saída.
v Se type=”metric”, o valor deverá ser um
dos seguintes nomes de métrica:
– METRIC_NB_PASSING_RULES
– METRIC_NB_VIOLATED_RULES
– METRIC_PERCENT_PASSING_
RULES
– METRIC_PERCENT_VIOLATED
_RULES
– METRIC_RECORD_ID
– METRIC_RULE_EXECUTABLE
_NAME
– METRIC_SYSTEM_DATE
– METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

dataType

O tipo de dados lógico da variável. Os
valores possíveis são:
v numeric
v string
v date
v time
v timestamp
v any

<Rows>
Este elemento é usado para representar os registros de saída.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Rows>:
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Tabela 156. Filhos do Elemento <Rows>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Row>

0 a ilimitado

Um registro de saída
individual

<Row>
Este elemento é usado para representar um registro de saída individual.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Row>:
Tabela 157. Filhos do Elemento <Row>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Value>

0 a ilimitado

Um valor de dados
individual dentro de um
registro de saída.

<Value>
Representa um valor de dados individual de um registro de saída.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Value>:
Tabela 158. Filhos do Elemento <Value>
Elemento

Descrição

<TEXT>

O valor dos dados

Elementos de Arquivo de Esquema para Obter os Resultados
de uma Análise de Coluna
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
solicitar os resultados de uma análise de coluna. Esta é uma descrição dos
elementos do documento XML que é retornado durante uma solicitação dos
resultados de uma análise de coluna.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
GET columnAnalysis/results
Exemplo de um documento XML para o comando GET columnAnalysis:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00” runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
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definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”
generalFormat=”AAAA” generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<Project name=”...”>
Especifica o nome do projeto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Project>:
Tabela 159. Atributos do Elemento <Project>
Atributo

Descrição

name

O nome do projeto.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Project>:
Tabela 160. Filhos do Elemento <Project>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<DataSources>

0 ou 1

Uma lista de origens de
dados que são registradas
para o projeto.

<Column name=”...”>
Especifica uma coluna física para registrar em uma tabela física ou virtual
definida em um projeto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Column>:
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Tabela 161. Atributos do Elemento <Column>
Atributo

Descrição

name

O nome da coluna.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <Column>:
Tabela 162. Filhos do Elemento <Column>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<ColumnAnalysisResults>

0 ou 1

Os resultados da análise de
coluna para essa coluna.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <ColumnAnalysisResults>:
Tabela 163. Filhos do Elemento <ColumnAnalysisResults>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<RunTimeMetaData>

0 ou 1

Especifica os elementos que
foram usados durante a
análise.

<Cardinality>

0 ou 1

Especifica o número de
valores distintos que são
localizados e a porcentagem
de valores distintos no
número total de registros.

<DataType>

0 ou 1

Mostra os tipos de dados
definidos, inferidos e
selecionados.

<DataClass>

0 ou 1

Especifica as classes de
dados inferidas e
selecionadas.

<Format>

0 ou 1

Especifica as informações
gerais sobre a análise de
formato.

<CompletenessAnalysis>

0 ou 1

Especifica a data e o status
da análise de completude
para essa coluna.

<DomainAnalysis>

0 ou 1

Especifica a data e o status
da análise de domínio para
essa coluna.

<FrequencyAnalysis>

0 ou 1

Especifica a data e o status
da análise de frequência para
essa coluna.

<Cardinality>
Especifica o número de valores em uma coluna.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Cardinality>:
Tabela 164. Atributos do Elemento <Cardinality>
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Atributo

Descrição

count

O número de valores distintos em uma
coluna.

Tabela 164. Atributos do Elemento <Cardinality> (continuação)
Atributo

Descrição

percent

O número total de valores distintos em uma
coluna dividido pelo número total de
valores na mesma coluna.

inferredCardinalityType

O tipo de cardinalidade inferido com base
no tipo de dados real da coluna. Os valores
possíveis são:
v unique_and_constant
v unique
v constant
v not_constrained

definedCardinalityType

O tipo de cardinalidade definido, conforme
definido na origem de dados. Os valores
possíveis são:
v unique_and_constant
v unique
v constant

selectedCardinalityType

O tipo de cardinalidade selecionado para
essa coluna. Os valores possíveis são:
v unique_and_constant
v unique
v constant

<DataType>
Especifica os tipos de dados definidos, inferidos e selecionados.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DataType>:
Tabela 165. Atributos do Elemento <DataType>
Atributo

Descrição

definedType

O tipo de dados definido na origem. Os
valores possíveis são:
v Boolean
v date
v datetime
v decimal
v dfloat
v int8
v int16
v int32
v int64
v sfloat
v qfloat
v time
v string

inferredType

O tipo de dados inferido dos dados reais da
coluna.

selectedType

O tipo de dados selecionado para essa
coluna.
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Tabela 165. Atributos do Elemento <DataType> (continuação)
Atributo

Descrição

definedLength

O comprimento dos dados definido na
origem.

inferredLength

O comprimento dos dados inferido dos
dados reais da coluna.

selectedType

O comprimento dos dados selecionado para
essa coluna.

definedLength

O comprimento dos dados definido na
origem.

inferredLength

O comprimento dos dados inferido dos
dados reais da coluna.

selectedLength

O comprimento dos dados selecionado para
essa coluna.

definedPrecision

A precisão de dados definida na origem de
dados.

inferredPrecision

A precisão de dados inferida dos dados reais
da coluna.

selectedPrecision

A precisão de dados selecionada para essa
coluna.

definedScale

A escala de dados definida na origem de
dados.

InferredScale

A escala de dados inferida a partir dos
dados reais da coluna.

selectedScale

A escala de dados selecionada para essa
coluna.

definedNullability

A capacidade de anulação definida na
origem de dados.

inferredNullability

A capacidade de anulação inferida a partir
dos dados reais da coluna.

SelectedNullability

A capacidade de anulação selecionada para
essa coluna.

definedIsEmpty

O sinalizador vazio definido na origem de
dados.

inferredIsEmpty

O sinalizador vazio inferido a partir dos
dados da coluna.

selectedIsEmpty

O sinalizador vazio selecionado para essa
coluna.

inferredIsConstant

O sinalizador constante inferido a partir dos
dados da coluna.

selectedIsConstant

O sinalizador constante selecionado pelo
usuário para essa coluna.

<DataClass>
Especifica as classes de dados inferidas e selecionadas.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DataClass>:
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Tabela 166. Atributos do Elemento <DataClass>
Atributo

Descrição

inferredClass

A classe de dados inferida pelo IBM
InfoSphere Information Analyzer dos dados
da coluna.

selectedClass

A classe de dados selecionada para essa
coluna.

classificationDate

A data e a hora da classificação de dados.

classificationStatus

O status da classificação de dados. Os
valores possíveis são:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<Format>
Representa o formato inferido mais frequente de uma coluna.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Format>:
Tabela 167. Atributos do Elemento <Format>
Atributo

Descrição

generalFormat

O formato mais geral.

generalFormatPercent

A porcentagem de todos os valores de
coluna que correspondem ao formato.

analysisDate

A data e a hora da análise.

analysisStatus

O status da análise de formato. Os valores
possíveis são:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<CompletenessAnalysis>
Especifica a última análise de completude executada.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <CompletenessAnalysis>:
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Tabela 168. Atributos do Elemento <CompletenessAnalysis>
Atributo

Descrição

analysisDate

A data e a hora da análise.

analysisStatus

O status da análise de completude. Os
valores possíveis são:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<DomainAnalysis>
Especifica a última análise de domínio executada.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <DomainAnalysis>:
Tabela 169. Atributos do Elemento <DomainAnalysis>
Atributo

Descrição

analysisDate

A data e a hora da análise.

analysisStatus

O status da análise de domínio. Os valores
possíveis incluem:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<FrequencyDistribution>
Especifica o número de ocorrências de cada valor de dados distintos de uma
coluna.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <FrequencyDistribution>:
Tabela 170. Atributos do Elemento <FrequencyDistribution>
Atributo

Descrição

nbOfDistinctValues

O número de valores distintos que ocorrem
em uma coluna.

A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <FrequencyDistribution>:
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Tabela 171. Filhos do Elemento <FrequencyDistribution>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Value>

0 a ilimitado

Especifica um valor distinto
e o número de suas
ocorrências.

<Value>
Especifica a frequência e a porcentagem de um determinado valor distinto.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <Value>:
Tabela 172. Atributos do Elemento <Value>
Atributo

Descrição

frequency

O número absoluto de ocorrências do valor
distinto correspondente em uma coluna.

percent

A porcentagem de todas as ocorrências de
um determinado valor distinto em relação
ao número total de valores em uma coluna.

Elementos de Arquivo de Esquema para Obter os Resultados
de uma Análise de Chave e de Domínio Cruzado
Especifique elementos em seu documento XML Schema Definition (XSD) para
solicitar os resultados de uma análise de chave e de domínio cruzado. Esta é uma
descrição dos elementos do documento XML que é retornado durante uma
solicitação dos resultados de uma análise de coluna.

Nome do arquivo XSD no qual os elementos são definidos
iaapi.xsd

Comandos que Usam esses Elementos
Post executeTasks
Get keyAnalysis/results
Get crossDomainAnalysis/results
Get referentialIntegrityAnalysis/results

Exemplo de um documento XML para o comando Get keyAnalysis/results:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BATYPESDB2">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="2.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="99.5" percentUnique="0.5">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
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</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Elementos de Arquivo XSD
<KeyAnalysisResult>
Especifica o resultado agregado de uma análise de chave. Contém chaves com
coluna única e com colunas múltiplas.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <KeyAnalysisResult>:
Tabela 173. Filhos do Elemento <KeyAnalysisResult>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<SingleColumnKeys>

0a1

Contêiner para todos os
candidatos a chave de coluna
única.

<MultiColumnKeys>

0a1

Contêiner para todos os
candidatos a chave de
colunas múltiplas.

<SingleColumnKeys>
Especifica o contêiner para todos os candidatos a chave de coluna única.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <SingleColumnKeys>:
Tabela 174. Filhos do Elemento <SingleColumnKeys>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<SingleColumnKey>

0 a ilimitado

Contêiner para todos os
candidatos a chave de coluna
única.

<SingleColumnKey>
Especifica o contêiner para todos os candidatos a chave de coluna única.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <SingleColumnKey>:
Tabela 175. Filhos do Elemento <SingleColumnKey>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

1

A coluna que compõe a
chave.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <SingleColumnKey>:
Tabela 176. Atributos do Elemento <SingleColumnKey>
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Atributo

Descrição

alias

Um alias para a chave.

percentUnique

Porcentagem de valores exclusivos para essa
coluna.

percentDuplicate

Porcentagem de valores duplicados para
essa coluna.

<MultiColumnKeys>
Especifica o contêiner para todos os candidatos a chave de colunas múltiplas.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <MultiColumnKeys>:
Tabela 177. Filhos do Elemento <MultiColumnKeys>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<MultiColumnKey>

0 a ilimitado

Contêiner para todos os
candidatos a chave de coluna
única.

<MultiColumnKey>
Especifica o contêiner para todos os candidatos a chave de colunas múltiplas.
A tabela a seguir mostra os filhos do elemento <MultiColumnKey>:
Tabela 178. Filhos do Elemento <MultiColumnKey>
Elemento

Cardinalidade

Descrição

<Column>

0 a ilimitado

As colunas das quais
consistem as colunas
múltiplas.

A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <MultiColumnKey>:
Tabela 179. Atributos do Elemento <MultiColumnKey>
Atributo

Descrição

nbOfColumns

Número de colunas na chave com colunas
múltiplas.

percentUnique

Porcentagem de linhas para as quais esta
chave é exclusiva. Os valores são entre 0 e 1.

percentDuplicate

Porcentagem de linhas para as quais esta
chave tem duplicatas. Os valores são entre 0
e 1.

<OverlapCandidate>
Especifica os resultados de uma tarefa de análise de chave e de domínio
cruzado executada entre colunas em uma ou em diversas tabelas ou origens
em que colunas contêm dados redundantes ou de sobreposição.
A tabela a seguir mostra os atributos do elemento <OverlapCandidate>:
Tabela 180. Atributos do Elemento <OverlapCandidate>
Atributo

Descrição

baseColumn

Coluna(s) de chave primária de um
relacionamento de chave estrangeira ou
candidato de sobreposição.

pairedColumn

Coluna de chave estrangeira de um
relacionamento de chave estrangeira ou
candidato de sobreposição.

absolutePairedToBase

Número de tuplas na coluna em pares com
uma tupla correspondente na coluna base.
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Tabela 180. Atributos do Elemento <OverlapCandidate> (continuação)
Atributo

Descrição

percentPairedToBase

Porcentagem de tuplas na coluna em pares
com uma tupla correspondente na coluna
base.

absoluteBaseToPaired

Número de tuplas na coluna base com uma
tupla correspondente na coluna em pares.

percentBaseToPaired

Porcentagem de tuplas na coluna base com
uma tupla correspondente na coluna em
pares.

date

Data de criação dos resultados da análise.

Suporte de HTTPS
É possível aumentar a segurança da API HTTP trabalhando com uma porta
criptografada por Secure Sockets Layer (SSL) que use o protocolo HTTPS.
Para usar a API HTTP com solicitações HTTPS a partir de um programa Java, é
preciso configurar o sistema criando um arquivo de armazenamento confiável e
obtendo um certificado válido do servidor de API HTTP. Depois de configurar o
sistema, é possível usar programas Java independentes para enviar solicitações
HTTPS para o servidor de API HTTP e exibir os resultados de XML.

Instalando o Certificado HTTPS e Criando um Armazenamento
Confiável
Você deve instalar o certificado HTTPS e criar um armazenamento confiável antes
de poder enviar solicitações de HTTPS a partir de um programa Java.

Sobre Esta Tarefa
Você deve criar um armazenamento confiável para usar HTTPS a partir de
qualquer cliente. Um arquivo de armazenamento confiável é um aArquivo do
banco de dados de chave que contém chaves públicas. A chave pública é
armazenada como um certificado de assinante. As chaves são usadas para uma
variedade de propósitos, incluindo autenticação e integridade de dados. Você deve
criar um armazenamento confiável que contenha um certificado válido para o
servidor HTTPS a ser usado. Um certificado pode ser transferido por download do
servidor usando um navegador da Web. Depois de fazer o download do
certificado, qualquer solicitação de HTTPS pode ser usada com relação à API
HTTP.

Procedimento
1. Abra uma conexão HTTPS dentro de um navegador da Web. Por exemplo,
https://localhost:9443/InformationAnalyzer/projects.
Nota: Substitua localhost pelo nome do host correto ou endereço IP correto.
Uma página é aberta com a mensagem Esta Conexão Não É Confiável.
2. Clique em Incluir Exceção para abrir a janela Incluir Exceção de Segurança.
3. Clique no botão Visualizar para exibir o certificado.
4. Clique na guia Detalhes e em Exportar. Salve o certificado com o tipo de
arquivo Certificado X.509 (PEM).
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O que Fazer Depois
Use a ferramenta de linha de comandos keytool do Java 2 SDK (J2SDK), Standard
Edition para criar um novo armazenamento confiável a partir do certificado
transferido por download. Emita o seguinte comando:
keytool -import -file <CertificateFile> -keystore <TruststoreFile>

Esse comando cria o armazenamento confiável denominado <TruststoreFile>.

Enviando Solicitações de HTTPS a partir de um Programa
Java
É possível enviar solicitações de HTTPS a partir de um programa Java.
O programa Java independente a seguir envia uma solicitação de HTTPS para o
servidor de API HTTP e exibe o resultado em XML. No exemplo de
implementação a seguir, o programa cria um novo projeto do IBM InfoSphere
Information Analyzer que é especificado no documento XML
CreateNewProject.xml, que deve residir na pasta onde o programa é iniciado.
import java.net.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.io.*;
import javax.net.ssl.HostnameVerifier;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.net.ssl.SSLSession;
import sun.misc.BASE64Encoder;
/**
* Demonstra o uso da API de Ligação REST com HTTPS.
* Cria um projeto de acordo com um arquivo XML fornecido.
*/
public class RESTBindingAPIExampleHTTPS {
public static class MyHostnameVerifier implements HostnameVerifier {
public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
// a verificação de nome do host está desativada
return true;
}
}
public static void main(String[] args) throws Exception {
// conexão e autenticação
Map paramNameToValue = new HashMap(); // mapeamento de nome do parâmetro para valor
String URL_BASE = "https://";
String method = "POST";
String userName = "admin";
String password = "admin";
String authentication = userName + ’:’ + password;
String host = "localhost";
String port = "9443";
final String HTTP_MODE_POST = "POST";
// comando
String xmlFile = "CreateNewProject.xml";
String command = "create";
// construir URL
StringBuffer params = new StringBuffer();
if (paramNameToValue.keySet().size() > 0) {
boolean isFirstParam = true;
for (Iterator paramIter =
paramNameToValue.keySet().iterator();paramIter.hasNext();) {
String paramStr = (String)paramIter.next();
if (isFirstParam) {
params.append("?" + paramStr);
isFirstParam = false;
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} else {
params.append("&" + paramStr);
}
params.append("=" +
URLEncoder.encode((String)paramNameToValue.get(paramStr),"UTF-8"));
}
}
URL url = null;
if (method.equals(HTTP_MODE_POST))
url = new URL(URL_BASE + host + ’:’ + port + "/InformationAnalyzer/" + command);
else
url = new URL(URL_BASE + host + ’:’ + port +
"/InformationAnalyzer/" + command + params.toString());
// abrir conexão HTTPS
HttpURLConnection connection = null;
connection = (HttpsURLConnection)url.openConnection();
((HttpsURLConnection) connection).setHostnameVerifier(new MyHostnameVerifier());
connection.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain; charset=\"utf8\"");
connection.setRequestMethod(method);
BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();
String encoded = encoder.encode((authentication).getBytes("UTF-8"));
connection.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + encoded);
// inserir arquivo XML
if (xmlFile != null)
{
connection.setDoOutput(true);
OutputStream out = connection.getOutputStream();
FileInputStream fileIn = new FileInputStream(xmlFile);
byte[] buffer = new byte[1024];
int nbRead;
do
{
nbRead = fileIn.read(buffer);
if (nbRead>0) {
out.write(buffer, 0, nbRead);
}
} while (nbRead>=0);
out.close();
}
// executar solicitação HTTPS
int returnCode = connection.getResponseCode();
InputStream connectionIn = null;
if (returnCode==200)
connectionIn = connection.getInputStream();
else
connectionIn = connection.getErrorStream();
// imprimir fluxo resultante
BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionIn));
String inputLine;
while ((inputLine = buffer.readLine()) != null)
System.out.println(inputLine);
buffer.close();
}
}

Nota: Se o servidor de API HTTP não residir no mesmo host que o código Java,
substitua localhost no código Java pelo nome do host correto ou endereço IP
correspondente.

Compilando o Programa
Compile o programa usando javac <JavaFileName>. A variável <JavaFileName> é o
nome do arquivo Java contendo o código no exemplo anterior. Para executar o
programa, emita o seguinte comando:
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java -cp . -Djavax.net.ssl.trustStore=<TruststoreFile>
-Djavax.net.ssl.trustStoreType=JKS
RESTBindingAPIExampleHTTPS

Solicitações de API HTTP a partir da Linha de Comandos
É possível usar a interface da linha de comandos para emitir solicitações de API
HTTP e executar tarefas de análise ou de regra de dados sem efetuar login no
cliente do InfoSphere Information Analyzer.
A interface da linha de comandos permite controlar o formato da saída do
comando sem precisar usar uma linguagem de programação para gerar as
solicitações HTTP. É possível decidir se a saída deverá ser gravada em um arquivo
ou no console. Os formatos de saída possíveis são os seguintes:
Texto

Texto simples para o console é o formato padrão.

XML

O formato de saída XML é o mesmo que a saída gerada quando se usa a
API HTTP.

CSV

A saída de valores separados por vírgulas (CSV) é formatada com o uso de
tabulações como separadores. É possível copiar e colar facilmente esse
formato em uma planilha.

Customizado
É possível usar folhas de estilo XSLT customizadas durante uma
transformação XSL. Isso permite customizar o formato para qualquer estilo
de sua preferência. Por exemplo, é possível usar uma folha de estilo XSLT
customizada para gerar relatórios HTML ou PDF.

Sintaxe da Linha de Comandos e Opções de Parâmetro da API
HTTP
A interface da linha de comandos (CLI) permite executar funções sem precisar usar
uma linguagem de programação para gerar solicitações HTTP.
A sintaxe básica da execução de tarefas da interface de programação de aplicativos
(API) HTTP a partir da linha de comandos é:
IAAdmin
-user <nome de usuário>
-password <senha>
-host <nome do host>
[-port <número da porta>]
[-xml | -csv | -xsl <nome do arquivo XSL>]
[-output <nome do arquivo de saída>]
(
-listProjects |
-getProject -projectName <nome do projeto> |
-listRuleDefinitions -projectName <nome do projeto> |
-listExecutableRules -projectName <nome do projeto> |
-listGlobalVariables |
-getRuleDefinition -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra 1> |
-getExecutableRule -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra 2> |
-create -projectContent <nome do arquivo XML> |
-update -projectContent <nome do arquivo XML> |
-deleteProject -projectName <nome do projeto> |
-deleteRuleDefinition -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra> |
-deleteExecutableRule -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra> |
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-deleteGlobalVariables -variable <nome da variável>
-runTasks -content <nome do arquivo XML> |
-getColumnAnalysisResult -projectName <nome do projeto>
-columnName <nome da coluna> |
-getOutputTable -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>
-executionID <ID de execução>
[-startIndex StartIndex
-nbOfRows <número de linhas>] |
-getFrequencyDistribution -projectName <nome do projeto>
-columnName SingleColumnName
[-maxNbOfValues <número máximo de
valores>]
[-startIndex <índice inicial>]
[-ordering <ordem>] |
-getExecutionHistory -projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>
-getMetrics -projectName <ProjectName>
[-metricName <MetricName>] |
-deleteMetric -projectName <ProjectName>
-metricName <MetricName> |
-getMetricExecutionHistory -projectName <ProjectName>
-metricName <MetricName> |
-publishResults -content <XMLFileName> |
-deletePublishedResults -projectName <ProjectName>
-tableName <FullyQualifiedTableName> |
-getPublishedResults -projectName <ProjectName> |
-getKeyAnalysisResults -projectName <ProjectName>
-tableName <TableName> |
-getCrossDomainAnalysisResults -projectName <ProjectName>
-columnName <columnName>
-percentOverlapThreshold
<percentOverlapThreshold> |
-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName <ProjectName>
-baseColumnName <baseColumnName>
-pairedColumnName <pairedColumnName> |
-publishRule -projectName <ProjectName>
-ruleName <ruleName> |
-getPublicRules |
-getPublicRule -ruleName <ruleName> |
-deletePublicRule -ruleName <ruleName> |
-copyPublicRule -ruleName <ruleName>
-projectName <projectName>
[-newRuleName <newRuleName>]
)

Parâmetros
Tabela 181. Parâmetros da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API HTTP
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Parâmetro

Descrição

-user <nome de usuário>

Nome do usuário (obrigatório)

-password <senha>

Senha a ser usada (obrigatória)

-host <nome do host>

Nome do host do servidor (obrigatório)

-port <número da porta>

Número da porta do servidor (opcional)

-xml

Especifica um formato XML. Se essa opção
for usada, a interface da linha de comandos
retornará dados no mesmo formato XML da
API REST

Tabela 181. Parâmetros da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API
HTTP (continuação)
Parâmetro

Descrição

-csv

Especifica um formato de valores separados
por vírgulas (CSV). Se essa opção for usada,
a interface da linha de comandos retornará
dados em um formato separado por vírgulas
que pode ser facilmente importado em uma
planilha.

-xsl <nome do arquivo XSL>

Especifica que você quer usar uma folha de
estilo XSLT. Se essa opção for usada, a
interface da linha de comandos usará um
arquivo XSLT para transformar os
documentos XML retornados pela API HTTP
em um formato customizado.

-output <nome da saída>

Se essa opção for usada, os dados
retornados pela interface da linha de
comandos serão gravados no arquivo
especificado como parâmetro. Se essa opção
não for usada, a saída será gerada no fluxo
de saída da interface da linha de comandos.

Importante: Em sistemas UNIX, um parâmetro para a CLI da API HTTP contendo
um ponto ou espaços em branco terá que ser colocado entre aspas duplas
escapadas: \". Aspas duplas não funcionam porque são interpretadas pelo shell
script da CLI e removidas. Por exemplo, o comando a seguir recupera os
resultados da análise de uma coluna com o nome anySchema.tableName no projeto
myProject:
IAAdmin -user admin -password adminPW -host localhost -port 9443
-getColumnAnalysisResult -projectName myProject
-columnName \"anySchema.tableName\"

Opções de Comando
Tabela 182. Opções de Comando da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API
HTTP
Opção

Descrição

-listProjects

Retorna a lista de projetos existentes. Essa
opção é equivalente ao comando "GET
projects" na API HTTP.

-getProject
-projectName <nome do projeto>

Retorna o conteúdo de um projeto
específico. Essa opção é equivalente ao
comando "GET project" na API HTTP.

-listRuleDefinitions
-projectName <nome do projeto>

Retorna a lista das definições de regra de
dados existentes no projeto especificado.
Essa opção é equivalente ao comando "GET
ruleDefinitions" na API HTTP.

-listExecutableRules
-projectName <nome do projeto>

Retorna a lista de regras de dados existentes
no projeto especificado. Essa opção é
equivalente ao comando "GET
executableRules" na API HTTP.
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Tabela 182. Opções de Comando da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API
HTTP (continuação)
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Opção

Descrição

-listGlobalVariables

Retorna a lista de variáveis globais definidas
no sistema. Essa opção é equivalente ao
comando "GET globalVariables" na API
HTTP.

-getRuleDefinition
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>

Retorna o conteúdo de uma definição de
regra. Essa opção é equivalente ao comando
"GET ruleDefinition" na API HTTP.

-getExecutableRule
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>

Retorna o conteúdo de uma regra de dados.
Essa opção é equivalente ao comando "GET
executableRules" na API HTTP.

-create
-projectContent <nome do arquivo XML>

Cria novos artefatos do projeto definidos no
arquivo XML que é especificado como um
parâmetro. Essa opção é equivalente ao
comando "POST create" na API HTTP.

-update
-projectContent <nome do arquivo XML>

Atualiza novos artefatos do projeto definidos
no arquivo XML que é especificado como
um parâmetro. Essa opção é equivalente ao
comando "POST update" na API HTTP.

-deleteProject
-projectName <nome do projeto>

Exclui um ou vários projetos. Essa opção é
equivalente ao comando "DELETE project"
na API HTTP.

-deleteRuleDefinition
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>

Exclui uma ou várias definições de regra.
Essa opção é equivalente ao comando
"DELETE ruleDefinition" na API HTTP.

-deleteExecutableRule
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>

Exclui uma ou várias regras executáveis.
Essa opção é equivalente ao comando
"DELETE executableRule" na API HTTP.

-deleteGlobalVariables
-variable <nome da variável>

Exclui uma ou várias variáveis globais. Essa
opção é equivalente ao comando "DELETE
globalVariable" na API HTTP.

-runTasks
-content <nome do arquivo XML>

Executa as tarefas definidas no XML. Essa
opção é equivalente ao comando "POST
runTasks" na API HTTP.

-getColumnAnalysisResult
-projectName <nome do projeto>
-columnName <nome da coluna>

Obtém os resultados da análise de coluna
para uma coluna em um projeto. Essa opção
é equivalente ao comando "GET
columnAnalysis/results" na API HTTP.

-getOutputTable
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>
-executionID <ID de execução>
-startIndex <índice inicial>
-nbOfRows <número de linhas>

Obtém o conteúdo da tabela de saída de
uma regra. Essa opção é equivalente ao
comando "GET executableRule/outputTable"
na API HTTP.

-getFrequencyDistribution
-projectName <nome do projeto>
-columnName <nome da coluna>
-maxNbOfValues <número máximo de valores>
-startIndex <índice inicial>
-ordering <ordem>

Obtém a distribuição de frequência de uma
coluna. Essa opção é equivalente ao
comando "GET columnAnalysis/
frequencyDistribution" na API HTTP.

Tabela 182. Opções de Comando da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API
HTTP (continuação)
Opção

Descrição

-getExecutionHistory
-projectName <nome do projeto>
-ruleName <nome da regra>

Obtém o histórico de execução de uma
regra. Essa opção é equivalente ao comando
"GET executionRule/executionHistory" na
API HTTP.

-getMetrics
-projectName ProjectName
[-metricName MetricName]

Recupera todas ou certas métricas de um
determinado projeto. Observe que o
parâmetro metricName é opcional
(equivalente a GET metrics na API HTTP).

-deleteMetric
-projectName ProjectName
-metricName MetricName

Exclui uma métrica (equivalente a DELETE
metric na API HTTP)

-getMetricExecutionHistory
-projectName ProjectName
-metricName MetricName

Obtém o histórico de execução de uma
métrica (equivalente a GET
metric/executionHistory na API HTTP)

-publishResults
-content XMLFileName

Publica resultados de análise das tabelas
especificadas no arquivo XML dado
(equivalente a POST publishResults na API
HTTP)

-deletePublishedResults
-projectName ProjectName
-tableName FullyQualifiedTableName

Exclui resultados de análise publicados de
uma determinada tabela (equivalente a
DELETE publishedResults na API HTTP)

-getPublishedResults
-projectName ProjectName

Obtém todas as tabelas que têm resultados
de análise publicados para um determinado
projeto (equivalente a GET publishedResults
na API HTTP)

-getKeyAnalysisResults
-projectName ProjectName
-tableName TableName

Obtém os candidatos a chave primária para
a tabela fornecida (equivalente a GET
keyAnalysis/results na API HTTP)

-getCrossDomainAnalysisResults
-projectName ProjectName
-columnName columnName
-percentOverlapThreshold
percentOverlapThreshold

Obtém os resultados da análise de chave
estrangeira e de domínio cruzado
(equivalente a GET crossDomainAnalysis/
results na API HTTP)

-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName ProjectName
-baseColumnName baseColumnName
-pairedColumnName pairedColumnName

Obtém os resultados da análise de
integridade referencial (equivalente a GET
referentialIntegrityAnalysis/results na API
HTTP)

-publishRule
-projectName ProjectName
-ruleName ruleName

Publica uma determinada regra de um
projeto (equivalente a GET publishRule na
API HTTP)

-getPublicRules

Obtém a lista de regras ou conjuntos de
regras publicados existentes (equivalente a
GET publishedRules na API HTTP)

-getPublicRule
-ruleName ruleName

Obtém o conteúdo de determinada regra ou
conjunto de regras publicado (equivalente a
GET publicRule na API HTTP)

-deletePublicRule
-ruleName ruleName

Exclui uma regra publicada do conjunto de
regras (equivalente a DELETE publicRule na
API HTTP)
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Tabela 182. Opções de Comando da Interface da Linha de Comandos da Tarefa da API
HTTP (continuação)
Opção

Descrição

-copyPublicRule
-ruleName ruleName
-projectName projectName
[-newRuleName newRuleName]

Copia uma regra publicada para um projeto
(equivalente a GET copyPublicRule na API
HTTP)

Exemplos
Obtenha a lista dos projetos existentes:
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -listProjects

Obtenha a lista das regras existentes do projeto 'Project1' como um arquivo XML:
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -xml -output out.xml -list
RuleDefinitions -projectName Project1

Obtenha a lista do histórico de execução da regra de dados 'nullCheck' no projeto
'Project1' como um arquivo CSV:
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -csv -output out.csv -get
ExecutionHistory -projectName Project1 -ruleName nullCheck

Crie um novo projeto a partir de um arquivo XML:
IAAdmin -user admin -password admin -host localhost -create -projectContent in.xml
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Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
É possível criar relatórios que resumem resultados de análise e mostram detalhes
sobre o projeto. Os relatórios são salvos no repositório de metadados e podem ser
acessados por qualquer usuário que esteja autorizado a visualizá-los.
Os relatórios podem mostrar informações de diversas maneiras. Por exemplo, os
resultados de análise podem ser exibidos como os dados reais aos quais os
resultados se referem, ou podem ser mostrados em um gráfico ou diagrama.
Gráficos e diagramas exibem informações gerais sobre um objeto, como a
porcentagem de colunas que foram analisadas em uma origem de dados. Os
gráficos e diagramas também destacam problemas que podem ser difíceis de
localizar no texto de um relatório padrão.
É possível criar e visualizar relatórios no console da Web do IBM InfoSphere
Information Server e no console do InfoSphere Information Server. Ambos os
ambientes contêm modelos e parâmetros predefinidos que podem ser usados para
gerar um relatório.
No console, é possível criar relatórios e associar relatórios a um projeto:
v Crie, execute e visualize um relatório sem precisar salvá-lo no repositório
v Filtre projetos para associar o relatório a um projeto específico
No console da Web, é possível criar um relatório, configurar diversos aspectos do
relatório e concluir outras tarefas de relatório:
v Planejar um relatório para execução em um horário específico
v Configurar um relatório para manter um histórico de resultados
v Planejar um relatório para ser removido automaticamente em um horário
específico
v Criar relatórios em pastas que podem ser nomeadas, modificadas e excluídas
v Criar um logotipo de negócios no relatório
v Configurar opções de segurança para o relatório
v Configurar detalhes de tipos de saída
Importante: Se usar um bloqueador de pop-up, você pode precisar desativá-lo ou
configurá-lo para permitir que os pop-ups para o relatório sejam abertos.

Relatórios de Análise de Linha de Base
Use a análise de linha de base para determinar se a estrutura ou o conteúdo de
seus dados mudaram entre duas versões dos mesmos dados. Após a conclusão de
uma tarefa de análise de linha de base, é possível criar um relatório que resuma os
resultados dessa tarefa e compará-los com os resultados dos dados da linha de
base.
Há dois tipos de relatórios de análise de linha de base:
Estrutura da linha de base - relatório de variações da atual para a anterior
Mostra um resumo das diferenças estruturais entre a versão de linha de
base dos dados e outra versão dos mesmos dados. A estrutura dos dados
consiste nos elementos dos dados, como valores de dados e propriedades.
A estrutura também depende de como os dados são organizados.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Conteúdo da linha de base - relatório de variações do atual para o anterior
Mostra um resumo das diferenças de conteúdo entre a versão de linha de
base e outra versão da mesma origem de dados. O conteúdo são os dados
reais, como nomes, endereços ou datas.

Relatórios de Estatísticas de Resumo de Análise de Coluna
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo da estrutura dos dados. As informações estruturais sobre
os dados são obtidas dos resultados de análise que foram gerados durante a
análise de coluna.
Há três tipos de relatórios de estatísticas de resumo de análise de coluna:
Relatório de estatísticas de resumo de análise de coluna
Um resumo geral da estrutura dos dados analisados. A estrutura de dados
consiste em elementos como valores dos dados, propriedades de dados e
tipos de dados. Propriedades de dados definem as características dos
dados, e tipos de dados são elementos que descrevem se os dados são de
um tipo numérico, alfabético ou ambíguo.
Relatório resumo estrutural de análise de coluna
Um resumo conciso da estrutura dos dados analisados.
Resumo estrutural com relatório de tipos de dados inferidos
Um resumo conciso da estrutura dos dados analisados, incluindo tipos de
dados inferidos.

Relatórios de Classificação de Coluna
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo da classificação dos dados. Uma classe de dados é uma
variável usada para designar o uso de um campo em uma coluna, como, por
exemplo, a variável Q pode se referir a uma quantidade de alguma coisa. As
informações sobre classes de dados são obtidas dos resultados da análise que foi
gerada durante a análise de coluna.
Há quatro tipos de relatórios de classificação de coluna:
Relatório resumo de classificação de coluna
Mostra a classe de dados, a subclasse e a classe de usuário inferidas para
uma coluna selecionada. Uma subclasse é uma classe que herda algumas
propriedades de outra classe. Uma classe de usuário é um código definido
por um usuário. Um exemplo de classe de usuário é o código ADMIN, que
pode se referir a um usuário que é administrador.
Relatório de classificação de dados
Mostra a classe de dados inferida para colunas selecionadas. As classes de
dados são listadas em ordem alfabética no relatório.

Relatórios de Análise de Domínio de Coluna
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo das informações de domínio que foram localizadas nos
dados, como valores inválidos, valores mínimos ou valores máximos. As
informações sobre os valores nos dados são obtidas dos resultados da análise que
foi gerada durante a análise de coluna.
Há três tipos de relatórios de análise de domínio de coluna:
Relatório de perfil de valor de domínio
Mostra as classificações dos valores nos dados, como valores inválidos,
valores máximos, valores máximos e valores padrão.
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Relatório detalhado de análise de domínio
Mostra o status de domínio inferido dos valores selecionados nos dados.
Relatório de completude e validade
Mostra os valores que estão completos e são válidos em seus dados.

Relatórios de Frequência de Coluna
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo ou detalhes concisos sobre as informações que estão em
uma distribuição de frequência. Uma distribuição de frequência contém
informações sobre todos os valores nos dados e é gerada para cada coluna que é
analisada.
Há três tipos de relatórios de frequência de coluna:
Relatório de valores mais frequentes
Mostra os valores que são mais comuns em uma coluna.
Relatório de formatos mais frequentes
Mostra os formatos que são mais comuns em uma coluna. Um formato é
um símbolo para cada valor distinto em uma coluna. Por exemplo, todos
os caracteres alfabéticos em uma coluna podem ser substituídos pela letra
A.
Relatório de distribuição de frequência
Mostra a distribuição de todos os valores nos dados.

Relatórios de Propriedades de Coluna
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo das propriedades nos dados. Uma propriedade de dados é
uma variável que define as características dos dados, como tipo de dados ou
comprimento de uma coluna. As informações sobre as propriedades dos dados são
obtidas dos resultados do resumo de análise que foi gerado durante a análise de
coluna.
Há quatro tipos de relatórios de propriedades da coluna:
Relatório resumo de definição de propriedades da coluna
Um resumo de todas as propriedades de dados em uma coluna que você
seleciona.
Relatório de todos os tipos de dados
Um resumo de todos os tipos de dados em uma coluna que você seleciona.
Um tipo de dados é um elemento que descreve se a coluna contém dados
que são de um determinado tipo, como número inteiro, sequência ou tipo
de data.
Relatório de tipos de dados ambíguos
Um resumo de todas as colunas com tipos de dados ambíguos nas colunas
selecionadas. Um tipo de dados é inferido como ambíguo se os dados
representarem interpretações diferentes do que o tipo deve ser. Por
exemplo, uma coluna pode conter o número inteiro 123, a sequência AB e
um tipo de data como 11-17-07.
Relatório de utilização de armazenamento de coluna
Uma comparação entre o comprimento dos dados e o comprimento da
coluna que contém os dados. Use essas informações para avaliar maneiras
efetivas de armazenar dados.

Relatórios de Propriedades Inferidas
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo das propriedades que foram inferidas durante a análise.
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Uma propriedade de dados é uma variável que define as características dos dados,
como o tipo de dados ou comprimento de uma coluna. As informações sobre
propriedades inferidas são obtidas dos resultados da análise que foi gerada
durante a análise de coluna.
Há oito tipos de relatórios de propriedades inferidas:
Relatório de tipo e comprimento
Mostra a diferença entre todos os tipos de dados e propriedades de
comprimento nos dados analisados. Um tipo de dados é um elemento de
dados que descreve se o dado é numérico, alfabético ou ambíguo.
Relatório apenas diferenças de tipo de dados
Mostra as diferenças entre os tipos de dados definido, inferido e escolhido
nos dados analisados.
Relatório apenas diferença de comprimento
Mostra as diferenças entre as propriedades de comprimento de dados
definidos, inferidos e escolhidos nos dados analisados.
Relatório apenas diferença de precisão
Mostra as diferenças entre as propriedades de precisão de dados definidos,
inferidos e escolhidos nos dados analisados. Precisão refere-se ao
comprimento total de um campo numérico em uma coluna.
Relatório de propriedades constantes, exclusivas e nulas
Mostra as diferenças entre todas as propriedades nulas, constantes e
exclusivas em seus dados analisados.
Se a porcentagem de valores nulos na distribuição de frequência for maior
que o limite definido pelo sistema, o sistema permitirá valores nulos e uma
propriedade nula será inferida. O limite definido pelo sistema é uma
variável que permite ou rejeita variações de dados. Por exemplo, se a
porcentagem limite para valores nulos for 95%, seus dados deverão ter
uma porcentagem de 96% ou mais para permitir valores nulos.
Se a cardinalidade for menor do que o limite definido pelo sistema, a
propriedade constante será inferida. Cardinalidade refere-se ao número de
valores distintos em uma coluna, incluindo espaços em branco e nulos.
Se a porcentagem de cardinalidade for maior que o limite definido pelo
sistema, a propriedade exclusiva será inferida.
Relatório apenas diferenças de valor constante
Mostra as diferenças entre os sinalizadores de constante definidos,
inferidos e escolhidos nos dados analisados. Um sinalizador de constante é
um atributo que sinaliza a presença de uma propriedade constante nos
dados.
Relatório apenas diferenças de exclusividade
Mostra as diferenças entre as propriedades de exclusividade definidas,
inferidas e escolhidas nos dados analisados.
Relatório apenas diferenças de capacidade de anulação
Mostra as diferenças entre as propriedades nulas definidas, inferidas e
escolhidas nos dados analisados.

Relatórios de Inferência de Coluna
Os relatórios de inferência de coluna incluem os relatórios Inferências de
Coluna-Apenas Diferença de Constante, Inferências de Coluna-Apenas Diferença
de Tipo de Dados, Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Comprimento,
Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Capacidade de Anulação e Inferências
de Coluna-Apenas Diferença de Precisão.
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Relatório de Inferências de Coluna-Apenas Diferença de
Constante
O relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Constante mostra todas as
colunas nas quais os sinalizadores de constantes inferidos, definidos e escolhidos
são diferentes. Um sinalizador de constante é um atributo que sinaliza a presença
de uma propriedade constante em seus dados.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas à tabela de
exceções incluída no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
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Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Valor Constante
Seção Principal
Resumo no Nível da Coluna
Nome da Coluna
Tipo de Dados
Definido
Deduzido
Escolhido
Total do Cumprimento
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Precisão
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Escala
Definido
Deduzido
Escolhido
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Exemplo de Saída de Relatório

Column Inferences
Data Type Difference Only

Project :

Methodology

Report Name :

Data Type Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:09:18

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

Data Type

QUALDT

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

--

8

8

0

0

0

IBM Information Server

1 / 36

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

Relatório de Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Tipos
de Dados
O relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Tipos de Dados mostra
todas as colunas nas quais os tipos de dados definidos, inferidos e escolhidos são
diferentes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
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Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às colunas
sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Tipos de Dados
Seção Principal
Resumo no Nível da Coluna
Nome da Coluna
Tipo de Dados
Definido
Deduzido
Escolhido
Total do Cumprimento
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Precisão
Definido
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Deduzido
Escolhido
Total da Escala
Definido
Deduzido
Escolhido

Exemplo de Saída de Relatório

Column Inferences
Data Type Difference Only

Project :

Methodology

Report Name :

Data Type Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:09:18

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

Data Type

QUALDT

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

--

8

8

0

0

0

IBM Information Server

1 / 36

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

Relatório de Inferências de Coluna-Apenas Diferença de
Comprimento
O relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Comprimento mostra todas
as colunas nas quais os comprimentos definidos, inferidos e escolhidos são
diferentes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
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Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às colunas
sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Comprimento
Seção Principal
Resumo no Nível da Coluna
Nome da Coluna
Tipo de Dados
Definido
Deduzido
Escolhido
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Total do Cumprimento
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Precisão
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Escala
Definido
Deduzido
Escolhido
Notas

Exemplo de Saída de Relatório

Column Inferences
Length Difference Only

Project :

hagrid

Report Name :

Length Difference Only

Report Generated :

2009-07-23

Time Zone :

UTC +05:30

10:47:03

User :

admin admin

Comments :

customer comments

Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

Data Type

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

address

String

String

au_fname

String

String

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

String

40

20

20

--

--

--

0

--

--

String

20

11

11

--

--

--

0

--

--

note for au_fname
Type :

Action

Creator :

admin

Status :

Opened

Created :

2009-07-23

Modified :

2009-07-23

the quick brown fox jumped over the lazy dogs
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Relatório de Inferências de Coluna-Apenas Diferença de
Capacidade de Anulação
O relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Capacidade de Anulação
mostra todas as colunas nas quais os sinalizadores de capacidade de anulação
inferidos, definidos e escolhidos são diferentes.
Este relatório é baseado nos percentuais de frequência que podem ser configurados
para colunas nos dados para o projeto. Se uma coluna tiver valores nulos com um
percentual de frequência igual ao ou maior que o limite de capacidade de
anulação, a inferência será que o sinalizador de capacidade de anulação está
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configurado como “YES.” Se não existirem nulos em uma coluna ou se o
percentual de frequência for menor que o limite, o sinalizador de capacidade de
anulação será inferido como “NO.” Este relatório fornece dados sobre todas as
colunas em que os sinalizadores de capacidade de anulação são diferentes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
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selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Capacidade de Anulação
Seção Principal
Nome do Host
Armazém de Dados
Alias do Armazém de Dados
Nome do Banco de Dados
Alias de Banco de Dados
Nome da Tabela
Alias da Tabela
Resumo no Nível da Coluna
Nome da Coluna
Sinalizador Constante
Deduzido
Escolhido
%
Sinalizador de Exclusividade
Deduzido
Escolhido
%
Sinalizador de Capacidade de Anulação
Definido
Deduzido
Escolhido
%
Classe de Dados
Valores Exclusivos
Valores Não Exclusivos
Total de Linhas Reais
Total de Linhas
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Exemplo de Saída de Relatório

Column Inferences
Nullability Difference Only
Project :

Methodology

Report Name :

Nullability Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

14:01:28

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :
Defined

Column Level Summary
Column Name

Constant Flag

Uniqueness Flag
%

Nullability Flag

Data Class

Inferred

%

%

Chosen

Unique Values
Non-Unique Values
Total Actual Values
Total Rows

CARRID

N

N

5.556

Y

Y

100.000

Y

N

N

.000

Identifier

18
0
18
18

CARRNAME

N

N

5.556

Y

Y

100.000

Y

N

N

.000

Text

18
0
18
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Relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Precisão
O relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Precisão mostra todas as
colunas nas quais valores de precisão inferidos, definidos e escolhidos são
diferentes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
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Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Relatório Inferências de Coluna-Apenas Diferença de Precisão
Seção Principal
Resumo no Nível da Coluna
Nome da Coluna
Adiado
Deduzido
Escolhido
Tipo de Dados
Definido
Deduzido
Escolhido
Total do Cumprimento
Definido
Deduzido
Escolhido
Total da Precisão
Definido
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Deduzido
Escolhido
Total da Escala
Definido
Deduzido
Escolhido

Exemplo de Saída de Relatório

Column Inferences
Precision Difference Only
Project :

Methodology

Report Name :

Precision Difference Only

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

16:00:33

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :

Column Level Summary
Column Name

Data Type

QUALDT

Length Total

Defined

Inferred

Chosen

String

Int32

Int32

Precision Total

Scale Total

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

Defined

Inferred

Chosen

8

8

8

0

8

8

0

0

0
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Relatórios de Resumo de Coluna
Os relatórios de resumo de coluna incluem os relatórios Frequência de ColunaViolações de Formato, Frequência de Coluna- Frequência por Frequência, Perfil de
Coluna- Pós-revisão, Perfil de Coluna-Criação de Perfil Pré-revisão, Resumo de
Coluna- Status de Perfil de Coluna, Resumo de Coluna- Resumo Estrutural de
Coluna, Resumo de Coluna- Resumo Estrutural de Coluna com Tipos de Dados
Inferidos e Resumo de Coluna- Estatísticas de Resumo.

Relatório Frequência de Coluna-Violações de Formato
O relatório Frequência de Coluna-Violações de Formato exibe um resumo dos
formatos gerais dos valores de dados usados em uma coluna. O resumo mostra
uma distribuição dos formatos que são considerados válidos e inválidos com base
em informações que você seleciona na revisão de formato.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host
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Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Colunas para incluir
Selecione os nomes das colunas que deseja incluir no relatório.
Incluir todos os formatos
Selecione o número total de formatos para exibir por coluna.
Incluir alias
Selecione esta opção para mostrar o nome alternativo para tabelas ou
colunas.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas ao banco de
dados.
Número de exemplos de formato
Selecione o número de exemplos para cada formato a ser exibido.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Frequência de Coluna-Violações de Formato
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
Nome da Tabela
Alias da tabela
Nome da coluna
Alias da coluna
Detalhes no Nível da Coluna
Estado
Formato
contagem
Percentual do total de linhas
Valores de exemplo
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Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela e por nome
de coluna em ordem crescente.
Os dados do relatório são classificados dentro de cada seção por violações de
formato. Os dados são classificados por frequência de violação de formato em
ordem decrescente e depois classificados por frequência em conformidade em
ordem decrescente.

Exemplo de Saída de Relatório

Column Frequency
Format Violations
Project :

pubs

Report Name :

Format Violations 1

Report Generated :

2008-06-03

Time Zone :

UTC +05:30

User

admin admin

15:59:12

Comments :
Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

Data Store Alias :
Database :

dbo

Database Alias :

schema alias

Table :

authors

Table Alias :
Column :

address

Column Alias :

Column Level Details
Status

Format

Count

Total Rows %

Conform

99 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

67 Seventh Av.

Example Values

Conform

9999 Aaaaaa Aa.

4

8.33

3410 Blonde St.

Conform

9999 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

5420 College Av.

Conform

9999 Aaaaaaaaa Aa.

4

8.33

1956 Arlington Pl.

Conform

9 Aaaaaa Aa.

2

4.17

3 Silver Ct.

Conform

9 Aaaaaaa Aa.

2

4.17

3 Balding Pl.

Conform

99 Aaaaaa Aaa.

2

4.17

44 Upland Hts.
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Relatório de Frequência de Coluna-Frequência por Frequência
O relatório Frequência de Coluna-Frequência por Frequência fornece os valores que
ocorrem com mais frequência nas colunas do projeto. Os resultados incluem um
total de frequência acumulativo dos valores de dados para as colunas selecionadas.
O relatório Frequência por Frequência de Coluna inclui o valor, a frequência do
valor e a frequência acumulativa dos valores no relatório, linha por linha.
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A porcentagem acumulativa só incluirá o percentual total por meio dos valores
exibidos no relatório. O resumo incluirá a contagem de registros total, bem como o
total de registros incluídos no relatório.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas para as quais deseja localizar valores de frequência
que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas à coluna incluída
no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Limite de Frequência
Insira um valor de corte de frequência opcional para reduzir os valores
gerados. Para ver todos os valores, insira 0. Isso exibirá valores que
ocorreram 0 ou mais vezes nas colunas selecionadas.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
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Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Frequência de Coluna-Frequência por Frequência
Seção Principal
Resumo no Nível da Coluna
Contagem de Cardinalidade
Contagem Nula
Contagem Real de Linhas
Corte de Frequência
Total de Linhas Cobertas
% de Linhas Cobertas
Dados de Distribuição de Frequência
Valor Distinto
Contagem de Frequência
% de Frequência
Acumulativo %
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Exemplo de Saída de Relatório

Column Frequency
Frequency By Frequency
Project:

Methodology

Report Name :

Frequency By Frequency

Report Generated :

2009-05-18

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:25:52

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

Chemco

Data Store Alias :
Database Name :

IAUSER

Database Alias :
Table Name :

CARRIER

Table Alias :
Column Name :

CARRID

Column Alias :

Column Level Summary
Cardinality Count :

18

Null Count :

0

Actual Row Count :

18

Frequency Cut Off :

0

Total Rows Covered :

18

%Rows Covered :

100.00

Frequency Distribution Data
Distinct Value

Frequency Count

Frequency%

Cumulative %

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56

5.56
11.11
16.67
22.22
27.78
33.33
38.89
44.44
50.00
55.56
61.11
66.67
72.22
77.78
83.33
88.89

SWST
YELL
SOUT
PLNT
WWDE
EAST
STLG
MFGT
RDWY
USPS
BDSV
RPSX
PIEX
SKYH
FGTL
USAT
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Relatório de Perfil de Coluna-Pós-revisão
O relatório de Perfil de Coluna-Pós-revisão fornece um resumo baseado nos
detalhes de criação de perfil que são definidos para uma coluna após uma revisão
do analista de dados.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione os nomes das colunas que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à coluna
sejam incluídas no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Selecionar Classe de Dados
Selecione uma das classes de dados do menu suspenso que deseja
especificar para o relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
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Título Perfil de Coluna-Pós-revisão
Seção Principal
Coluna
Classe de Dados Deduzidos
Definição
Metadados
Tipo de Dados
Comprimento
Precisão
Scala
Capacidade de Anulação
Realces de Domínio
Total de Linhas
Cardinalidade
% de Cardinalidade
Nulos
Nº de Formatos Gerais
Formatos Gerais
Qualidade de Dados
Completude
Validade
Formato
Valores de Domínio
Linha
Estado
Valor dos Dados
#
%
Zona de Frequência
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Exemplo de Saída de Relatório
Host Name :

CD-DWEERAKOON

DataStore Name :

pubsDS

DataBase Name :

dbo

Table Name :

employee

Column

Inferred Data Class

EMP_ID

IDENTIFIER

Definition

Metadata

Data Type

Length

Precision

Scale

Nullability

Defined

String

9

9

0

N

Inferred

String

9

0

0

N

Domain Highlights
Total Rows

Cardinality

Cardinality %

Nulls

# General Formats

43

100.00

0

2

43
General Formats
A-A99999A
AAA99999A

Data Quality
Completeness
Complete

Validity

#

%

Distinct Values

43

100.00

Records

43

100.00

Incomplete

#

%

Distinct Values

0

Records

0

Valid

Format
#

%

Conform

#

%

Distinct Values

43

100.00

Formats

43

100.00

Records

43

100.00

Invalid

#

%

Violation

#

%

.00

Distinct Values

0

.00

Formats

0

.00

.00

Records

0

.00
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Relatório de Perfil de Coluna-Criação de Perfil Pré-revisão
O relatório de Criação de Perfil Pré-revisão resume os resultados da criação de
perfil de dados com base em uma revisão do analista de dados.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione os nomes das colunas que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
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Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às colunas
sejam incluídas no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Selecionar Classe de Dados
Selecione uma das classes de dados do menu suspenso que deseja
especificar para o relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Perfil de Coluna-Pré-revisão
Seção Principal
Coluna
Classe de Dados Deduzidos
Definição
Metadados
Tipo de Dados
Comprimento
Precisão
Scala
Capacidade de Anulação
Realces de Domínio
Total de Linhas
Cardinalidade
% de Cardinalidade
Nulos
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Formatos Gerais
Valor Mais Baixo
Valor da Mediana
Valor Mais Alto
Valor Menos Frequente
Valor Mais Frequente
Valores de Domínio
Linha
Estado
Valor dos Dados
#
%
Zona de Frequência
Coluna
Tabelas de Distribuição de Frequência

Exemplo de Saída de Relatório

Column Profile

0

Pre Review
Project:

nilakshi

Report Name:

Pre Review

Report Generated:

2009-07-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

16:25:04

Comments:

the quick brown fox ran over the lazy dogs

Host Name :

WB-HOST-APP

DataStore Name :

pubsDS

DataBase Name :

dbo

Table Name :

authors

Column

Inferred Data Class

address

Text

Definition
Nullability

Metadata

Data Type

Length

Precision

Scale

Defined

String

0

40

0

True

Inferred

String

20

0

0

False

Domain Highlights
Total Rows
23

Cardinality

Cardinality %

Nulls

General Formats

21

91.30

0

1

Lowest Value

Median Value

10 Mississippi Dr.

301 Putnam

IBM Information Server

Highest Value
PO Box 792
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Resumo de Coluna-Status do Perfil de Coluna
O relatório Resumo de Coluna-Status do Perfil de Coluna fornece um resumo da
criação de perfil de colunas dentro de uma tabela.
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O relatório Status do Perfil de Coluna fornece um resumo do status de execução da
criação de perfil para colunas dentro de uma tabela. O relatório mostra os detalhes
do status da criação de perfil das colunas em cada coleção de dados. Os resultados
são exibidos linha por linha.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
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selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Coluna-Status do Perfil de Coluna
Seção Principal
Nome da Coluna
Alias
Estado
Tempo do Perfil
Duração do Perfil
Número de Registros
Cardinalidade
Tipo de Dados Definido
Tipo de Dados Deduzido

Exemplo de Saída de Relatório

Column Summary
Column Profile Status
Project :

Gandalf

Report Name :

Column Profile Status

Report Generated :

2009-06-01

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:36:57

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

BankDemo

Data Store Alias :
Database Name :

BANK1

Database Alias :
Table Name :

BANK_CLIENTS

Table Alias :
Definition :
Column

Alias

Status

Profiling Time

Profiling Duration

Number of

Cardinality Defined

Records
ACCOUNT_ID

Analyzed

20-May-09 11:28:52 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

ACCOUNT_TYPE

Analyzed

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

ADDRESS

Analyzed

20-May-09 11:28:51 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

AGE

Analyzed

20-May-09 11:28:50 AM

AVERAGE_BALAN

Analyzed

BANKCARD

Data Type

Inferred
Data Type

99.98 % Int32

Int32

5,112

0.039 % String

String

5,112

67.078 % String

String

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

1.956 % SFloat

20-May-09 11:28:47 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

85.055 % Decimal

Analyzed

20-May-09 11:28:45 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % String

CLIENT_ID

Analyzed

20-May-09 11:28:46 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

75 % String

GENDER

Analyzed

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % String

WebSphere Information Analyzer

Int8
Decimal
String
Int16
String
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Resumo de Coluna-Resumo Estrutural de Coluna
O relatório Resumo de Coluna-Resumo Estrutural de Coluna fornece um resumo
dos detalhes estruturais das colunas dentro das tabelas em cada coleção de dados.
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O relatório Resumo Estrutural de Coluna fornece um resumo estrutural linha por
linha das estatísticas para colunas dentro de uma tabela.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas para as quais deseja localizar valores de frequência
que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
Mostrar definições customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Inserir porcentagem de conteúdo
Insira um valor de porcentagem, que é o limite para a porcentagem de
exclusividade, a porcentagem para o formato distinto, a porcentagem nula
e a porcentagem sob o resumo do conteúdo.
Inserir porcentagem de domínio de conteúdo
Insira um valor de porcentagem, que é o limite para a porcentagem de
valores incompletos e a porcentagem de valores inválidos sob o resumo do
domínio.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
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Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Coluna-Resumo Estrutural
Seção Principal
Nome do Host
Armazém de Dados
Alias do Armazém de Dados
Nome do Banco de Dados
Alias de Banco de Dados
Nome da Tabela
Alias da Tabela
Nome da Coluna
Alias de Coluna
Total de Registros
Conteúdo
Domínio de Conteúdo
Resumo da Definição da Estrutura no Nível da Coluna
Sinalizador de Chave Primária
Nº de Tipos de Dados Inferidos
Comprimento
Precisão
Scala
Resumo de Conteúdo no Nível da Coluna
Valores de Exclusividade
% de Exclusividade
Contagem de Formato Distinto
% de Formato Distinto
% Nula
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Resumo de Domínio no Nível da Coluna
% Incompleta
% Inválida
Valor Mínimo
Valor Máximo

Exemplo de Saída de Relatório

Column Analysis
Structural Summary
Project :

CLYDE

Report Name :

Column Structural Summary

Report Generated :

2009-06-09

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

11:29:54

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Datastore:

Chemco

DataStore Alias:
Database Name :

SORBUILD

Database Alias :
Table Name :

CLYDE1

Table Alias:
Column Name :

C1

Column Alias :
Total Records:

16

Content:

90.000

Content Domain:

10.000

Column Level Structure Definition Summary
Primary key Flag:

false

# Of Inferred Data Types:

1

Length:

50

Precision:

50

Scale:

0

Column Level Content Summary
Unique Values:

16

Uniqueness %:

100.000

Distinct Format Count:

16

Distinct Format %:

100.000

Null %:

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete %:

0

Invalid %:

.000

Minimum Value:

"

Maximum Value:

middle'squote

IBM Information Server
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Resumo de Coluna-Resumo Estrutural da Coluna com Tipos
de Dados Inferidos
O relatório Resumo de Coluna-Resumo Estrutural da Coluna com Tipos de Dados
Inferidos fornece um resumo dos detalhes estruturais das colunas dentro das
tabelas em cada coleção de dados.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
Mostrar definições customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Inserir percentual de conteúdo
Insira um valor de porcentagem, que é o limite para a porcentagem de
exclusividade, a porcentagem para o formato distinto, a porcentagem nula
e a porcentagem sob o resumo do conteúdo.
Inserir porcentagem de domínio de conteúdo
Insira um valor de porcentagem, que é o limite para a porcentagem de
valores incompletos e a porcentagem de valores inválidos sob o resumo do
domínio.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
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Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Coluna-Resumo Estrutural com Tipos de Dados Inferidos
Seção Principal
Nome do Host
Armazém de Dados
Alias do Armazém de Dados
Nome do Banco de Dados
Alias de Banco de Dados
Nome da Tabela
Alias da Tabela
Nome da Coluna
Alias de Coluna
Contagem Total de Linhas
% de Conteúdo
% do Domínio de Conteúdo
Seção de Resumo da Definição de Estrutura do Nível da Coluna
Chave Primária Definida
Nº de Tipos de Dados Inferidos
Comprimento (Mín.)
Comprimento (Máx.)
Comprimento (Méd.)
Seção de Resumo do Conteúdo do Nível da Coluna
Valores Exclusivos
% de Exclusividade
Seção de Resumo do Domínio do Nível da Coluna
% Incompleta

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações

383

% Inválida
Valor Mínimo
Valor Máximo
Seção de Resumo de Tipos de Dados Inferidos
Tipo de Dados

Exemplo de Saída de Relatório

Column Analysis
Structural Summary With Inferred Data Types
Project :

FredTest

Report Name :

Column Structural Summary with Inferred Data Types

Report Generated :

2009-06-17

Time Zone :

UTC -04:00

User :

admin admin

15:29:00

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pantherpubs

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Alias :
Column Name :

address

Column Alias :
Total Row Count:

23

Content %:

90.000

Content Domain %:

10.000

Column Level Structure Definition Summary
Defined Primary Key:

false

Precision (Min):

0

# Of Inferred Data Types:

1

Precision (Max):

0

Length (Min):

10

Scale (Min):

0

Length (Max):

20

Scale (Max):

0

Length (Avg):

15.435

Column Level Content Summary
Unique Values:

19

Distinct Format Count:

19

Uniqueness %:

82.609

Distinct Format %:

82.609

Null %:

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete %:

0

Invalid %:

.000

Minimum Value:

10932 Bigge Rd.

Maximum Value:

PO Box 792

Inferred Data Type Summary
Data Type

# of Values per Data Type

IBM Information Server
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Resumo de Coluna-Estatísticas de Resumo
O relatório Resumo de Coluna-Estatísticas de Resumo fornece um resumo geral da
estrutura dos dados analisados fornecidos coluna por coluna para as tabelas e as
colunas selecionadas. O relatório fornece quebras nos resumos de conteúdo da
coluna, avaliação de domínio, estrutura definida e estrutura inferida em seções
individuais.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas às colunas
incluídas no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Coluna-Estatísticas de Resumo
Seção Principal
Nome do Host
Armazém de Dados
Alias do Armazém de Dados
Nome do Banco de Dados
Alias de Banco de Dados
Nome da Tabela
Alias do Nome da Tabela
Nome da Coluna
Alias de Coluna
Resumo de Valor
Código de Classe
Resumo de Conteúdo no Nível da Coluna
Contagem Total Real de Linhas
Contagem de Exclusividade
% de Exclusividade
Valor Distinto
% de Valor Distinto
Contagem de Formato Distinto
% de Formato Distinto
Sinalizador de Capacidade de Anulação Escolhido
Contagem Nula
% Nula
Resumo de Domínio no Nível da Coluna
Contagem Incompleta
% Incompleta
Contagem Inválida
% de Contagem Inválida
Valor Mínimo
Valor Máximo
Valor Mais Frequente
Contagem de Frequência
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Percentual de Frequência
Resumo da Definição da Estrutura no Nível da Coluna
Sinalizador de Chave Primária
Código de Tipo
Comprimento
Precisão
Scala
Resumo de Estrutura de Dedução no Nível da Coluna
Comprimento (Mín.)
Comprimento (Méd.)
Comprimento (Máx.)
Escala (Mín.)
Escala (Máx.)
Precisão (Mín.)
Precisão (Máx.)
Seção de Resumo de Tipos de Dados Inferidos
Tipo de Dados

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações

387

Exemplo de Saída de Relatório

Column Analysis
Summary Statistics
Project :

hagrid

Report Name :

Summary Statistics

Report Generated :

2009-07-23 11:12:05

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

customer comments

Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :
Table Name :

authors

Table Name Alias :
Column Name :

address

Column Alias :
Value Summary :

True

Class Code :

Text

Column Level Content Summary
Total Actual Row Count :

23

Uniqueness Count :

19

Uniqueness % :

82.609

Distinct Value :

21

Distinct Value % :

91.304

Distinct Format Count :

19

Distinct Format % :

82.609

Nullability Flag Chosen :

False

Null Count :

0

Null % :

.000

Column Level Domain Summary
Incomplete Count :

0

Incomplete% :

0

Invalid Count :

0

Invalid Count % :

.000

Minimum Value :

10 Mississippi Dr.

Maximum Value :

PO Box 792

IBM Information Server
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Relatórios de Análise de Domínio Cruzado
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna, é possível criar um relatório
que mostre um resumo das colunas que compartilham um domínio comum nos
dados. Colunas que compartilham um domínio comum podem conter valores
redundantes. As informações sobre os domínios comuns nos dados são obtidas da
distribuição de frequência que foi gerada durante a análise de coluna.
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Há dois tipos de relatórios de análise de domínio cruzado:
Relatório acima do limite
Mostra um resumo das colunas que contêm valores de sobreposição
suficientes para serem considerados acima do limite de domínio comum. O
limite de domínio comum é uma configuração que pode ser feita para
definir a quantidade de valores redundantes em uma coluna.
Relatório detalhado de valor redundante
Mostra um resumo de valores redundantes nos dados.

Relatório de Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de
Semelhanças de Valor de Domínio Cruzado
O relatório Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de Semelhanças de Valor de
Domínio Cruzado mostra uma comparação de detalhes da coluna para qualquer
par de colunas de análise de domínio cruzado que seja igual a ou maior que a
porcentagem de semelhanças especificada.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas base para incluir
Selecione as tabelas base que deseja incluir no relatório. A tabela base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Colunas base para incluir
Selecione as colunas base que deseja incluir no relatório. A coluna base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Percentual de sobreposição limite para inclusão
Defina a porcentagem de semelhanças que deve existir entre a coluna base
e a coluna em pares para o par de colunas ser incluído no relatório.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas às colunas
base e em pares.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de Semelhança de Valor de Domínio
Cruzado
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Nome do armazenamento de dados
Resumo de Semelhança
Nome da tabela base
Nome da tabela em pares
Nome da coluna base
Nome da coluna em pares
Cardinalidade base
Cardinalidade em pares
Contagem de interseção
Detalhes no Nível da Coluna Base
Chave primária
Chave estrangeira
Classe de dados
Tipo de Dados
Comprimento
Precisão
Scala
Detalhes no Nível da Coluna em Par
Chave primária
Chave estrangeira
Classe de dados
Tipo de Dados
Comprimento
Precisão
Scala
Detalhes de Cardinalidade
Contagem de registros comuns
Contagem de valores distintos comuns
Status redundante
Total de registros base
Total de valores distintos base
Porcentagem de sobreposição do valor base para em pares
Sinalizador exclusivo base
Sinalizador constante base

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela ou coluna
em ordem crescente.
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Exemplo de Saída de Relatório
Cross Domain Analysis
Cross Domain Value Commonality Details
Project:

pubs

Report Name:

Cross Domain Value Commonality Details

Report Generated:

2008-01-21

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

10:13:03

Comments:
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Commonality Summary
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

pub_info

publishers

pub_id

pub_id

Base Cardinality

Paired Cardinality

Intersection Count

8

8

8

Base Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

No

Identifier

Int16

Length

Precision

Scale

4

4

0

Length

Precision

Scale

4

4

0

Paired Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

No

Identifier

Int16

Cardinality Details
Common Record Count

8

Common Distinct Value Count

8

Redundant Status

No

Base Total Records

8

Paired Total Records

Base Total Distinct Values

8

Paired Total Distinct Values

Base-to-Paired Value Overlap %
Base Unique Flag

100.00%

Paired-to-Base Value Overlap %

Yes

Base Constant Flag

Paired Unique Flag

No

Paired Constant Flag

IBM Information Server

8
8
100.00%
Yes
No
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Relatório de Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de
Semelhanças de Valor de Mesmo Nome
O relatório Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de Semelhanças de Valor de
Mesmo Nome mostra uma comparação de detalhes de coluna para quaisquer pares
de colunas de análise de domínio cruzado para os quais a coluna base e a coluna
em pares têm o mesmo nome de coluna.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione as tabelas base que deseja incluir no relatório. A tabela base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Colunas para incluir
Selecione as colunas que deseja incluir no relatório. A coluna base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Percentual de sobreposição limite para inclusão
Defina a porcentagem de semelhanças que deve existir entre a coluna base
e a coluna em pares para o par de colunas ser incluído no relatório.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas às colunas
base e em pares.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Domínio Cruzado-Detalhes de Semelhanças de Valor de Mesmo
Nome
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
Alias da tabela
Resumo de Semelhança
Nome da tabela base
Nome da tabela em pares
Nome da coluna base
Nome da coluna em pares
Cardinalidade base
Cardinalidade em pares
Contagem de interseção
Detalhes do nível da coluna base
Chave primária
Chave estrangeira
Classe de dados
Tipo de dados
Comprimento
Precisão
Scala
Detalhes do nível da coluna em pares
Chave primária
Chave estrangeira
Classe de dados
Tipo de dados
Comprimento
Precisão
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Scala
Detalhes de cardinalidade
Contagem de registros comuns
Contagem de valores distintos comuns
Status redundante
Total de registros base
Total de registros em pares

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela ou coluna
em ordem crescente.

Exemplo de Saída de Relatório
Cross Domain Analysis
Same Name Value Commonality Details
Project:

nil

Report Name:

Cross Domain - Same Name Value Commonality Details

Report Generated:

2008-06-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

dfdfsfsfd

Host Name:

CD-DWEERAKOON

Data Store:

Hippogriff

17:07:09

Data Store Alias:
dbo

Database:
Database Alias:
Table Alias:

Commonality Summary
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

authors

titleauthor

au_id

au_id

Base Cardinality

Paired Cardinality

Intersection Count

23

19

19

Base Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

Yes

No

Identifier

String

Length

Precision

Scale

11

0

0

Length

Precision

Scale

11

0

0

Paired Column Level Details
Primary Key

Foreign Key

Data Class

Data Type

No

Yes

Text

String

Cardinality Details
Common Record Count:

19

Common Distinct Value Count:

19

Redundant Status:

No

Base Total Records:
Base Total Distinct Values:
Base-to-Paired Value Overlap %:

23
23
82.61%

Paired Total Records:
Paired Total Distinct Values:
Paired-to-Base Value Overlap %:

19
25
100.00%

Base Unique Flag:

No

Paired Unique Flag:

No

Base Constant Flag:

No

Paired Constant Flag:

No

IBM Information Server
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Relatório de Discrepâncias de Valor de Detalhe de Domínio
Cruzado
O relatório Discrepâncias de Valor de Detalhe de Domínio Cruzado mostra uma
exibição detalhada das discrepâncias de dados que existem na coluna base ou na
coluna em pares com base em uma análise de domínio cruzado. A exibição não
inclui valores de dados que sejam comuns a ambas as colunas.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione as tabelas base que deseja incluir no relatório. A tabela base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Colunas para incluir
Selecione as colunas que deseja incluir no relatório. A coluna base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Percentual de sobreposição limite para inclusão
Defina a porcentagem de semelhanças que deve existir entre a coluna base
e a coluna em pares para o par de colunas ser incluído no relatório.
Número máximo de discrepâncias de coluna base
Especifique o número máximo de valores dos dados na coluna base que
deseja exibir.
Número máximo de discrepâncias de colunas em pares
Especifique o número máximo de valores dos dados na coluna em pares
que deseja exibir.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas às colunas
base e em pares.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Discrepâncias de Valores de Detalhes entre Domínios
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
Discrepâncias de valor de detalhe
Nome da tabela base
Nome da tabela em pares
Nome da coluna base
Nome da coluna em pares
Valor base
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Contagem de frequência
Valor em pares
Contagem de frequência

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela ou coluna
em ordem crescente.
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por valor de domínio em ordem
crescente.

Exemplo de Saída de Relatório
Cross Domain Analysis
Cross Domain Detail Value Discrepancies
Project:

pubs

Report Name:

Cross Domain Detail Value Discrepancies

Report Generated:

2008-01-18

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

17:11:08

Comments:
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Table:

employee

No cross table analysis exists for this table
Host Name:

CD-SPATABENDIGE

Data Store:

pubsDS

Data Store Alias:
Database:

dbo

Detail Value Discrepancies
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

Base Value

titleauthor

authors

au_ord

contract

2

Freq Count
7

Paired Value

Freq Count

titleauthor

authors

au_ord

contract

3

1

titleauthor

authors

au_ord

contract

0

4

titleauthor

titles

title_id

title_id

MC3026

1

1/2
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Relatório de Análise de Domínio de Tabela Cruzada-Detalhes
de Semelhanças do Valor de Coluna Redundante de Domínio
Cruzado
O relatório Detalhes de Semelhanças de Valor de Coluna Redundante de Domínio
Cruzado mostra uma comparação de metadados de coluna para qualquer par de
colunas de análise de domínio cruzado marcado como redundante durante uma
revisão de análise de domínio cruzado.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
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armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione as tabelas base que deseja incluir no relatório. A tabela base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Colunas para incluir
Selecione as colunas que deseja incluir no relatório. A coluna base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas às colunas
base e em pares.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise de Domínio de Tabela Cruzada-Detalhes de Semelhanças de Valor
de Coluna Redundante de Domínio Cruzado
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
Comparação de coluna
Nome da coluna
Nome da Tabela
Chave primária
Chave estrangeira
Classe de dados
Tipo de dados
Comprimento
Precisão
Scala
Cardinalidade
Sinalizador exclusivo
Sinalizador constante
Definição
Status redundante
Total de registros
Total de valores distintos
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Valores comuns
Valores comuns distintos

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela ou coluna
em ordem crescente.

Exemplo de Saída de Relatório

Cross-Table Domain Analysis
Cross Domain - Redundant Column Value Commonality Details
Project :

nil

Report Name :

Cross Domain - Redundant Column Value Commonality Details

Report Generated :

2008-06-17

Time Zone :

UTC +05:30

16:35:43

User :

admin admin

Comments :

gdgdf

Host Name :

CD-DWEERAKOON

Data Store :

Hippogriff

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :

Column Comparison
Base Column Name

Paired Column Name

Column Name :

job_id

job_id

Table Name :

employee

jobs

Primary Key :

No

Yes

Foreign Key :

Yes

No

Data Class :

Quantity

Identifier

Data Type :

Int8

Int8

Length :

2

2

Precision :

2

2

Scale :

0

0

Cardinality :

13

14

Unique Flag :

False

True

Constant Flag :

False

False

Definition :

No

No

Redundant Status :

False

True

Total Records :

43

14

Total Distinct Values :

13

14

Common Records :

0

Common Distinct Values :

0
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Relatório de Análise de Domínio de Tabela Cruzada Discrepâncias de Valor de Detalhe de Mesmo Nome
O relatório Análise de Domínio de Tabela Cruzada - Discrepâncias de Valor de
Detalhe de Mesmo Nome mostra uma exibição detalhada das discrepâncias de
valores de dados existentes na coluna base ou na coluna em pares, com base na
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análise de domínio cruzado para uma coluna base e uma coluna em pares que têm
o mesmo nome. A exibição não inclui valores de dados que sejam comuns a ambas
as colunas.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione as tabelas base que deseja incluir no relatório. A tabela base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Colunas para incluir
Selecione as colunas que deseja incluir no relatório. A coluna base
escolhida será o motivador da análise de domínio cruzado.
Percentual de sobreposição limite para inclusão
Defina a porcentagem de semelhanças que deve existir entre a coluna base
e a coluna em pares para o par de colunas ser incluído no relatório.
Número máximo de discrepâncias de coluna base
Especifique o número máximo de valores dos dados na coluna base que
deseja exibir.
Número máximo de discrepâncias de colunas em pares
Especifique o número máximo de valores dos dados na coluna em pares
que deseja exibir.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas às colunas
base e em pares.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Discrepâncias de Valores de Detalhes com o Mesmo Nome
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Discrepâncias de valor de detalhe de mesmo nome
Nome da tabela base
Nome da tabela em pares
Nome da coluna base
Nome da coluna em pares
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Valor base
Contagem de frequência de valor base
Valor em pares
Contagem de frequência de valor em pares

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela ou coluna
em ordem crescente por:
v Nome de tabela ou coluna em ordem crescente
v Valor de domínio em ordem crescente

Exemplo de Saída de Relatório
Cross-Table Domain Analysis
Same Name Detail Value Discrepancies
Project :

pubs

Report Name :

Same Name Detail Value Discrepancies

Report Generated :

2008-01-21

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

11:15:49

Comments :
Host Name :

CD-SPATABENDIGE

Data Store :

pubsDS

Data Store Alias :
Database :

dbo

Same Name Detail Value Discrepancies
Base Table Name

Paired Table Name

Base Column Name

Paired Column Name

Base Value

titles

roysched

royalty

royalty

[

titles

roysched

royalty

royalty

18

9

titles

roysched

royalty

royalty

20

7

titles

roysched

royalty

royalty

22

6

titles

roysched

title_id

title_id

MC3026

Freq Count Paired Value

Freq Count

2

1

titles

roysched

title_id

title_id

PC9999

1

titles

titleauthor

title_id

title_id

MC3026

1

1/1

IBM Information Server
IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

Relatórios de Qualidade de Dados
Depois de trabalhar com definições de regra de dados, regras de dados e métricas,
você pode querer gerar relatórios para reunir informações sobre o trabalho de
qualidade de dados executado.
Os relatórios podem incluir informações como quando definições de regra de
dados, regras de dados e métricas foram criadas e executadas, o número de vezes
que elas foram executadas, bem como informações de referência.

Relatório Resumo de Histórico de Execução de Regra de
Dados
O relatório Resumo de Histórico de Execução de Regra de Dados mostra um
histórico de tendências de execução para conjuntos de regras e regras de dados
selecionados.
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É possível selecionar um projeto específico para o qual você deseje visualizar todas
as tendências de execução para regras de dados e conjuntos de dados, e selecionar
uma variedade de parâmetros que deseja incluir no relatório.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome da Pasta
Especifique um nome de pasta específico. O relatório incluirá regras de
dados e conjuntos de regras que estão associados à pasta especificada.
Nome da Regra de Dados
Selecione os nomes de definições de regras e regras de dados que deseja
incluir no relatório.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseja incluir na saída de relatório.
Data da Regra mais Antiga
Selecione uma data específica como valor de data de criação mais antigo;
apenas regras de dados que foram criadas após essa data serão exibidas no
relatório.
Data de Regra mais Recente
Selecione uma data específica como valor de data de criação mais recente;
apenas regras de dados que foram criadas antes dessa data serão exibidas
no relatório.
Gráfico de Tendência Baseado em
Selecione a saída de registro na qual quer que o gráfico de tendência seja
baseado.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à tabela de
exceções sejam incluídas no relatório.
Especificação do código do idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para a tabela de exceções
incluída no relatório.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Regra de Dados-Resumo de Execução de Regra de
Dados-Histórico de Execução
Seção Principal
Data de Início da Execução
Data de Encerramento da Execução
Total de Execuções
Categoria da Pasta
Resumo do Histórico de Regras de Dados
Nome da Definição da Regra de Dados
Descrição da Regra de Dados
Nome da Regra de Dados
Detalhes do Histórico de Execução da Regra de Dados
Data da Execução
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Tipo de Execução
Total de Linhas Testadas
Nº de Linhas Atendidas
Linhas Atingidas %
Nº de Linhas Não Atendidas
Linhas Não Atingidas %
Configuração da Avaliação de Desempenho
Valor da Avaliação de Desempenho
Variação
Sinalizador de Problema
Data da Execução
Tipo de Execução
Total de Linhas Testadas
Gráfico de Tendência do Histórico de Execução
Mostra um gráfico de Magnitude / Porcentagem para a Tendência
de Execuções (Registros Atendidos)

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida com os nomes de regras em ordem crescente e a data
de execução com base em parâmetros em ordem crescente ou decrescente.
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Exemplo de Saída de Relatório

Data Rule Summary
Data Rule Summary - Execution History
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Execution History Summary

Report Generated:

2009-02-20 10:05:04

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a Test Comment

Execution Start Date:

2008-02-20

Execution End Date:

2010-02-20

Total Executions:

2

Folder Categories
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Data Rule History Summary
Data Rule Definition Name:

Description

Rule One

Rule One Short Desc.

Data Rule Name:

Rule One Exe

Data Rule Execution History Detail
Execution Date:

2009-02-20 09:35:18

Execution Type:

Deploy

Total Rows Tested:

10

Rows Met #

Rows Met %

1
Benchmark Setting

10.0000%
Benchmark Value

PASS

Rows Not Met #
9
Variance

# Met <= 6

--

Rows Not Met %
90.0000%
Issue Flag
N

Rule one Exe note
Type :

Action

Creator :

iauser

Status :

Opened

Created :

2009-02-20

Created :

2009-02-20

Modified :

2009-02-20

This is a note added from the view output screen

Rule One EXE note
Type :

Action

Creator :

iauser

Status :

Opened

Modified :

2009-02-20

This is a Test Note for Rule One EXE
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Relatório de Exceções de Regra de Dados
O relatório de Exceções de Regra de Dados fornece uma saída de linhas associadas
a uma tabela de exceções específica e suas colunas subjacentes.
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Para este relatório, é possível selecionar uma coluna específica para a qual
visualizar exceções e, em seguida, selecionar uma variedade de parâmetros que
você quer incluir no relatório.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o projeto contendo as regras de dados que deseja incluir no
relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta contendo as regras de dados que deseja incluir
no relatório.
Nome da Regra de Dados
Selecione a regra de dados que deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione o nome da coluna associada às regras de dados que deseja incluir
no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione o parâmetro de coleção de dados com base no valor de nome da
coluna selecionado.
Nome da Definição de Regra
Selecione a definição de regra que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à tabela de
exceções sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção se quiser que o relatório exiba quaisquer definições
criadas que estão associadas à tabela de exceções que você selecionou para
trabalhar.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseja incluir na saída de relatório.
Especificação de Código de Idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para a tabela de exceções
incluída no relatório.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Política do Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Relatório de Exceção de Regra de Dados - Detalhes
Seção Principal
Nome da Definição de Regra
Definição da Regra
Nome da Regra de Dados
Definição da Regra de Dados
Data da Última Execução
Condição do Filtro de Linha
Total de Linhas Processadas
Total de Exceções
Total de Linhas de Exceção
Detalhes da Tabela de Exceção
ID da Linha
Nome da Coluna
Valor do ID de Linha
Valores de Coluna

404

Guia do Usuário

Exemplo de Saída de Relatório

Data Rule Exception
Data Rule Exception Report - Detail
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Exception Report

Report Generated:

2009-02-20

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a Test Comment

Data Rule Definition Name:

Rule One

Description:

Rule One Short Desc.

10:12:26

Data Rule Name:

Rule One Exe

Description:

Rule One Exe Short Desc

Last Executed Date:

2009-02-20

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

10

Total Exceptions:

9

Total Exception Rows:

9

Exception Table Details
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cola
1
2
3
4
6
7
8
9
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Relatório de Exceção de Regra de Dados-Exceção do
Conjunto de Regras
O relatório de Exceção de Regra de Dados-Exceção do Conjunto de Regras exibe as
linhas de saída que estão associadas a uma exceção do conjunto de regras
específica.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém o conjunto de regras que deseja
incluir no relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta aue contém o conjunto de regras que deseja
incluir no relatório.
Nome do Conjunto de Regras
Selecione o nome do conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione o nome da coluna que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione o conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas aos
conjuntos de regras sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção se quiser incluir quaisquer definições customizadas
criadas para o conjunto de regras no relatório.
Comentários do Usuário
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Exceção de Regra de Dados-Exceção do Conjunto de Regras-Detalhes
Seção Principal
Nome de Definição do Conjunto de Regras
Descrição
Nome do Conjunto de Regras
Descrição
Data da Última Execução
Condição do Filtro de Linha
Total de Linhas Processadas
Total de Exceções
Total de Linhas de Exceção
Detalhes da Tabela de Exceção
Número de Regras com Falha
ID da Linha
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Nome
Descrição

Exemplo de Saída de Relatório

Rule Set Definition Name:

ruleset1

Description:
Rule Set Name:

myruleset1

Description:
Last Execution Date:

08/07/09 11:44:42

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

5112

Total Exceptions:

5095

Total Exception Rows:

5095

Exception Table Details
Number of Failed Rule:

Row ID

a

2

1

-2765967.00
Failed Rule Name:

2

2

Failed Rule Name:

2

3

4

5

Description:

datarule1
rules2
-159086.00
Failed Rule Name:

2

Description:

datarule1
rules2
-159086.00
Failed Rule Name:

2

Description:

datarule1
rules2
-2765967.00

Description:

datarule1
rules2
-157652.00
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Relatório de Gráfico de Tabela de Exceções de Regra de
Dados
O relatório Gráfico de Tabela de Exceções de Regra de Dados mostra uma saída
gráfica de linhas associadas a uma tabela e coluna de exceções específica.
O relatório exibe linhas associadas a uma tabela de exceções específica e suas
colunas subjacentes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o projeto contendo as regras de dados que deseja incluir no
relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta contendo a regra de dados que deseja incluir no
relatório.
Nome da Coluna
Selecione o nome da coluna associada à definição de regra de dados ou à
regra de dados que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione o parâmetro de coleção de dados com base no valor de nome da
coluna selecionado.
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Nome da Regra de Dados
Selecione as regras de dados que deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser quaisquer notas associadas à tabela de
exceções incluída no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção se quiser que o relatório exiba quaisquer definições
criadas que estão associadas à tabela de exceções que você selecionou para
trabalhar.
Tipo de Gráfico
Selecione o tipo de gráfico de sua preferência. É possível selecionar um
gráfico de barras, um gráfico de setores circulares ou um gráfico de lados.
Valores máximos a incluir no Gráfico
Selecione o número máximo de valores que deseja incluir em seu gráfico.
O valor padrão é 30.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseja incluir na saída de relatório.
Especificação de Código de Idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para a tabela de exceções
incluída no relatório.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política do Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Execução de Regra de Dados - Relatório de Gráfico de Tabela de Exceções
de Regra de Dados - Resumo
Seção Principal
Nome da Definição de Regra
Definição da Regra
Nome da Regra de Dados
Definição da Regra de Dados
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Data da Última Execução
Condição do Filtro de Linha
Total de Linhas Processadas
Total de Exceções
Total de Linhas de Exceção
Gráfico de Tabela de Exceção
Mostra a Magnitude / Porcentagem para Tendência de Execuções
(Registros Atendidos)

Exemplo de Saída de Relatório

Data Rule Definition Name:

aruledef

Description:
Data Rule Name:

aruleedffdlklk

Description:
Last Executed Date:

2009-08-07

Row Filter Condition:

ALL

Total Rows Processed:

5112

Total Exceptions:

847

Total Exception Rows:

847

Exception Table Details
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
-2765967.00
-159086.00
-157652.00
-155006.00
-136917.34
-130178.00
-79248.00
-77716.00
-72835.75
-61392.00
-51641.00
-50640.66
-47926.69
-44605.19
-43266.36
-42568.00
-40582.15
-38338.00
-37282.00
-32591.57
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Resumo de Regra de Dados-Lista de Validação de Regra de
Dados da Pasta do Projeto
O relatório Resumo de Regra de Dados-Lista de Validação de Regra de Dados da
Pasta do Projeto fornece os detalhes para cada regra de dados que existe nas pastas
do projeto selecionadas.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto contendo as regras de dados que deseja
incluir no relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta que contém as regras de dados que deseja
incluir no relatório.
Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as regras de dados que deseja incluir no relatório.
Classificar Regras por Nome
Selecione Crescente ou Decrescente para exibir sua saída de relatório em
uma ordem específica por nome de regra de dados. A ordem de
classificação padrão é crescente por nome de regra de dados.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às regras de
dados sejam incluídas no relatório.
Exibir Somente Execuções Atuais
Selecione esta opção se quiser incluir no relatório apenas regras de dados
que foram executadas.
Data de Início
Selecione uma data de início específica; apenas regras de dados que foram
executadas após essa data serão exibidas no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo da Regra de Dados-Lista de Validação de Regra de Dados da
Pasta do Projeto
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Resumo da Regra de Dados da Pasta
Nome da Pasta
Descrição da Pasta
Regra de Dados
Nome da Regra de Dados
Descrição da Regra de Dados
Data da Última Execução

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Exemplo de Saída de Relatório

Data Rule Summary
Project Folder Data Rule Validation List — Summary
Project:

project

Report Name:

Project Folder Data Rule Validation List

Report Generated:

2009-05-12 05:59:36

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

All

Folder Category
project/All

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

CalmRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-24 12:18:33

Total Rows Tested:

0

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

GameRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-24 10:23:28

Total Rows Tested:

28

Rules Met #

Rules Met %

Rules Not Met #

Rules Not Met %

26

92.8571%

2

7.1429%

Benchmark Setting

Benchmark Value

Varience

Issue Flag

FAIL

% Not Met <= 4.0000%

3.1429%

Y

Data Rule History Sumary
Data Rule Name:

GoodRule_EXEC

Description:

Data Rule Execution History Detail
Last Execution Date:

2009-04-07 09:43:51

Total Rows Tested:

28

Rules Met #

Rules Met %

Rules Not Met #

Rules Not Met %

26

92.8571%

2

7.1429%

Benchmark Setting

Benchmark Value

Varience

Issue Flag

FAIL

% Met <=

82.8571%

Y

10.0000%
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Relatório Resumo de Regra de Dados - Lista do Projeto
O relatório Resumo de Regra de Dados - Lista do Projeto mostra uma lista de
todas as regras associadas a um determinado projeto.
É possível selecionar um projeto específico para o qual você quer visualizar todas
as regras de dados e selecionar uma variedade de parâmetros que deseja incluir no
relatório.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o projeto contendo as definições de regra de dados ou as regras
de dados que deseja incluir no relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta contendo a regra de dados ou as definições de
regra de dados que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione o parâmetro de coleção de dados com base no valor de nome da
coluna selecionado.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas aos dados
do projeto sejam incluídas no relatório.
Data de Criação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como valor da data de criação mais antiga;
apenas regras de dados ou definições de regra de dados que foram criadas
após essa data serão exibidas no relatório.
Data da Modificação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como o valor da data de modificação mais
antiga. Apenas regras de dados ou definições de regra de dados que foram
modificadas após essa data serão exibidas no relatório.
Selecionar Saída de Exibição
Selecione Apenas Definições de Regra de Dados, Apenas Regras de
Dados ou Ambos, dependendo dos dados que deseja incluir em seu
relatório.
Exibir Somente Execuções Atuais
Selecione esta opção se quiser exibir no relatório apenas regras de dados
que foram executadas. Regras de dados que não foram executadas serão
excluídas do relatório.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseja incluir na saída de relatório.
Especificação de Código de Idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações
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Política do Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Regra de Dados - Resumo de Regra de Dados - Lista do
Projeto
Seção Principal
Resumo de Definição da Regra de Dados
Indicador de Definição de Regra / Regra de Dados
Nome da Definição de Regra
Definição da Regra
Detalhes da Regra de Dados
Data de Criação
ID do Usuário de Criação
Data da Última Modificação
ID do Usuário da Última Modificação
Categorias de Pasta
Lista categorias de pasta definidas pelo usuário
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Exemplo de Saída de Relatório

Data Rule Summary
Data Rule Summary - Project List
Project:

Reports_Proj

Report Name:

Data Rule Summary Project List

Report Generated:

2009-02-20 10:10:52

Time Zone:

UTC +05:30

User:

iauser iauser

Comments:

This is a test comment

Data Rule Definition Summary
Rule Indicator:

Data Rule Definition

Name:

Rule One

Description:

Rule One Short Desc.

Data Rule Definition Details
Creation Date:

02/20/09

Creator User ID:

iauser

Last Modifiied Date:

02/20/09

Last Modified User ID:

iauser

Folder Categories
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Data Rule Definition Summary
Rule Indicator:

Data Rule Definition

Name:

Rule Two

Description:

Rule Two Short Desc.

Data Rule Definition Details
Creation Date:

02/20/09

Creator User ID:

iauser

Last Modifiied Date:

02/20/09

Last Modified User ID:

iauser

Folder Categories
Reports_Proj/All
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Relatório Resumo de Métrica — Histórico de Execução
O relatório Resumo de Métrica — Histórico de Execução fornece um histórico das
execuções para a métrica selecionada.
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É possível selecionar um projeto específico para o qual você quer visualizar o
histórico de execução de métricas e selecionar uma variedade de parâmetros que
deseja incluir no relatório.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Nome da pasta
Selecione o nome da pasta que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Nome da métrica
Selecione as métricas que deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione a métrica que deseja incluir no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Data de regra mais antiga
Selecione uma data específica como o valor de data de regra mais antigo;
apenas as métricas que foram executadas antes dessa data serão exibidas
no relatório.
Data de regra mais recente
Selecione uma data específica como o valor de data de regra mais recente;
apenas as métricas que foram executadas depois dessa data serão exibidas
no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à tabela de
exceções sejam incluídas no relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve

416

Guia do Usuário

selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Métrica — Histórico de Execução
Seção Principal
Resumo de Histórico da Métrica
Nome da Métrica
Descrição da Regra de Dados
Histórico de Execução da Métrica
Data da Execução
ID do usuário
Tipo de Execução
Contagem da Métrica
Configuração da Avaliação de Desempenho
Valor da Avaliação de Desempenho
Variação
Sinalizador de Problema
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Exemplo de Saída de Relatório

Metric Summary
Metric Summary — Execution History
Project:

SQLSERver

Report Name:

Metric Execution History Summary 3

Report Generated:

2009-03-03 09:41:57

Time Zone:

UTC -05:00

User:

admin admin

Description:

metric

Start Execution Date:

2008-03-02

End Execution Date:

2009-03-02

Total Executions:

6

Folder Category:

All

Metric History Summary
Metric Name

Description

my_datarule_metric

my description

Metric Execution History
Execution Date:

2009-03-02 11:31:56

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
PASS

Benchmark Value
# Met >

1.00

Execution Date:

2009-03-02 11:31:23

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
PASS

Benchmark Value
# Met >

2.00

Execution Date:

2009-03-02 11:32:21

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting
FAIL

Benchmark Value
# Met >

5.00

Execution Date:

2009-03-02 11:31:40

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

Benchmark Setting

Benchmark Value

IBM Information Server

Variance

Issue Flag

--

N

Variance

Issue Flag

--

N

Variance

Issue Flag

2.00

Y

Variance

Issue Flag

1/2

Relatório Resumo de Métrica-Lista de Métricas da Pasta do
Projeto
O relatório Resumo de Métrica-Lista de Métricas da Pasta do Projeto fornece os
detalhes de cada métrica que existe nas pastas do projeto selecionadas.
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É possível selecionar uma pasta específica em um projeto da qual você quer
visualizar os detalhes da métrica.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto que contém a pasta da qual você quer ver os
detalhes da métrica.
Nome da pasta
Selecione o nome da pasta que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as métricas que deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às métricas
sejam incluídas no relatório.
Data de Criação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como valor de data de criação de regra mais
antigo; apenas métricas que foram criadas após essa data serão exibidas no
relatório.
Exibir Somente Execuções Reais
Selecione esta opção se quiser incluir apenas métricas no relatório que foi
executado.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
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Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Relatório Resumo de Métrica-Lista de Métricas da Pasta do Projeto-Resumo
Categorias de Pasta
Detalhes de Resumo de Métrica
Nome da Métrica
Descrição
Data da Execução
ID do usuário
Tipo de Execução
Contagem da Métrica
Configuração da Avaliação de Desempenho
Valor da Avaliação de Desempenho
Variação
Detalhes da Métrica
Data de Criação
ID do Usuário do Criador
Data da Última Modificação
ID do Usuário da Última Modificação
Data da Última Execução
Categorias de Pasta
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Exemplo de Saída de Relatório

Metric Summary
Project Folder Metric List Report - Summary
Project:

TestProject

Report Name:

Project Folder Metric List Report 1

Report Generated:

2009-08-04

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

Description:

project folder metric report

Total Project Metrics

6

05:22:50

Folder Categories
TestProject/All

Metric Summary Details
Metric Name

Description

Metric5
Execution Date:

2009-07-29 01:25:11

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

4.00

Benchmark Setting

Benchmark Value

Variance

Issue Flag

MET Count

# Met <=

2.00

N

Metric Name

2.00
Description

metric2

metric2 without benchmark

Execution Date:

2009-07-10 12:14:02

User ID:

admin

Execution Type:

Run

Metric Score:

3.00

IBM Information Server
IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

Relatório de Lista de Projeto de Resumo de Métrica
O relatório de Lista de Projeto de Resumo de Métrica fornece uma lista de métricas
para um determinado projeto.
É possível visualizar todas as métricas criadas na área de trabalho Qualidade dos
Dados para um determinado projeto.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as métricas que deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à tabela de
exceções sejam incluídas no relatório.
Data de Criação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como valor de data de criação de regra mais
antigo; apenas regras que foram criadas após essa data serão exibidas no
relatório.
Data da Modificação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como valor de data de modificação de regra
mais antigo; apenas regras que foram modificadas após essa data serão
exibidas no relatório.
Exibir Somente Execuções Reais
Selecione esta opção se quiser incluir apenas métricas no relatório que foi
executado.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Métrica-Lista de Projeto de Resumo de Métrica

422

Guia do Usuário

Resumo de Métrica
Nome
Descrição
Detalhes da Métrica
Data de Criação
ID do Usuário do Criador
Data da Última Modificação
ID do Usuário da Última Modificação
Data da Última Execução
Categorias de Pasta
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Exemplo de Saída de Relatório

Metric Summary
Metric Summary - Project List
Project:

proc

Report Name:

Metric Summary Project List

Report Generated:

2009-09-02

Time Zone:

UTC +01:00

User:

admin

07:14:54

Description:

Metric Summary
allmetric

Name:
Description:
Metric Details
Creation Date:

08/13/09 09:36:21

Creator User ID:

admin

Last Modifiied Date:

08/13/09 09:57:37

Last Modified User ID:

admin

Last Execution Date:

08/13/09 09:57:37

Folder Categories
proc/All
proc/folder1
proc/folder2
proc/folder2/infolder1/infold
proc/folder2/infolder1

Metric Summary
ametric

Name:
Description:
Metric Details
Creation Date:

08/12/09 03:55:27

Creator User ID:

admin

Last Modifiied Date:

08/12/09 03:55:40

Last Modified User ID:

admin

Last Execution Date:

08/12/09 03:55:40

Folder Categories
proc/All

IBM Information Server
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Relatório de Estatísticas do Histórico de Execução do
Conjunto de Regras
O relatório de Estatísticas do Histórico de Execução do Conjunto de Regras fornece
um histórico de execução para os conjuntos de regras selecionados.
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É possível selecionar um projeto específico para o qual você quer visualizar todos
os conjuntos de regras e definições de conjunto de regras e selecionar uma
variedade de parâmetros que deseja incluir no relatório.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém os conjuntos de regras ou as
definições de conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta que contém os conjuntos de regras ou as
definições de conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Nome do Conjunto de Regras
Selecione os conjuntos de regras que deseja incluir no relatório.
Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione o conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas à tabela de
exceções sejam incluídas no relatório.
Excluir Conjuntos de Regras antes de (Data)
Especifique uma data específica; os conjuntos de regras e as definições de
conjunto de regras que foram criados antes dessa data não serão incluídos
no relatório.
Excluir Conjuntos de Regras depois de (Data)
Especifique uma data específica; os conjuntos de regras e as definições de
conjunto de regras que foram criados depois dessa data não serão
incluídos no relatório.
Classificar Histórico do Conjunto de Regras por Data
Selecione para que os dados sejam classificados em ordem crescente ou
decrescente por data de execução.
Tipo de Gráfico
Selecione o tipo de gráfico de sua preferência. É possível selecionar um
gráfico de barras, um gráfico de setores circulares ou um gráfico de lados.
Critérios de Coordenadas
Selecione magnitude ou porcentagem. Os critérios de coordenadas são
baseados no valor absoluto das linhas que atenderam a todas as regras ou
na porcentagem de linhas (do total de linhas) que atenderam a todas as
regras.
Incluir Saída de Teste
Selecione esta opção para exibir a saída de teste no relatório.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseja incluir na saída de relatório.
Especificação do código do idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
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Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política do Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Relatório de Resumo do Conjunto de Regras - Estatísticas do Histórico de
Execução
Seção Principal
Resumo de Conjunto de Regras
Nome do conjunto de regras
Nome da definição de conjunto de regras
Número total de pontos de execução
Categoria da Pasta
Resumo do Histórico do Conjunto de Regras
Data da Execução
ID do Usuário da Execução
Tipo de Execução
Estatísticas de resumo
Total de Linhas Testadas
Contagem de Todas as Regras Atendidas
Porcentagem de Todas as Regras Atendidas
Contagem de Não Atendidas
Porcentagem de Não Atendidas
Porcentagem da Média das Regras Não Atendidas
Porcentagem de Desvio Padrão de Regras Não Atendidas
Medidas de Validade
Medidas de Confiança
Padrão de Confiança
Avaliação de Desempenho de Confiança
Registros acima da Contagem Padrão
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Registros acima do Percentual Padrão
Registros abaixo da Contagem Padrão
Registros abaixo do Percentual Padrão
Variação com relação à referência
Sinalizador de Problema
Medidas da Linha de Base
Data da Linha de Base
Diferença para Referência de Linha de Base
Medida de Similaridade Atual para Linha de Base
Medida de Diferença Atual para Linha de Base
Variação de Diferença da Referência
Sinalizador de Problema
Gráfico de Tendências do Conjunto de Regras
Mostra tendências ou gráficos para Medidas de Validade, Medidas
de Confiança e Medidas de Comparação de Linha de Base.

Ordem de Classificação
A ordem de classificação da saída de relatório é crescente ou decrescente,
dependendo dos parâmetros selecionados.

Relatório Resumo de Conjunto de Regras-Lista de Validação
de Conjunto de Regras da Pasta do Projeto
O relatório Resumo de Conjunto de Regras-Lista de Validação de Conjunto de
Regras da Pasta do Projeto fornece uma lista de todos os conjuntos de regras que
foram executados na pasta especificada, bem como detalhes sobre os conjuntos de
regras.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do projeto
Selecione o nome do projeto que contém os conjuntos de regras que deseja
incluir no relatório.
Nome da pasta
Selecione o nome da pasta que contém os conjuntos de regras que deseja
incluir no relatório.
Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione os conjuntos de regras que deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas aos
conjuntos de regras sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção se quiser incluir quaisquer definições customizadas
criadas para o conjunto de regras no relatório.
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Excluir Conjuntos de Regras Antes
Selecione uma data específica; apenas conjuntos de regras que foram
criados após essa data serão exibidos no relatório.
Classificar Conjunto de Regras por Nome
Selecione Crescente ou Decrescente para exibir sua saída de relatório em
uma ordem específica por nome de conjunto de regras. A ordem de
classificação padrão é crescente por nome do conjunto de regras.
Incluir Apenas Execução Real
Selecione esta opção se quiser incluir no relatório apenas conjuntos de
regras que foram executados.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo do Conjunto de Regras-Lista de Validação de Conjunto de Regras
da Pasta do Projeto-Resumo
Resumo do Conjunto de Regras da Pasta
Nome da Pasta
Descrição da Pasta
Resumo de Conjunto de Regras
Nome do Conjunto de Regras
Descrição do Conjunto de Regras
Data da Última Execução
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Exemplo de Saída de Relatório

Rule Set Summary
Project Folder Rule Set Validation List —Summary
Project:

project

Report Name:

Project Folder Rule Set Validation List - Summary

Report Generated:

2009-05-12 05:55:54

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

Comments:

All RuleSets

Total Rule Sets:

13

Folder Rule Set Summary
Folder Name:

project/All

Folder Description:

Global category for all QualityComponents

Rule Set Executables
Rule Set Name:

goodRuleSet_EXEC

Rule Set Description:
Last Execution Date

Rule Set Executables
Rule Set Name:

ruleSet2_EXEC2

Rule Set Description:
Last Execution Date

2009-03-12 11:34:12

Summary Statistics
Total Rows Tested

28

Met All Rules Count

26

Met All Rules %

92.8571%

Did Not Meet Count

2

Did Not Meet %

7.1429%

Average Rules Not Met %

7.1429%

Standard Deviation Rules
Not Met %
Validity Measures

25.7539%

Benchmark Setting

NOT MET %

Benchmark Value

<= .0000%

Varience From Benchmark

7.1429%

Issue Flag

Y

Confidence Measures
Confidence Standard

10.0000%

Confidence Benchmark

10.0000%

Records above Standard
Count
Records above Standard %

2
7.1429%

IBM Information Server

1 / 13

IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.

Relatório de Lista do Projeto de Resumo do Conjunto de
Regras
O relatório de Lista do Projeto de Resumo do Conjunto de Regras fornece uma
lista de todas os conjuntos de regras e definições de conjunto de regras para um
projeto.
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Parâmetros
É possível selecionar um projeto específico para o qual você quer visualizar todos
os conjuntos de regras e definições de conjunto de regras e selecionar uma
variedade de parâmetros que deseja incluir no relatório.
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto contendo os conjuntos de regras ou as
definições de conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Nome da Pasta
Selecione o nome da pasta contendo as regras de dados e as definições de
regra que deseja incluir no relatório.
Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione o conjunto de regras que deseja incluir no relatório.
Data de Criação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como valor de data de criação mais antigo;
apenas conjuntos de regras e definições de conjuntos de regras que foram
criados após essa data serão exibidos no relatório.
Data da Modificação da Regra Mais Antiga
Selecione uma data específica como o valor de data de modificação mais
antigo. Apenas conjuntos de regras e definições de conjunto de regras que
foram modificados após essa data serão exibidos no relatório.
Selecionar Opção de Exibição
Selecione Apenas Definições de Conjunto de Regras, Apenas Conjuntos
de Regras ou Ambos, dependendo dos dados que deseja incluir no
relatório.
Comentários
Insira quaisquer comentários que deseje incluir na saída de relatório.
Especificação do código do idioma [Idioma, Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política do Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
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Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Regra de Dados - Resumo de Regra de Dados - Lista do
Projeto
Resumo de Conjunto de Regras
Indicador de definição de conjunto de regras / conjunto de regras
Nome da definição de conjunto de regras
Definição de conjunto de regras
Detalhes de Conjunto de Regras
Data de criação
ID do usuário de criação
Data da última modificação
ID do usuário da última modificação
Data da última execução
Categorias de Pasta
Lista categorias de pasta definidas pelo usuário.
Notas Mostra notas associadas aos conjuntos de regras.

Relatórios de Análise de Chave Estrangeira
Após a conclusão de uma tarefa de análise de chave estrangeira, é possível criar
um relatório que mostre um resumo das chaves estrangeiras definidas e das chaves
estrangeiras candidatas nos dados. Chaves estrangeiras definidas são aquelas que
já estavam definidas em seus dados antes da execução da análise. Chaves
estrangeiras candidatas são aquelas que foram inferidas durante a análise.
Há cinco tipos de relatórios de análise de chave estrangeira:
Relatório resumo de chaves estrangeiras definidas
Mostra um resumo das chaves estrangeiras definidas nos dados.
Relatório de exceções de integridade referencial
Mostra um resumo das chaves estrangeiras nos dados que não
correspondem aos valores de uma chave primária associada.
Relatório de chaves estrangeiras definidas, candidatas e escolhidas
Mostra um resumo das chaves estrangeiras definidas, candidatas e
escolhidas nos dados.
Relatório detalhado de integridade referencial
Mostra um resumo da integridade referencial entre as chaves estrangeiras e
as chaves primárias associadas nos dados.
Relatório detalhado de chaves primárias sem filhos
Mostra um resumo das chaves primárias que não têm registros associados
às chaves estrangeiras nos dados.

Relatórios de Resumo de Metadados
Depois de importar metadados para o repositório de metadados, você pode querer
gerar relatórios para reunir informações sobre os metadados.
Os relatórios podem incluir informações como descrições de tabela, contatos,
políticas, termos, esquemas, diretórios, arquivos e campos de dados.
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Relatório Resumo de Metadados-Perfil do Banco de Dados
O relatório Resumo de Metadados-Perfil do Banco de Dados fornece um resumo
de todas as tabelas e suas estatísticas significativas dentro de um conjunto
selecionado de esquemas de dados. O relatório lista cada tabela em um banco de
dados, nomes alternativos no banco de dados, bem como o número de colunas e o
número de linhas para a tabela selecionada.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Incluir descrições de esquema
Selecione esta opção para mostrar uma descrição curta dos esquemas.
Incluir descrições de tabela
Selecione esta opção para mostrar uma descrição curta das tabelas.
Incluir termos
Selecione esta opção para incluir quaisquer termos associados aos bancos
de dados ou às tabelas incluídos no relatório. Um termo é uma palavra
com um significado de negócios específico.
Incluir políticas
Selecione esta opção para incluir quaisquer políticas associadas aos bancos
de dados ou às tabelas incluídos no relatório.
Incluir contatos
Selecione esta opção para incluir quaisquer contatos associados aos bancos
de dados ou às tabelas. Um contato contém informações pessoais como
nomes, endereços e números de telefones dos usuários.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas aos bancos
de dados ou às tabelas.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Metadados-Perfil do Banco de Dados
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Detalhes do Esquema
Nome do Esquema
Alias do esquema
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Definição do esquema
Banco de dados ou tipo de arquivo
DSN de conexão de dados
Nome do Proprietário
Número total de tabelas
Número total de colunas
Detalhes da Tabela
Número da tabela
Nome da Tabela
Alias da tabela
Número de colunas
Número de linhas
Definição de Tabela

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela em ordem
crescente.

Exemplo de Saída de Relatório

Metadata Summary
Database Profile Report
Project :

pubs

Report Name :

Database Profile 1

Report Generated :

2008-07-02

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

my comment

Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

10:20:24

Schema Details
Schema Name :

dbo

Schema Alias :

data schema alias

Schema Definition :

data schema short desc

DB/File Type

Data Base

Data Connection DSN

pubs

Owner

dbo

Total # Tables

12

Total # Columns

73

Table Details
Table #

Table Name

# of Columns

# of Rows

9

4

10

48

7

5

category

4

5

5

employeeEx

8

3

6

jobs

4

0

1

authorEx

2

authors

3

car

4

Table Alias

table alias

IBM Information Server

Table Definition
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Relatório Resumo de Metadados-Perfil de Tabela
O relatório Resumo de Metadados-Perfil de Tabela fornece um resumo de todas as
tabelas e suas definições de metadados dentro de um conjunto selecionado de
esquemas de dados. O relatório lista cada coluna em um banco de dados e
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quaisquer nomes alternativos, bem como a cardinalidade e as propriedades,
definidas e escolhidas, para a coluna selecionada.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Incluir descrições de esquema
Selecione esta opção para mostrar uma descrição curta dos esquemas.
Incluir descrições de tabela
Selecione esta opção para mostrar uma descrição curta das tabelas.
Incluir descrições de coluna
Selecione esta opção para mostrar uma descrição curta das colunas.
Incluir termos
Selecione esta opção para incluir quaisquer termos associados aos bancos
de dados ou às tabelas incluídos no relatório. Um termo é uma palavra
com um significado de negócios específico.
Incluir políticas
Selecione esta opção para incluir quaisquer políticas associadas aos bancos
de dados ou às tabelas incluídos no relatório.
Incluir contatos
Selecione esta opção para incluir quaisquer contatos associados aos bancos
de dados ou às tabelas. Um contato contém informações pessoais como
nomes, endereços e números de telefones dos usuários.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas aos bancos
de dados ou às tabelas.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Metadados-Perfil de Tabela
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Detalhes do esquema
Nome do Esquema
Alias do esquema
Definição do esquema
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Detalhes da Tabela
Nome da Tabela
Alias da tabela
Definição de Tabela
Número de colunas
Número de linhas

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela e por nome
de coluna em ordem crescente.

Exemplo de Saída de Relatório

Metadata Summary
Table Profile
Project :

pubs

Report Name :

Table Profile 2

Report Generated :

2008-07-02

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :

my comment

Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

10:56:59

Schema Details
Schema Name :

dbo

Schema Alias :

data schema alias

Schema Definition :

data schema short desc

Table Details
Table Name :

authorEx

Table Alias :
Table Definition :
# of Columns :

9

# of Rows :

4

Defined Primary Key(s)

Accepted Primary Key(s)

Defined Foreign Key(s)

Accepted Foreign Key(s)

au_id

IBM Information Server
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Relatórios de Chave Primária
Após a conclusão de uma tarefa de análise de coluna para chaves primárias de
uma única coluna ou para chaves primárias de diversas colunas, é possível criar
um relatório que mostre um resumo das chaves primárias definidas e chaves
primárias candidatas nos dados. Chaves primárias definidas são aquelas que já
estavam definidas nos dados antes da execução da análise. Chaves primárias
candidatas são aquelas que foram inferidas durante a análise.
Há quatro tipos de relatórios de análise da chave primária:
Relatório resumo de chaves primárias definidas
Mostra um resumo das chaves primárias definidas nos dados.
Relatório de exceções de duplicatas de chaves primárias definidas
Mostra um resumo das chaves primárias definidas que têm duplicatas nos
dados.
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Relatório resumo de definidas e candidatas
Mostra um resumo das chaves primárias definidas e chaves primárias
candidatas nos dados. Chaves primárias candidatas são inferidas durante a
análise.
Relatório de exceções de duplicatas de chaves primárias candidatas
Mostra um resumo das chaves primárias candidatas que têm duplicatas
nos dados.

Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave
de Colunas Múltiplas
O relatório de Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave de
Colunas Múltiplas exibe as combinações de colunas múltiplas e seus resultados,
como sua porcentagem de valores exclusivos e porcentagem de valores duplicados,
de modo a permitir determinar sua capacidade de adequação como uma chave
primária na tabela. Essa exibição replica a exibição da interface com o usuário
on-line dos resultados da análise de colunas múltiplas de chave primária.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório. Apenas
tabelas que executaram a análise de chave primária de colunas múltiplas
terão dados para serem relatados.
Percentual de exclusividade para inclusão
Defina a porcentagem mínima de exclusividade que uma combinação de
colunas múltiplas deve ter para ser incluída no relatório.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas aos bancos
de dados, às tabelas ou às colunas incluídos no relatório.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave de Colunas
Múltiplas
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
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Nome da Tabela
Alias da tabela
Resumo de Tabela
Número de linhas
Número de colunas
Chave primária definida
Chave primária selecionada
Resumo de avaliação da coluna
Número de colunas para esta combinação de colunas específica
Colunas-chave para esta combinação de colunas (até sete, no máximo)
Percentual exclusivo
Percentual duplicado
Marca de chave primária definida, candidata, selecionada
Método de amostra e tamanho da amostra (se houver)

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por tabela.
As combinações de colunas são classificadas pela porcentagem de exclusividade
em ordem decrescente, e o nome da primeira coluna em ordem crescente.

Exemplo de Saída de Relatório
Primary Key Analysis
Multi Column Key Assessment Summary
Project :

EndToEndRFT001_DB2

Report Name :

Multi Column Key Assessment Summary

Report Generated :

2008-06-17 17:04:41

Time Zone :

UTC +05:30

User :

iauser iauser

Comments :
Host Name :

EndToEndRFThost1_DB2

Data Store :

EndToEndRFTds1_DB2

Data Store Alias :
Database Name :

ADMINISTRATOR

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :

Table Summary
Number of Rows

1,000

Number of Columns

14

Defined Primary Key
Selected Primary Key

PASSWORD_FIRSTNAME_LASTNAME

Column Assessment Summary
Number of
Columns
2
2

Key Columns
1

2

3

4

Unique
5

6

7

FIRSTNAM PASSWOR
E
D
FIRSTNAM
ID
E

IBM Information Server

%

Duplicate

Primary Key

% Candidate Selected Defined

Sample
Size

Method

100.00%

.00%

1,000

Sequential

100.00%

.00%

1,000

Sequential

1/3
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Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave
de Coluna Única
O relatório de Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave de
Coluna Única exibe os resultados da coluna individual, como sua porcentagem de
valor exclusivo e porcentagem de valor duplicado, de modo que seja possível
avaliar sua capacidade de adequação como chaves primárias na tabela. Essa
exibição replica a exibição da interface com o usuário on-line dos resultados da
análise de coluna única de chave primária.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Percentual de exclusividade para inclusão
A porcentagem de exclusividade mínima definida pelo usuário que uma
coluna individual deve ter para ser incluída no relatório.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas aos bancos
de dados, às tabelas ou às colunas.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Análise da Chave Primária - Resumo de Avaliação de Chave de Coluna
Única
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Alias do armazenamento de dados
Nome do banco de dados
Alias do banco de dados
Nome da Tabela
Alias da tabela
Resumo de Tabela
Número de linhas
Número de colunas
Chave primária definida
Chave primária selecionada
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Resumo de avaliação da coluna
Nome da coluna
Alias da coluna
Marca de chave primária: definida, candidata e selecionada
Marca de chave estrangeira: definida e selecionada
Classe de dados
Tipo de Dados
Comprimento dos dados.
Porcentagem exclusiva
Porcentagem nula
Porcentagem duplicada

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por tabela.
A saída também é classificada pelo percentual de exclusividade por coluna em
ordem decrescente.

Exemplo de Saída de Relatório
Primary Key Analysis
Single Column Key Assessment Summary
Project :

pubs

Report Name :

Single Column Key Assessment Summary 1

Report Generated :

2008-06-03 16:12:46

Time Zone :

UTC +05:30

User :

admin admin

Comments :
Host Name :

pubshs

Data Store :

pubsds

Data Store Alias :
Database Name :

dbo

Database Alias :

schema alias

Table Name :

authors

Table Alias :

Table Summary
Number of Rows

48

Number of Columns

9

Defined Primary Key
Selected Primary Key

Column Assessment Summary
Column

Column Alias

Primary Key
Candidate Selected

Foreign Key
Defined

Selected

Data Class

Data Type

Length

Unique %

Null %

Duplicate %

Defined

au_fname

Text

String

11

4.17%

.00%

95.83%

au_id

Text

String

11

4.17%

.00%

95.83%

phone

Text

String

12

4.17%

.00%

95.83%

IBM Information Server
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Relatórios de Resumo de Projeto
É possível executar relatórios de resumo de projeto para obter uma visão geral do
escopo de um projeto selecionado, incluindo as origens de dados e seus status de
análise, e os usuários designados a um projeto.
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Relatório de Publicação de Análise
O relatório de Publicação de Análise fornece uma visão geral de todas as tabelas
publicadas dentro de um esquema de dados selecionado. O relatório identifica a
última data de publicação e o publicador por tabela.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Host

Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.

Armazenamento de dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Esquemas de dados
Selecione os esquemas no computador host que deseja incluir no relatório.
Tabelas para incluir
Selecione os nomes das tabelas que deseja incluir no relatório.
Incluir definição de esquema
Selecione esta opção para mostrar a definição de esquema no relatório.
Incluir alias de tabela
Selecione esta opção para mostrar o nome alternativo para uma tabela.
Incluir notas
Selecione esta opção para mostrar quaisquer notas associadas ao banco de
dados e às tabelas.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Publicação de Análise-Resumo de Publicação
Seção Principal
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Detalhes do esquema
Nome do Esquema
Alias do esquema
Definição do esquema
Banco de dados ou tipo de arquivo
Nome do Proprietário
Número total de linhas
Número total de colunas
Detalhes da Tabela
Nome da Tabela
Alias da tabela
Número de colunas
Número de linhas
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Data da última análise de coluna
Data da última publicação
ID do usuário do sistema do publicador

Ordem de Classificação
A saída de relatório é exibida em ordem alfabética por nome de tabela em ordem
crescente.

Exemplo de Saída de Relatório

Analysis Publication
Publication Summary
Project:

pubs

Report Name:

Publication Summary 1

Report Generated:

2008-06-03

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

16:16:24

Comments:
Host Name:

pubshs

Data Store:

pubsds

Schema details
Schema Name:

dbo

Schema Alias:

schema alias

Schema definition:

schema short desc

DB/File Type:

Data Base

Owner:

dbo

Total # Tables:

9

Total # Columns:

64

Table details
Table Name

# of Columns

# of Rows

Last Column Analysis Date

authors

Table Alias

9

48

2008-05-26 04:22:53

--

car

7

5

2008-05-26 04:20:17

--

--

category

4

5

2008-05-26 04:22:35

--

--

8

3

2008-05-26 04:21:48

--

--

4

28

2008-05-26 04:22:15

--

--

6

12

2008-05-26 04:21:03

--

--

employeeEx
jobs

jobs alias

stores

Last Publication Date

Publisher
--

IBM Information Server
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Relatório Resumo de Qualidade de Domínio-Resumo da
Avaliação de Qualidade de Coluna
O relatório Resumo de Qualidade de Domínio-Resumo da Avaliação de Qualidade
de Coluna fornece um resumo da qualidade geral dos dados que estão em colunas
em seus projetos, incluindo o número total de registros, percentual de registros que
estão completos ou incompletos, número total de registros com dados nulos ou
constantes, total de bytes alocados e número médio de bytes usados.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
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armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Nome da Coluna
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às colunas
sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Qualidade de Domínio-Avaliação de Qualidade de
Coluna-Resumo
Seção Principal
Nome do Host
Armazém de Dados
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Alias do Armazém de Dados
Nome do Banco de Dados
Alias de Banco de Dados
Nome da Tabela
Alias da Tabela
Nome da Coluna
Resumo de Qualidade
Contagem Total de Registros
Registros Incompletos/Inválidos
% de Registros Completos/Válidos
% de Registros Incompletos/Inválidos
Resumo de Perfil
% Nula
Total de Bytes Nulos
% Constante
Total de Bytes Constantes
Total de Bytes Alocados
Máximo de Caracteres Usados
Média de Caracteres Usados
Resumo Gráfico
% Válida vs % Inválida

Capítulo 17. Relatórios para Análise de Informações

443

Exemplo de Saída de Relatório

Domain Quality Summary
Column Quality Assessment – Summary
Project :

TestProject

Report Name :

Domain Column Quality Assessment - Summary

Report Generated:

2009-06-23

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:59:35

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

t40store

Data Store Alias :
Database Name :

DB2SRC

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :
Column Name :

QUANTITY

Quality Summary
Total Records count :

5

Incomplete/Invalid Records :
% of Complete/Valid Records :
% of Incomplete/Invalid Records :

0
100.0000%
.0000%

Profile Summary
% Null :

40.0000%

Total Null Bytes :

16

% Constant :

60.0000%

Total Constant Bytes :

24.00

Total Bytes Allocated :

40

Maximum Characters Used :

5

Average Characters Used :

3.00

Graphics Summary
Valid % vs Invalid %

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%

IBM Information Server
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Relatório Resumo de Qualidade de Domínio-Resumo de
Avaliação de Qualidade de Tabela
O relatório Resumo de Qualidade de Domínio-Resumo de Avaliação de Qualidade
de Tabela mostra um resumo da qualidade geral dos dados que estão nas tabelas
de seus projetos, incluindo número total de registros, percentual de registros
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completos ou incompletos, total de campos em todas as colunas com dados nulos
ou ambíguos (tipo de dados combinados) e comprimento total do registro alocado
e inferido em bytes.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém as tabelas que deseja incluir no
relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleção de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Exibir Notas
Selecione esta opção se quiser que quaisquer notas associadas às tabelas
sejam incluídas no relatório.
Mostrar Definições Customizadas
Selecione esta opção para incluir alias e definições que você criou no
relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
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selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Qualidade de Domínio-Avaliação de Qualidade de
Tabela-Resumo
Seção Principal
Resumo de Qualidade
Contagem Total de Registros
Registros Incompletos/Inválidos
% de Registros Completos/Válidos
% de Registros Incompletos/Inválidos
Resumo de Perfil
Nº de Campos com Perfil
Nº de Campos Nulos
Total de Bytes Nulos
% de Bytes Alocados Nulos
Nº de Campos Ambíguos
Total de Bytes Alocados
Total de Bytes Deduzidos
Resumo Gráfico
% Válida vs % Inválida
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Exemplo de Saída de Relatório

Domain Quality Summary
Table Quality Assessment – Summary
Project :

TestProject

Report Name :

Domain Table Quality Assessment - Summary

Report Generated :

2009-06-23

Time Zone:

UTC -04:00

User :

admin admin

13:57:02

Comments :
Host Name :

WB-HOST-APP

Data Store :

t40store

Data Store Alias :
Database Name :

DB2SRC

Database Alias :
Table Name :

ALLTYPESDB2

Table Alias :

Quality Summary
Total Records count :

5

Incomplete/Invalid Records :

0

% of Complete/Valid Records :
% of Incomplete/Invalid Records :

100.0000%
.0000%

Profile Summary
# Fields Profiled :

13

# Null Fields :

19

Total Null Bytes :

200

% Allocated Bytes Null :

27.0270%

# Ambiguous Fields :

65

Total Bytes Allocated :

740

Total Bytes Inferred :

138

Graphics Summary
Valid % vs Invalid %

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%
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Status do Projeto-Status do Projeto por Tipo de Notas
O relatório Status do Projeto por Tipo de Notas resume as notas para um
determinado projeto e tabelas selecionadas. O relatório identifica o total de colunas,
o total de colunas não anotadas, uma decomposição das notas por tipo de nota e
um resumo das notas.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém as métricas que deseja incluir no
relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Projeto por Status de Notas
Resumo no Nível do Projeto
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas

448

Guia do Usuário

Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do Host
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do DataStore
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
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Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do Esquema de Dados
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Estatísticas Detalhadas no Nível da Tabela
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
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Exemplo de Saída de Relatório

Project Status
Project Summary by Notes Status
Project:

FredTest

Report Name:

Project Summary by Notes Status

Report Generated:

2009-06-26

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

14:32:47

Comments:

Project level Summary
#Columns
Project
FredTest

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

127

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Average Notes per
annotated column
0

Host Level Summary
#Columns
Host
WB-HOST-APP

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

DataStore Level Summary
#Columns
Data Store
Chemco

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

Data Schema Level Summary
#Columns

Open

Pending

Other

Closed

IBM Information Server
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Status do Projeto-Resumo do Projeto por Status de Notas
O relatório Status do Projeto por Status de Notas resume as notas para um
determinado projeto e tabelas selecionadas. O relatório identifica o total de colunas,
o total de colunas não anotadas, uma decomposição das notas por Status de Notas
e um resumo das notas.

Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Nome do Projeto
Selecione o nome do projeto que contém o projeto que deseja incluir no
relatório.
Nome do Host
Selecione o nome do host cujas colunas você deseja incluir no relatório.
Nome do Armazém de Dados
Selecione o armazenamento de dados no computador host selecionado. Um
armazenamento de dados é uma entidade virtual que tem detalhes de
conexão para o repositório de origem.
Nome do Banco de Dados
Selecione o nome do banco de dados que você deseja incluir no relatório.
Nome da Tabela
Selecione as tabelas que você deseja incluir no relatório.
Inserir Parâmetro de Coleta de Dados
Selecione as colunas que você deseja incluir no relatório.
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Comentários
Insira qualquer comentário que você deseja incluir na saída do relatório.
Especificação do código de idioma [Idioma,Território]
Selecione o idioma e a região demográfica para os dados incluídos no
relatório.
Formato de Saída
Especifique o formato desejado para o relatório. Você pode selecionar
HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiração
Especifique quando você deseja que o relatório expire.
Política de Histórico
Especifique se você deseja que os dados do relatório substituam as versões
mais antigas toda vez que for executado, ou se deseja arquivar cada
relatório individual executado.
Nome do Relatório
Especifique um nome para o relatório.
Salvar Relatório
Selecione essa opção se você desejar salvar esse relatório para poder
executá-lo novamente no futuro. Para salvar o relatório, você deve
selecionar a pasta na qual deseja salvá-lo. Existe a opção de incluir o
relatório na sua pasta de favoritos e de visualizá-lo após a conclusão do
processamento.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Resumo de Projeto por Status de Notas
Resumo no Nível do Projeto
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do Host
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
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Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do Armazém de Dados
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Resumo no Nível do Esquema de Dados
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
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Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada
Estatísticas Detalhadas no Nível da Tabela
Nome do Projeto
Nº Total de Colunas
Colunas Não Anotadas
Nº de Em Aberto
% de Em Aberto
Nº de Pendentes
% de Pendente
Nº de Outros
% de Outros
Nº de Fechadas
% de Fechadas
Nº de Anotações: Total
Nº de Anotações: Média de Notas por coluna anotada

Exemplo de Saída de Relatório

Project Status
Project Summary by Notes Status
Project:

FredTest

Report Name:

Project Summary by Notes Status

Report Generated:

2009-06-26

Time Zone:

UTC -04:00

User:

admin admin

14:32:47

Comments:

Project level Summary
#Columns
Project
FredTest

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

183

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Not Annotated

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

127

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Average Notes per
annotated column
0

Host Level Summary
#Columns
Host
WB-HOST-APP

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

DataStore Level Summary
#Columns
Data Store
Chemco

Open

Pending

Other

Closed

#Annotations
Average Notes per
annotated column
0

Data Schema Level Summary
#Columns

Open

Pending

IBM Information Server
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#Annotations
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Relatório Resumo do Projeto
O relatório Resumo do Projeto fornece uma visão geral do escopo do projeto
selecionado, incluindo origens de dados e seus status de análise, além dos usuários
designados ao projeto.
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Parâmetros
Especifique os parâmetros do relatório:
Selecionar projeto
Selecione os projetos nos quais deseja executar o relatório.

Conteúdo
Veja a seguir as definições da estrutura do relatório:
Título Relatório Resumo do Projeto - Resumo do Projeto
Seção Principal
Nome do projeto
Descrição de projeto
Proprietário do projeto
Contato principal
Resumo da Origem de Dados
Nome do host
Nome do armazenamento de dados
Detalhes do esquema
Nome do esquema de dados
Número de tabelas
Número de tabelas analisadas
Percentual de tabelas analisadas
Número de colunas
Número de colunas analisadas
Percentual de colunas analisadas
Resumo do Usuário
Nome de usuário
Função de usuário
Resumo do Grupo
Nome do grupo
Função do grupo
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Exemplo de Saída de Relatório

Project Summary
Project Summary Report
Project :

pubs

Report Name :

Project Summary

Report Generated :

2008-06-17

Time Zone:

UTC +05:30

User:

admin admin

14:42:26

Comments:
Project Name:

pubs

Project Description:

pubs

Project Owner:
Primary Contact:

Data Source Summary
Host Name:

pubshs

Data Store:

pubsds

Schema details
Data Schema:

dbo

# of Tables:

9

# of Tables Analyzed:

0

% of Tables Analyzed:

.00

# of Columns:

64

# of Columns Analyzed:

38

% of Columns Analyzed:

59.38

User Summary
User

Role

admin
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

Group Summary
Group

Role

analyzer group
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

IBM Information Server
IBM, the IBM logo, and IBM Information Server are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both.
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Capítulo 18. Perguntas Mais Frequentes sobre o IBM
InfoSphere Information Analyzer
O IBM InfoSphere Information Analyzer avalia o conteúdo e a estrutura de seus
dados quanto à consistência e qualidade. Os tópicos a seguir contêm respostas às
perguntas mais frequentes sobre instalação, configuração e execução do InfoSphere
Information Analyzer.

Instalando e Configurando o InfoSphere Information Analyzer
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre as seguintes tarefas de
instalação e configuração:
Instalando
Configurando
Desinstalando

Executando o InfoSphere Information Analyzer
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre as seguintes tarefas de
análise de informações:
“Executando o IBM InfoSphere Information Analyzer” na página 463
Configurando recursos
Importando metadados
Especificando configurações de análise
Analisando Colunas
Publicando resultados de análise
Analisando tabelas
Analisando entre tabelas
Gerenciando Metadados
Trabalhando com notas
Relatórios

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Perguntas Mais Frequentes sobre a Instalação do InfoSphere
Information Analyzer
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre a instalação do IBM
InfoSphere Information Analyzer, como a maneira de corrigir um erro sobre espaço
insuficiente e como acessar os arquivos de log.
“Onde estão os arquivos de log de instalação?”
“Como devo nomear o projeto do IBM InfoSphere DataStage durante a
instalação?”
“Após a instalação, por que não consigo efetuar login no cliente IBM InfoSphere
DataStage Director?”

Onde estão os arquivos de log de instalação?
Os arquivos de log de instalação estão nos seguintes diretórios:
v <unidade_de_instalação>\IBM\InformationServer\logs
v %TEMP%\ibm_is_logs

Como devo nomear o projeto do IBM InfoSphere DataStage
durante a instalação?
Durante a instalação, é possível aceitar o nome do projeto padrão ou fornecer um
nome de projeto que contenha caracteres padrão. Entretanto, não é possível
nomear o projeto como ANALYZERPROJECT.

Após a instalação, por que não consigo efetuar login no cliente
IBM InfoSphere DataStage Director?
O InfoSphere DataStage requer que o usuário que esteja efetuando login seja um
usuário válido do sistema operacional. Você deve configurar os mapeamentos de
credencial entre o usuário de login e o usuário válido do sistema operacional. Para
obter informações adicionais, consulte Mapeando a Credencial do Usuário.

Perguntas Mais Frequentes sobre a Configuração do IBM InfoSphere
Information Analyzer
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre a configuração do IBM
InfoSphere Information Analyzer, como quais etapas manuais você deve concluir
após a instalação e como configurar um DSN de ODBC.
“Como inicio o InfoSphere Information Server em uma plataforma UNIX ou
Linux?” na página 459
“O instalador foi concluído. Preciso executar alguma etapa manual para concluir a
instalação?” na página 459
“Como configuro um DNS de ODBC no UNIX ou Linux?” na página 459
“Como inicio ou reinicio o ASBAgent?” na página 460
“Como sei se o DB2 está em execução? ” na página 461
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“Como paro ou inicio o DB2 no UNIX ou Linux?” na página 461
“Como altero o código de idioma de um servidor UNIX ou Linux?” na página 461
“Se o servidor do IBM InfoSphere DataStage estiver instalado na mesma máquina
que o InfoSphere Information Server, como eu testo o DSN que foi criado no
servidor UNIX ou Linux?” na página 461

Como inicio o InfoSphere Information Server em uma plataforma
UNIX ou Linux?
Insira os comandos a seguir para iniciar o InfoSphere Information Server no UNIX
ou Linux:
/opt/IBM/Websphere/AppServer/profiles/default/bin/startServer.sh
server1 –username<user> -password<password>
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh start

O instalador foi concluído. Preciso executar alguma etapa
manual para concluir a instalação?
Sim. Você deve executar as etapas a seguir para concluir a instalação. Consulte as
tarefas relacionadas para obter informações adicionais sobre cada etapa.
1. Inclua um DSN para o banco de dados de análise de informações.
2. No cliente do InfoSphere Information Server, defina as configurações de análise.

Como configuro um DNS de ODBC no UNIX ou Linux?
Para configurar um DSN de ODBC no UNIX ou Linux, edite o seguinte arquivo:
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/.odbc.ini. A primeira seção do
arquivo lista os DSNs definidos. A segunda parte contém os detalhes de cada
conexão.
Para incluir um DSN, é necessário modificar cada seção.
1. Abra o arquivo odbc.ini.
2. Copie um dos modelos na seção de detalhes. Selecione o modelo que utiliza o
driver que você deseja usar para facilitar a edição.
3. Copie e cole o modelo no arquivo.
4. Altere o nome do DSN. O nome deve ser a primeira linha e estar entre
colchetes retos.
5. Preencha as linhas que não têm valores, como ID de Logon e senha.
6. Inclua uma linha na primeira seção. Use o nome do DSN=<descrição>.
O código a seguir é um exemplo de um arquivo odbc.ini:
[ODBC Data Sources]
IADBDB2=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
IADBOracle =DataDirect Oracle Wire Protocol Driver
IADBSQLServer =DataDirect SQL Server Wire Protocol Driver
[IADBDB2]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMdb222.so
Description=DataDirect DB2 Wire Protocol Driver
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=IADB
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
Capítulo 18. Perguntas Mais Frequentes sobre o InfoSphere Information Analyzer
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GrantExecute=1
IpAddress=db2hostname
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=uid
Password=pwd
Package=DB2 package name
PackageOwner=
TcpPort=50000
WithHold=1
[IADBOracle]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMora22.so
Description=DataDirect Oracle Wire Protocol driver
ApplicationUsingThreads=1
ArraySize=60000
CachedCursorLimit=32
CachedDescLimit=0
CatalogIncludesSynonyms=1
CatalogOptions=0
DefaultLongDataBuffLen=1024
DescribeAtPrepare=0
EnableDescribeParam=0
EnableNcharSupport=1
EnableScrollableCursors=1
EnableStaticCursorsForLongData=0
EnableTimestampWithTimeZone=1
HostName=Oracle server
LocalTimeZoneOffset=
LockTimeOut=-1
LogonID=
Password=
PortNumber=Oracle server port
ProcedureRetResults=0
SID=OracleSID
UseCurrentSchema=1
[IADBSQLServer]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMmsss22.so
Description=DataDirect SQL Server Wire Protocol driver
Database=iadb
LogonID=uid
Password=pwd
Address= sqlserverhost,1433
QuotedId=No
AnsiNPW=No
[ODBC]
IANAAppCodePage=4
InstallDir=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc
Trace=0
TraceDll=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/odbctrac.so
TraceFile=odbctrace.out
UseCursorLib=0

Como inicio ou reinicio o ASBAgent?
Efetue login no computador com uma conta privilegiada.
Em Microsoft Windows, insira os seguintes comandos: net start asbagent ou net
stop asbagent.
No UNIX ou Linux, insira os seguintes comandos: /opt/IBM/InformationServer/
ASBNode/bin/NodeAgents start ou /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/
NodeAgents stop.
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Como sei se o DB2 está em execução?
No Windows, insira o comando db2cmd para abrir a janela de comandos do DB2 e
digite db2 connect to xmeta.
No UNIX, insira o seguinte comando: db2 connect to xmeta.

Como paro ou inicio o DB2 no UNIX ou Linux?
No UNIX ou Linux, efetue login como o usuário db2inst1 e insira os seguintes
comandos:
v Para parar o DB2, use - db2 terminate.
v Para iniciar DB2, use - db2start .

Como altero o código de idioma de um servidor UNIX ou Linux?
É possível editar o arquivo /etc/sysconfig/i18n para alterar o código de idioma.
Por exemplo, para configurar o servidor para o código de idioma Francês,
modifique as seguintes linhas:
LANG="french"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
SUPPORTED="en_US.UTF-8:en_US:en"

Se o servidor do IBM InfoSphere DataStage estiver instalado na
mesma máquina que o InfoSphere Information Server, como eu
testo o DSN que foi criado no servidor UNIX ou Linux?
Para testar o DSN:
#cd $DSHOME
#. ./dsenv
#cd ../IBM/InformationServer/Server
#cd branded_odbc/examples
#. /examples
enter the datasource name : <nome do DSN no arquivo odbc.ini>
enter the username : <nome de usuário do DSN>
enter the password : <senha do DSN>

Perguntas Mais Frequentes sobre a Desinstalação do IBM InfoSphere
Information Server
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre a desinstalação do IBM
InfoSphere Information Server, como a maneira de proceder se a desinstalação
falhar.
“Como desinstalo o InfoSphere Information Server?”
“A desinstalação falhou. O que devo fazer agora?” na página 462

Como desinstalo o InfoSphere Information Server?
No Microsoft Windows, selecione Painel de Controle > Adiconar/remover
programas > IBM Information Server.
No UNIX ou Linux, execute o seguinte comando: pt/IBM/InformationServer/
_uninstall/suite/uninstall.
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A desinstalação falhou. O que devo fazer agora?
Sua desinstalação pode ter falhado porque ainda há arquivos e informações de
uma instalação anterior em seu computador. Conclua as etapas a seguir antes de
tentar desinstalar novamente.
1. Em um prompt de comandos, insira os comandos a seguir para parar e
remover os serviços especificados:
net
net
net
net
net
sc
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop
stop
delete
delete
delete
delete
delete

asbagent
loggingagent
DSEngine
dsrpc
dstelnet
asbagent
loggingagent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

2. Execute regedit e remova as seguintes chaves de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ascential Software

3. Na janela Painel de Controle > Adicionar/remover programas, desinstale os
seguintes programas:
v IBM WebSphere Application Server
v IBM InfoSphere Federation Server Relational Wrappers
v IBM InfoSphere Federation Server Non-Relational Wrappers
v DB2
v MKS Toolkit
4. Exclua os diretórios a seguir para eliminar qualquer arquivo restante:
v O diretório de instalação do InfoSphere Information Server. Por padrão, esse
diretório está em C:\IBM\InformationServer.
v O diretório de instalação do IBM WebSphere Application Server. Por padrão,
esse diretório está em C:\IBM\WebSphere\AppServer.
v Os arquivos de log temporários do instalador. Por padrão, esses arquivos
estão em %TEMP%\ibm_is_logs.
v Os atalhos do menu Iniciar. Por padrão, esses atalhos estão em
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\IBM
Information Server.
v Se você tiver criado atalhos de desktop, exclua-os dos seguintes locais:
– C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Administrator Client.lnk
– C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Designer Client.lnk
– C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Director Client.lnk
– C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Console para IBM
Information Server.lnk
– C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Web Console para IBM
Information Server.lnk
5. Exclua o diretório a seguir para remover o registro do InstallShield:
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Universal\IBM\
InformationServer.
6. Reinicie o sistema. O Windows pode não conseguir remover alguns arquivos e
serviços até que o sistema seja reiniciado. Se você tentar a instalação antes do

462

Guia do Usuário

reinício, alguns arquivos e serviços recentemente instalados poderão ser
removidos quando o sistema for reiniciado posteriormente.

Executando o IBM InfoSphere Information Analyzer
Localize as respostas às perguntas gerais mais frequentes sobre a execução do IBM
InfoSphere Information Analyzer.
“Onde a pasta de cache do cliente está localizada?”
“Quando altero o código de idioma (configurações de região) do meu computador
e inicio o cliente, a página de login trava. O que devo fazer?”
“Como posso restaurar a customização de grade padrão, como colunas para
mostrar, ordem das colunas e largura da coluna no InfoSphere Information
Analyzer?”
“Como posso acessar os arquivos de log no diretório do Microsoft Windows? ”
“Como posso acessar os arquivos de log do console do IBM InfoSphere
Information Server?” na página 464
“Como posso resolver o seguinte erro: interrompido. A verificação da tarefa
RT_SC6 do PX é necessária?” na página 464

Onde a pasta de cache do cliente está localizada?
No Microsoft Windows, a pasta de cache do cliente está no seguinte diretório:
C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application
Data\IBM\IBM Information Server console.

Quando altero o código de idioma (configurações de região) do
meu computador e inicio o cliente, a página de login trava. O
que devo fazer?
Exclua o cache do cliente e reinicie o cliente.

Como posso restaurar a customização de grade padrão, como
colunas para mostrar, ordem das colunas e largura da coluna no
InfoSphere Information Analyzer?
Exclua o cache do cliente e reinicie o cliente.

Como posso acessar os arquivos de log no diretório do
Microsoft Windows?
Os arquivos de log estão nos seguintes diretórios:
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/iasServer.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/iasHandler.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/logs/server1/
SystemOut.log
v IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/logs/server1/
SystemErr.log
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Os arquivos de log do cliente estão no seguinte diretório: C:\Documents and
Settings\<username>\Local Settings\Application Data\IBM\IBM Information
Server console\isc.log.

Como posso acessar os arquivos de log do console do IBM
InfoSphere Information Server?
Para acessar os arquivos de log, consulte Criando uma Visualização de Eventos
Registrados.

Como posso resolver o seguinte erro: interrompido. A
verificação da tarefa RT_SC6 do PX é necessária?
Frequentemente, essa mensagem de erro significa que o DSN do banco de dados
do InfoSphere Information Analyzer no mecanismo não está configurado
corretamente. Defina o DSN do IADB na área de trabalho Configurações de
Análise do console do IBM InfoSphere Information Server. As informações do DSN
são armazenadas no Servidor de Metadados. Quando uma tarefa é executada, as
informações são transmitidas ao mecanismo PX. Se o mecanismo estiver em um
computador remoto, o DSN deverá ser definido nesse computador também.

Perguntas Mais Frequentes sobre Configuração de Recursos
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre configuração de recursos,
tais como a maneira de salvar as mudanças no host, quais são os tipos de
armazenamento de dados disponíveis e como excluir um host.
“Após inserir informações do host na área de janela Novo Host, posso clicar em
Incluir na área de janela Armazenamento de Dados para salvar minhas mudanças
no host?”
“Quais tipos de armazenamento de dados posso usar para criar um
armazenamento de dados?”
“Se eu excluir um host, todos os armazenamentos de dados que estão associados a
ele também serão excluídos?” na página 465

Após inserir informações do host na área de janela Novo Host,
posso clicar em Incluir na área de janela Armazenamento de
Dados para salvar minhas mudanças no host?
Sim, se você clicar em Incluir, o sistema salva o host e em seguida, mostra a área
de janela Novo Armazenamento de Dados.

Quais tipos de armazenamento de dados posso usar para criar
um armazenamento de dados?
A liberação 8.0.1 fornece dois tipos de armazenamento de dados: banco de dados e
arquivo de dados. Ao criar um novo armazenamento de dados, o sistema
automaticamente sugere um tipo de armazenamento de dados. É possível alterar o
tipo de armazenamento de dados sugerido antes de salvar. Entretanto, após salvar
o armazenamento de dados, não é possível alterar o tipo de armazenamento de
dados.
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Se eu excluir um host, todos os armazenamentos de dados que
estão associados a ele também serão excluídos?
Sim.

Perguntas Mais Frequentes sobre Importação de Metadados
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre a importação de
metadados, como o motivo de algumas tarefas não estarem disponíveis na área de
trabalho.
“Por que não posso identificar esquemas de dados que começam com SYS no
DB2?”
“Por que a tarefa Identificar Todos os Níveis não está disponível para alguns itens
selecionados na lista de objetos?”
“Por que a tarefa Importar não está disponível para alguns itens selecionados na
lista de objetos?” na página 466
“Por que a tarefa Visualizar não está disponível para alguns itens na lista de
objetos?” na página 466
“Por que as tarefas não ficam disponíveis quando o host é reduzido na lista de
objetos?” na página 466
“Selecionei um armazenamento de dados e cliquei em Identificar Próximo Nível.
Por que as colunas na tabela não estão identificadas?” na página 466
“Por que a lista de objetos mostra o número total de tabelas em um esquema
depois de eu ter cancelado a operação enquanto ela estava em execução? ” na
página 466
“Por que não é possível alterar o tipo de armazenamento de dados do banco de
dados para arquivo de dados?” na página 466
“Por que uma janela de confirmação é exibida quando eu escolho importar
metadados?” na página 467
“Devo identificar somente o próximo nível ou identificar todos os níveis?” na
página 467
“Após os metadados terem sido importados, como eu inicio a criação de perfil de
dados?” na página 467

Por que não posso identificar esquemas de dados que começam
com SYS no DB2?
O IBM InfoSphere Information Analyzer filtra os esquemas que são iniciados com
SYS.

Por que a tarefa Identificar Todos os Níveis não está disponível
para alguns itens selecionados na lista de objetos?
A tarefa Identificar Todos os Níveis é ativada somente para os itens de
armazenamento de dados. Se os itens selecionados não forem itens de
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armazenamento de dados, a tarefa não ficará disponível.

Por que a tarefa Importar não está disponível para alguns itens
selecionados na lista de objetos?
A tarefa Importar fica disponível após o item ter sido identificado até o nível de
coluna para garantir que você esteja importando a origem de dados mais recente
para o repositório. Se você selecionar uma tabela, a tarefa Importar será ativada
somente depois de uma coluna ter sido localizada nesta tabela.

Por que a tarefa Visualizar não está disponível para alguns itens
na lista de objetos?
A tarefa Visualizar é ativada após o item selecionado ter sido identificado até o
nível de tabela. Se você selecionar uma tabela e identificar uma coluna nessa
tabela, será possível visualizar os metadados dessa coluna. Se for selecionado um
esquema, a tarefa Visualizar mostrará somente os nomes das tabelas na
visualização.

Por que as tarefas não ficam disponíveis quando o host é
reduzido na lista de objetos?
Só é possível executar tarefas nos objetos que estão contidos pelo host, como os
armazenamentos de dados, tabelas e colunas. Nenhuma tarefa fica disponível para
o host.

Selecionei um armazenamento de dados e cliquei em Identificar
Próximo Nível. Por que as colunas na tabela não estão
identificadas?
Se você selecionar Identificar Próximo Nível no nível de armazenamento de dados
para um banco de dados, o sistema identificará somente os esquemas que estão
contidos no banco de dados, não as colunas.

Por que a lista de objetos mostra o número total de tabelas em
um esquema depois de eu ter cancelado a operação enquanto
ela estava em execução?
Esse é o comportamento desejado. O sistema definirá o número de tabelas no
esquema mesmo se você cancelar o processo.

Por que não é possível alterar o tipo de armazenamento de
dados do banco de dados para arquivo de dados?
Se for especificada uma conexão de DB2, o sistema automaticamente sugere que o
tipo de armazenamento de dados é banco de dados. O sistema trata arquivos de
dados de forma diferente de bancos de dados. Se você alterar o tipo de
armazenamento de dados do banco de dados sugerido pelo sistema para arquivo
de dados, a tarefa de importação de metadados ignorará a etapa de descoberta do
esquema.
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Por que uma janela de confirmação é exibida quando eu escolho
importar metadados?
Importar um conjunto grande de metadados pode ser um processo muito
demorado. O sistema confirma se você deseja importar os metadados para o
conjunto de objetos selecionado.

Devo identificar somente o próximo nível ou identificar todos os
níveis?
Talvez você queira selecionar a tarefa Identificar Próximo Nível. Essa tarefa
permite identificar seletivamente os esquemas e tabelas de dados contidos no
armazenamento de dados. Se você selecionar Identificar Todos os Níveis em um
armazenamento de dados com um conjunto grande de dados, o processo poderá
demorar muito para ser concluído.

Após os metadados terem sido importados, como eu inicio a
criação de perfil de dados?
O InfoSphere Information Analyzer usa o conceito de projetos para concluir a
criação de perfil. É necessário criar um projeto e incluir as origens de dados no
projeto. Consulte os tópicos relacionados para obter informações adicionais.

Perguntas Mais Frequentes sobre Especificação de
Configurações de Análise
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre configurações de análise.
“Por que o menu de Configurações de Análise não está disponível?”
“Se eu clicar em Salvar Tudo sem clicar em Validar Configurações, o sistema
validará as informações que inseri?” na página 468
“Qualquer modificação nas configurações de nível do sistema se reflete nas
configurações de nível do projeto atual?” na página 469

Por que o menu de Configurações de Análise não está
disponível?
Se o menu de Configurações de Análise, mostrado na figura a seguir, não estiver
ativo, certifique-se de que o usuário que efetuou login possui as permissões
corretas.
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Para dar as permissões corretas ao usuário:
1. Efetue login no console do InfoSphere Information Server com privilégios de
administrador.
2. Selecione Início > Configuração > Usuário.
3. Selecione o usuário ao qual você deseja designar a permissão e clique em
Designar Funções.
4. Na lista Conjunto da área de janela Funções, selecione Administrador do
Conjunto ou Usuário do Conjunto.
5. Na lista Componente do Conjunto da área de janela Funções, selecione as
seguintes funções:
v Administrador do DataStage e QualityStage
v Usuário do DataStage and QualityStage
v Administrador de Dados do Information Analyzer
v Administrador de Projeto do Information Analyzer
v Usuário do Information Analyzer
6. Clique em Salvar.
7. Saia do console e peça ao usuário para efetuar login novamente com o nome de
usuário atualizado.

Se eu clicar em Salvar Tudo sem clicar em Validar
Configurações, o sistema validará as informações que inseri?
A maioria das configurações são validadas quando você clica em Salvar Tudo. Na
liberação 8.0.1, o DSN de ODBC de análise não é validado pelo sistema. Você deve
inserir um nome de DSN válido (que se conecte ao mesmo banco de dados que o
do campo Nome do Banco de Dados). É necessário verificar manualmente esta
conexão do DSN usando o nome de usuário e as credenciais de senha
especificados pelos campos correspondentes.
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Qualquer modificação nas configurações de nível do sistema se
reflete nas configurações de nível do projeto atual?
Não. As configurações do projeto atual permanecem as mesmas. Somente novos
projetos são afetados.

Perguntas Mais Frequentes sobre Análise de Colunas
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre análise de colunas, como
a maneira de solucionar uma falha na tarefa de análise de coluna.
“Executei uma tarefa de análise de coluna que falhou. O que devo verificar? E
onde posso conseguir informações adicionais sobre o que aconteceu de errado?”
“Depois de iniciar uma tarefa de análise de coluna, por que não consigo ver a
tarefa na visualização de tarefas do cliente Director?” na página 471
“Quais configurações especiais são necessárias para criar o perfil das origens do
Microsoft Excel ou Microsoft Access? ” na página 471
“Por que um valor de dados na distribuição de frequência tem um valor de 0 em
sua contagem de frequência e porcentagem de frequência?” na página 471
“Por que as propriedades inferidas de algumas colunas estão vazias?” na página
471

Executei uma tarefa de análise de coluna que falhou. O que devo
verificar? E onde posso conseguir informações adicionais sobre
o que aconteceu de errado?
Certifique-se de que o DSN do banco de dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer estava configurado corretamente. Verifique se existe um DSN e se ele usa
o driver ODBC do Data Direct. Certifique-se também de que as configurações de
conexão estão válidas. Finalmente, verifique se o DSN de ODBC de Análise na
área de trabalho Configurações de Análise se refere a este DSN.
Para localizar informações adicionais:
1. No console do IBM InfoSphere Information Server, selecione Operador >
Visualização de Log.
2. Selecione Nova Visualização de Log para criar uma visualização de log.
3. Visualize o log quanto às informações de iasHandler.
4. Se essa visualização de log não contiver informações relevantes, procure no
seguinte arquivo de log: IBM/Websphere/Application Server/profiles/default/
iasHandler.log.
Se você tiver instalado o IBM InfoSphere DataStage, será possível abrir o cliente
IBM InfoSphere DataStage Director para visualizar informações adicionais sobre a
tarefa. Para visualizar informações no cliente Director, selecione a opção Reter
Script antes de executar sua tarefa de análise.
1. Inicie o cliente Director, conecte-o ao servidor de análise e forneça as
credenciais corretas.
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2. Selecione um projeto na lista.
O cliente Director mostra uma ou mais tarefas. As tarefas mais comuns são
BaseProfile e BaseProfileLoad#, que executam tarefas de análise de coluna.
3. Visualize o status da tarefa e localize aquela com o status de interrompida.
Selecione essa tarefa e clique em Log.
4. Uma lista de mensagens de log é exibida. Role a lista e procure o primeiro
valor Fatal na coluna Status. Selecione essa mensagem. Esse erro é muito
provavelmente o erro que interrompeu a execução da tarefa de análise.

5. É possível salvar o log inteiro em um arquivo selecionando Projeto > Imprimir
e, em seguida, selecionando a opção Imprimir no Arquivo.
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Depois de iniciar uma tarefa de análise de coluna, por que não
consigo ver a tarefa na visualização de tarefas do cliente
Director?
O serviço ASBAgent no servidor não está em execução. Tente reiniciar o ASBAgent
e submeta a tarefa de análise de coluna novamente.

Quais configurações especiais são necessárias para criar o
perfil das origens do Microsoft Excel ou Microsoft Access?
O Microsoft Excel e o Microsoft Access não suportam acesso simultâneo. Antes de
executar uma análise em uma origem do Excel ou Access, certifique-se de que
nenhum outro aplicativo está abrindo esse arquivo de origem.
Ao criar o perfil da origem do Excel ou Access, modifique as opções a seguir na
área de janela Investigar > Análise de Coluna > Executar Análise de Coluna:
Tamanho da Matriz
O padrão é 2000. Altere para 1.
Confirmação Automática
O padrão é Não. Altere para Sim.

Por que um valor de dados na distribuição de frequência tem um
valor de 0 em sua contagem de frequência e porcentagem de
frequência?
Há duas possibilidades de motivos para o valor ser 0. Primeiramente, o valor dos
dados pode ter sido inserido manualmente como uma adição à distribuição de
frequência. É possível confirmar isso visualizando a guia Distribuição de
Frequência no resumo dos resultados da análise de coluna. Se o valor dos dados
tiver sido inserido manualmente, a origem do valor dos dados na tabela será
Manual.
A segunda razão pela qual um valor de dados pode ter uma contagem de
frequência e porcentagem de frequência de 0 é que a distribuição de frequência da
coluna foi atualizada. Qualquer valor de dados da distribuição de frequência
original que esteja incluído na origem de dados ainda será retido na distribuição
de frequência atualizada com uma contagem de frequência e porcentagem de 0. É
possível confirmar isso visualizando a guia Distribuição de Frequência no resumo
dos resultados da análise de coluna. A origem do valor dos dados será Dados.

Por que as propriedades inferidas de algumas colunas estão
vazias?
Se a análise de coluna não tiver sido executada para a coluna em questão, somente
as propriedades definidas para essa coluna serão mostradas.

Perguntas Mais Frequentes sobre Publicação de Resultados
de Análise
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre publicação de resultados
de análise, tais como por que uma opção está indisponível ou como os itens são
representados na visualização da publicação.
“Por que a opção Incluir Notas não está disponível?” na página 472
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“Como são definidas, inferidas ou selecionadas as chaves primárias e as chaves
estrangeiras representadas na área de janela Visualizar o Resumo dos Resultados
da Análise?”

Por que a lista de tarefas não está disponível na área de trabalho
Publicar Resultados da Análise?
A lista de tarefas será ativada após a seleção de uma tabela que tem um status de
revisão de análise de coluna concluído. Se nenhuma tabela tiver o status de revisão
concluído, será necessário primeiro executar a análise de coluna na tabela,
configurar a análise de linha de base e depois publicar os resultados da análise.

Por que a opção Incluir Notas não está disponível?
Na janela Publicar Resultados da Análise, a opção Incluir Notas pode não estar
disponível se nenhuma nota existir para essa tabela ou coluna. É necessário incluir
notas na tabela selecionada e em suas colunas correspondentes.

Como são definidas, inferidas ou selecionadas as chaves
primárias e as chaves estrangeiras representadas na área de
janela Visualizar o Resumo dos Resultados da Análise?
As chaves primárias ou estrangeiras selecionadas são somente aquelas que são
identificadas como tais durante a análise da chave primária ou a análise de chave
estrangeira. Se você não tiver selecionado uma chave, a chave primária ou
estrangeira inferida será exibida. Se você não tiver selecionado uma chave ou
executado a análise para inferir uma chave, a chave definida será exibida.

Perguntas Mais Frequentes sobre Análise de Tabelas
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre análise de tabelas, como
qual é a diferença entre as estatísticas de análise e os dados de verificação
duplicados do volume integral.
“Qual é a diferença entre os dados estatísticos de análise e uma verificação de
dados duplicados do volume integral?”
“Cliquei em Remover Todos MCPK. Por que não foram removidos todos os
registros mostrados na visualização de resultados de análise de múltiplas colunas?”
na página 473
“Como a mudança da sequência de colunas na execução de análise duplicada afeta
os resultados da análise de verificação duplicada?” na página 473
“Estou exportando uma tabela de referência na área de trabalho Gerenciamento de
Tabela. Qual é a opção de arquivo de largura fixa?” na página 473

Qual é a diferença entre os dados estatísticos de análise e uma
verificação de dados duplicados do volume integral?
Os dados estatísticos são baseados no conjunto de análise selecionado. Os dados
podem ser baseados em uma amostra de dados ou na tabela integral. Uma
verificação duplicada de volume integral é sempre baseada na tabela integral.
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Cliquei em Remover Todos MCPK. Por que não foram removidos
todos os registros mostrados na visualização de resultados de
análise de múltiplas colunas?
O botão Remover Todos MCPK remove somente as combinações de múltiplas
colunas que são criadas por meio da análise de coluna de múltiplas colunas.
Qualquer combinação que seja criada fora da análise da chave primária de
múltiplas colunas, como uma coluna virtual ou uma chave primária composta
definida, não será removida.

Como a mudança da sequência de colunas na execução de
análise duplicada afeta os resultados da análise de verificação
duplicada?
Alterar a ordem das colunas na lista de objetos de sequência de colunas não tem
efeito sobre os resultados da verificação duplicada.

Estou exportando uma tabela de referência na área de trabalho
Gerenciamento de Tabela. Qual é a opção de arquivo de largura
fixa?
Quando a tabela de referência é exportada, a largura entre dois valores de coluna
no arquivo exportado é determinada pelo comprimento de exibição da coluna.
Porque a largura já está definida, ela é chamada de largura fixa. É possível
visualizar os metadados da tabela de referência selecionando a tarefa Visualizar
Metadados na área de janela Tarefas.

Perguntas Mais Frequentes sobre Análise entre Tabelas
Localize respostas às perguntas mais frequentes sobre a análise entre tabelas, tais
como a maneira como o sistema diferencia entre pares compatíveis e pares
incompatíveis e se a análise da coluna é um pré-requisito para a análise de chave
estrangeira.
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“Como o sistema diferencia pares compatíveis de pares incompatíveis?”
“Se eu não executar um perfil de base em algumas das colunas em uma tabela,
essas colunas podem ser analisadas em uma tarefa de análise de chave estrangeira
que contenha essa tabela?”
“É possível selecionar quais pares são usados em uma tarefa de análise de chave
estrangeira ou em uma tarefa de snálise de domínio cruzado?”
“Na área de janela Visualizar Análise de Domínio Cruzado, de onde vem o valor
no campo Sinalizar Porcentagem Acima?”
“Se um novo valor for inserido no campo Sinalizar Porcentagem Acima, esse valor
será salvo e exibido quando eu abrir a área de janela novamente?” na página 475
“Na área de janela Análise de Domínio Cruzado, o que representam as diferentes
barras na coluna Análise de Coluna?” na página 475
“Para executar uma tarefa de análise de domínio cruzado, alguma ou todas as
tabelas selecionadas precisam ter uma chave primária?” na página 475
“O que os sinalizadores indicam na área de janela de detalhes da análise de
domínio cruzado? E se algumas linhas não contiverem um sinalizador?” na página
475

Como o sistema diferencia pares compatíveis de pares
incompatíveis?
Se o tipo de dados, comprimento e outras propriedades das duas colunas em um
par forem os mesmos, o sistema concluirá que o par é compatível.

Se eu não executar um perfil de base em algumas das colunas
em uma tabela, essas colunas podem ser analisadas em uma
tarefa de análise de chave estrangeira que contenha essa
tabela?
Não. Somente as colunas cujos perfis foram criados em uma tarefa de análise de
coluna podem ser usadas em uma tarefa de análise de chave estrangeira.

É possível selecionar quais pares são usados em uma tarefa de
análise de chave estrangeira ou em uma tarefa de snálise de
domínio cruzado?
Não, todos os pares possíveis na lista de objetos serão analisados.

Na área de janela Visualizar Análise de Domínio Cruzado, de
onde vem o valor no campo Sinalizar Porcentagem Acima?
O valor é definido nas configurações de análise de nível do projeto. Para modificar
esse valor no console, selecione Visão Geral > Propriedades do Projeto >
Configurações de Análise. As configurações de nível de projeto são usadas para
este campo.
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Se um novo valor for inserido no campo Sinalizar Porcentagem
Acima, esse valor será salvo e exibido quando eu abrir a área de
janela novamente?
Não. Você deve alterar a configuração na área de janela Propriedades do Projeto
para que ele persista. Clicar em Aplicar só atualiza a lista de objetos.

Na área de janela Análise de Domínio Cruzado, o que
representam as diferentes barras na coluna Análise de Coluna?
As barras representam o status da análise de coluna, que pode estar nos seguintes
estados:
v Uma barra vazia significa que a análise de coluna não foi executada em
nenhuma das colunas na tabela.
v Uma barra sólida significa que a análise de coluna foi executada em todas as
colunas na tabela.
v Uma barra com meio preenchimento significa que a análise de coluna foi
executada em algumas colunas na tabela.

Para executar uma tarefa de análise de domínio cruzado, alguma
ou todas as tabelas selecionadas precisam ter uma chave
primária?
Não, o único pré-requisito é que você tenha executado uma tarefa de análise de
coluna nas colunas selecionadas nas tabelas.

O que os sinalizadores indicam na área de janela de detalhes da
análise de domínio cruzado? E se algumas linhas não
contiverem um sinalizador?
Um sinalizador indica que um valor é exclusivo. O valor está presente na coluna
de base ou na coluna do par. Uma linha sem um sinalizador significa que o valor
específico pode ser localizado em ambas as colunas.

Perguntas Mais Frequentes sobre Gerenciamento de
Metadados
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre gerenciamento de
metadados, como o motivo de algumas tarefas não estarem disponíveis na área de
trabalho.
“Por que excluir termos, políticas e contatos demora mais do que o normal quando
eles estão associados a outros objetos como armazenamentos de dados, tabelas,
arquivos ou colunas?” na página 476
“Por que a tarefa Abrir Detalhes não está disponível para itens reduzidos na lista
de objetos?” na página 476
“Por que as tarefas Novo e Excluir não estão disponíveis para um armazenamento
de dados, tabela, arquivo ou coluna?” na página 476
“Por que não há confirmação de exclusão quando eu removo termos, políticas e
contatos de armazenamentos de dados, tabelas, arquivos ou colunas?” na página
476
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Por que excluir termos, políticas e contatos demora mais do que
o normal quando eles estão associados a outros objetos como
armazenamentos de dados, tabelas, arquivos ou colunas?
O sistema deve remover as associações além de excluir o termo, política ou
contato. A remoção da associação requer tempo adicional.

Por que a tarefa Abrir Detalhes não está disponível para itens
reduzidos na lista de objetos?
Esse é o comportamento desejado. Para abrir os detalhes de um objeto, expanda os
itens e selecione um.

Por que as tarefas Novo e Excluir não estão disponíveis para um
armazenamento de dados, tabela, arquivo ou coluna?
A adição e a exclusão desses objetos é manipulada fora da área de trabalho
Gerenciando Metadados. Na área de trabalho Gerenciando Metadados, é possível
associar objetos e rótulos aos armazenamentos de dados, tabelas, arquivos ou
colunas.

Por que não há confirmação de exclusão quando eu removo
termos, políticas e contatos de armazenamentos de dados,
tabelas, arquivos ou colunas?
O sistema não exclui nenhum dos termos, políticas ou contatos. Ele só remove a
associação a esse termo, política ou contato do armazenamento de dados, tabela,
arquivo ou coluna.

Perguntas Mais Frequentes sobre o Trabalho com Notas
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre o trabalho com notas,
como a maneira de criar notas para tabelas e colunas.
“Por que a opção Incluir Notas não está disponível?”
“Como crio uma nota para uma tabela?”
“Como crio uma nota para uma coluna?” na página 477

Por que a opção Incluir Notas não está disponível?
Na janela Publicar Resultados da Análise, a opção Incluir Notas pode não estar
disponível se nenhuma nota existir para essa tabela ou coluna. É necessário incluir
notas na tabela selecionada e em suas colunas correspondentes.

Como crio uma nota para uma tabela?
Para criar uma nota para uma tabela:
1. No console do IBM InfoSphere Information Server, selecione Início >
Gerenciamento de Metadados > Tabelas ou arquivos.
2. Selecione a tabela na qual deseja incluir notas e clique em Abrir.
3. Clique no ícone Notas (
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) para abrir a paleta de Notas e criar a nota.

Como crio uma nota para uma coluna?
Para criar uma nota para uma coluna:
1. Na área de trabalho Análise de Coluna, selecione uma coluna.
2. Clique em Abrir Análise de Coluna.
3. Clique no ícone Notas (

) para abrir a paleta de Notas e criar a nota.

Perguntas Mais Frequentes sobre Relatórios
Localize as respostas às perguntas mais frequentes sobre relatórios, como quais
relatórios mostram notas e quais são as opções do relatório.
“Quais relatórios mostram notas?”
“Por que há páginas parcialmente em branco no meu relatório?”
“Por que a data ou hora mostrada no meu relatório é diferente da data ou hora
mostrada no meu computador?”
“Como incluo aliases no relatório?”
“Qual é o propósito do parâmetro Exclusões do Indicador no relatório detalhado
de Análise do Domínio e no relatório Perfil do Valor do Domínio?” na página 478
“Por que os valores duplicados, total de linhas, valores de exclusividade e valores
distintos nos meus relatórios de chave primária ficam vazios mesmo quando o
restante dos dados é exibido?” na página 478
“Para alguns relatórios, por que não consigo selecionar as colunas na tela
Selecionar Origens?” na página 478

Quais relatórios mostram notas?
Todos os relatórios do IBM InfoSphere Information Analyzer mostram notas. Além
disso, o relatório Resumo de Notas na seção Resumo da Coluna mostra somente
notas.

Por que há páginas parcialmente em branco no meu relatório?
Páginas em branco podem ocorrer em relatórios com gráficos porque um gráfico
não pode ser dividido entre páginas. O gráfico pode ser movido para a próxima
página, o que deixa um espaço em branco na página anterior.

Por que a data ou hora mostrada no meu relatório é diferente da
data ou hora mostrada no meu computador?
Os campos de data e hora mostram o horário do servidor no momento em que o
relatório foi executado.

Como incluo aliases no relatório?
Selecione a opção Mostrar Definições Customizadas na área de janela Especificar
Parâmetros de Relatório.
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Qual é o propósito do parâmetro Exclusões do Indicador no
relatório detalhado de Análise do Domínio e no relatório Perfil do
Valor do Domínio?
O parâmetro especifica que o tipo de indicador de domínio selecionado deve ser
excluído do relatório.

Por que os valores duplicados, total de linhas, valores de
exclusividade e valores distintos nos meus relatórios de chave
primária ficam vazios mesmo quando o restante dos dados é
exibido?
Para incluir esses valores nos relatórios de chave primária, selecione Visualizar
Verificação Duplicada na área de janela Análise da Chave Primária antes de
executar o relatório.

Para alguns relatórios, por que não consigo selecionar as
colunas na tela Selecionar Origens?
Para os relatórios de nível de tabela, não é possível selecionar colunas. Os
relatórios são executados em todas as colunas na tabela. Os relatórios a seguir são
relatórios de nível de tabela: Coluna Inferida, Análise de Domínio de Tabela
Cruzada, Análise de Chave Estrangeira e Análise da Chave Primária de Tabela.
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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 183. 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 184. 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 184. 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.
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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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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.

Avisos e Marcas Registradas
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ITIL é uma marca registrada e uma marca registrada da comunidade do
Departamento de Comércio do Governo e está registrada no U.S. Patent and
Trademark Office
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.
Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment,
Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países e é utilizada sob licença a partir
deste ponto.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou afiliadas.
O United States Postal Service possui as seguintes marcas registradas: CASS, CASS
Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS
e United States Postal Service. IBM Corporation é um licenciado não exclusivo da
DPV e LACSLink do United States Postal Service.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou
marcas de serviço de terceiros.
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