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Capítulo 1. Introdução ao IBM InfoSphere Information
Services Director
É possível criar mais facilmente processos de negócios com informações de um ambiente heterogêneo
complexo, se essas informações forem publicadas como serviços consistentes e reutilizáveis.
A integração das informações é uma parte chave da criação de serviços com IBM® InfoSphere Information
Server. IBM InfoSphere Information Services Director permite que as unidades de qualquer dos
componentes de conjunto sejam implementadas como serviços da Web ou Enterprise Java Beans (EJBs)
em minutos. A carga IBM InfoSphere Information Services Director balanceia os pedidos de serviço em
vários nós do InfoSphere Information Server, para assegurar a seleção tranquila de picos de carga e para
assegurar a tolerância a falhas e a alta disponibilidade. Ela fornece os seguintes recursos chave:
v Compactando a lógica de integração de informações como serviços que isolam os desenvolvedores das
origens subjacentes.
v Permitindo que esses serviços sejam chamados como EJBs ou serviços da Web
v Fornece acesso REST aos serviços utilizando o formato XML ou JSON
v
v
v
v

Expondo os serviços como feeds RSS
Utilizando o método de transporte JMS para acesso assíncrono às respostas do serviço
Fornecendo balanceamento de carga e tolerância a falhas para os pedidos em vários servidores
Fornecendo infra-estrutura de fundação para serviços de informações

A arquitetura extensível de InfoSphere Information Services Director permite ativar uma ampla faixa de
tarefas de gerenciamento de informações como limpeza de dados, transformação de dados e serviços de
federação de dados.

Serviços de Infra-estrutura
O InfoSphere Information Services Director é implementado em um backbone de serviço baseado em
J2EE que fornece interconexões flexíveis, distribuíveis e configuráveis entre várias partes da arquitetura.
Esses serviços de infra-estrutura incluem:
Serviço de Criação de Log
Oferecem um local central para que o usuário registre eventos de serviço. Os logs entram no
repositório comum com cada provedor de serviços definindo categorias de log relevantes para
esse serviço. As configurações determinam as categorias das mensagens de criação de log que são
salvas no repositório.
Serviços de Segurança
Suportam a autenticação baseada em função de usuários, serviços de controle de acesso e
criptografia apropriada para conformidade com muitos regulamentos de privacidade e segurança.
Catálogo de Serviço
Oferece aos usuários formas para pesquisar e procurar serviços por categoria e visualizar
descrições que podem ser definidas quando o serviço for criado. O InfoSphere Information
Services Director também fornece um link direto para o IBM WebSphere Service Registry
Repository para as pessoas que possuem este produto.
Balanceamento de Carga e Serviços de Disponibilidade
Suportam pedidos de roteamento para vários servidores para oferecer um ambiente ideal de
carregamento e de alta disponibilidade, que possa se recuperado em caso de falha de qualquer
servidor individual.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Conceitos relacionados
Capítulo 6, “Desenvolvendo Aplicativos, Serviços e Operações”, na página 33
Conforme mostrado na figura a seguir, o modelo de desenvolvimento do IBM InfoSphere Information
Services Director está baseado em uma hierarquia de objetos que definem o fluxo do desenvolvimento.
“Conectando uma Ligação a um Serviço” na página 40
Os consumidores de serviço conseguem acessar os serviços de informações utilizando várias tecnologias
para interoperabilidade do programa. Essas tecnologias são denominadas ligações.
Capítulo 8, “Consumidores de Serviço”, na página 79
Os consumidores de serviço conseguem acessar os serviços de informações utilizando várias tecnologias
para interoperabilidade do programa.

IBM InfoSphere Information Services Director e Arquitetura do IBM
InfoSphere Information Server
Para entender como o IBM InfoSphere Information Services Director funciona, é preciso entender a
arquitetura do IBM InfoSphere Information Server.
Conforme mostrado na figura a seguir, o InfoSphere Information Server é instalado em quatro camadas:
cliente, repositório de metadados, serviços e mecanismo. Os componentes do produto são instalados em
cada camada dependendo das seleções feitas. As camadas podem ser instaladas no mesmo computador
ou em computadores diferentes. Você deve entender onde cada uma das camadas está instalada e como
elas impactam a instalação. A figura a seguir mostra o cliente, a documentação, o repositório de
metadados, a camada de serviços e o mecanismo instalados em dois computadores. O Computador A é
um sistema Microsoft Windows XP ou Windows Vista e o Computador B é um sistema Windows Server
2003, Linux ou UNIX.
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Computador A: Windows® XP
Documentação

Cliente

Computador B: Windows Server® 2003, Linux® ou UNIX®
WebSphere
Application Server
Camada dos
Serviços

DB2
Camada do
mecanismo
Repositório de
metadados

Figura 1. Configuração de InfoSphere Information Server

A Camada de Serviços
O servidor InfoSphere Information Services Director reside na camada de serviços do InfoSphere
Information Server. A camada de serviços está contida em um IBM WebSphere Application Server. O
InfoSphere Information Services Director em si é um conjunto de Enterprise Java Beans (EJB) que é
executado no servidor de aplicativos. Cada serviço do InfoSphere Information Server gerado pelo
InfoSphere Information Services Director é gerado como um bean de sessão EJB, independentemente de a
função ser uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage, uma tarefa do IBM InfoSphere QualityStage, um
procedimento armazenado do banco de dados ou uma consulta federada. Depois que o bean de sessão de
serviço tiver sido gerado, os artefatos adicionais serão criados, considerando se a ligação SOAP sobre
HTTP ou EJB é solicitada para o serviço. A camada de serviços também é onde residem os programas
IBM InfoSphere Metadata Server, que fornecem ao InfoSphere Information Services Director os serviços
do IBM InfoSphere Metadata Server que criam e armazenam os metadados de tempo de execução do
InfoSphere Information Services DirectorInfoSphere Information Services Director.

A Camada de Cliente
Desenvolva, implemente e mantenha os serviços de informações através de dois aplicativos cliente:
IBM InfoSphere Information Server Console
O console é uma interface com o usuário orientada a tarefas que integra componentes do
conjunto em uma estrutura unificada. O console contém áreas de trabalho que você usa para criar
e completar tarefas de integração de informações, como investigar dados, criar planejamentos e
logs de tarefas e implementar aplicativos ou serviços da Web.
Capítulo 1. Introdução
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IBM InfoSphere Information Server: Console da Web
O Catálogo de Serviços de Informações faz parte do IBM InfoSphere Information Server: Console
da Web. O Catálogo de Serviços de Informações contém informações sobre os serviços de
informações implementados. Permite procurar a árvore de categorias de serviços no catálogo e
procura categorizados, serviços implementados não categorizados ou todos os serviços por
atributos customizados e metadados de tempo de design.

A Camada de Mecanismo
A camada de mecanismo é onde ocorre a maior parte do trabalho executado pelo InfoSphere Information
Server. Para InfoSphere Information Services Director, a camada de mecanismo é onde residem os
provedores de informações reais (embora nem todos os provedores de informações precisem fazer parte
do InfoSphere Information Server). O InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere
Federation Server fazem todos parte da camada de mecanismo. Quando os servidores InfoSphere
DataStage ou InfoSphere QualityStage são instalados, eles são registrados em um domínio particular. O
servidor InfoSphere Information Services Director pode se conectar apenas aos servidores que estiverem
registrados no mesmo domínio no qual reside o servidor InfoSphere Information Services Director. Isso
ocorre porque o InfoSphere DataStage e o InfoSphere QualityStage compartilham serviços comuns, tal
como segurança como InfoSphere Information Services Director e, portanto, devem residir no mesmo
domínio. Os provedores de informações, como IBM InfoSphere Federation Server e IBM DB2, não são
associados a um domínio específico e portanto não têm essa restrição.

Fluxo de Mensagens do IBM InfoSphere Information Services Director
Os pedidos de serviço do IBM InfoSphere Information Services Director tomam uma série de etapas para
serem processadas.
A figura a seguir mostra um único servidor InfoSphere Information Services Director e dois Agentes
Application Service Backbone (ASB). Os terminais InfoSphere Information Services Director podem ser
para SOAP sobre HTTP, EJB e assim por diante. Quando um pedido chega no terminal, ele é transmitido
ao Adaptador Application Service Backbone (ASB) juntamente com as informações sobre a operação
solicitada. Os metadados de operação são utilizados para determinar o conjunto de provedores que pode
processar o pedido e o balanceador de carga a serem utilizados para transmitir o pedido para o Agente
ASB correto. O Agente ASB é a parte do Information Service Framework (ISF) que fornece um meio de
enviar os pedidos do Servidor ASB (onde o IBM InfoSphere Information Server está instalado) para os
sistemas remotos nos quais o Agente ASB está localizado sem a necessidade de um J2EE Application
Server completo em cada local do cliente. O Agente ASB utiliza uma arquitetura de plug-in para permitir
que diferentes tipos de pedidos sejam transmitidos a partir do Servidor ASB.
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Terminal ISD
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Tarefa/
Consulta

Tarefa/
Consulta

Agente ASB

Agente ASB

Figura 2. Fluxo de mensagens

O Information Service Framework também fornece o balanceamento de carga e o conjunto de recursos. O
balanceador de carga é utilizado apenas para balancear a carga entre dois Agentes ASB diferentes.
Portanto, se uma operação tiver apenas um provedor conectado a ele ou se todos os provedores
conectados forem executados no mesmo Agente ASB, nenhum balanceamento de carga será feito. O
balanceador de carga transmite o pedido ao Agente ASB no qual é colocado em uma fila para a operação
que está sendo processada. Quando um slot se tornar disponível em um pipeline, o pedido será movido
da Fila de Operação para o pipeline no qual será processado pela correspondente tarefa do IBM
InfoSphere DataStage, consulta do IBM InfoSphere Federation Server ou do IBM DB2, procedimento
armazenado ou outro provedor. No tempo de execução, o usuário pode afetar o comportamento do
balanceador de carga e essas filas.
Conceitos relacionados
“Configurações do Tempo de Execução” na página 72
Durante o design da operação de serviço, são criadas as configurações padrão para a execução do tempo
de execução.

Capítulo 1. Introdução
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Capítulo 2. Provedores de Serviço de Informações
Suportados
Os provedores de serviços de informações são as origens das operações para seus serviços. Usando o IBM
InfoSphere Information Services Director, é possível criar serviços dos seguintes provedores de serviços
de informações: IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 para Linux, UNIX e
Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server para
z/OS e Oracle Database Server.

Sobre Esta Tarefa
Para utilizar um provedor de serviços de informações como uma origem para InfoSphere Information
Services Director, você deve estar apto a conectar-se ao provedor de serviços a partir do IBM InfoSphere
Information Server Console.
Tabela 1. Provedores de Serviços de Informações Suportados pelo InfoSphere Information Services Director
Provedor de serviços de informações

As operações que você pode expor, utilizando o IBM
InfoSphere Information Server Console

InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage

Tarefas InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage

IBMDB2
Nota: O suporte para o IBM DB2 como um provedor de
serviços está limitado ao Linux, UNIX e Windows. O
DB2 para z/OS não é suportado.

Consultas ou procedimentos armazenados do IBM DB2
ou consultas SQL que você cria usando o construtor SQL
que está disponível no console

IBM InfoSphere Federation Server

Consultas ou procedimentos armazenados a partir do
IBM InfoSphere Federation Server ou consultas SQL que
você cria utilizando o SQL Builder disponível no console

IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS

Consultas ou procedimentos armazenados a partir do
IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS ou
consultas SQL que você cria utilizando o SQL Builder
disponível no console

Servidor do Banco de Dados Oracle

Consultas ou procedimentos armazenados a partir do
Oracle Database Server ou consultas SQL que você cria
utilizando o SQL Builder disponível no console

Conceitos relacionados
Capítulo 6, “Desenvolvendo Aplicativos, Serviços e Operações”, na página 33
Conforme mostrado na figura a seguir, o modelo de desenvolvimento do IBM InfoSphere Information
Services Director está baseado em uma hierarquia de objetos que definem o fluxo do desenvolvimento.
Tarefas relacionadas
“Incluindo Operações” na página 63
Inclua as operações para definir as tarefas de informações de um serviço. Cada serviço de informações é
composto por um conjunto de operações que utilizam artefatos como consultas de banco de dados para
sua lógica de negócios. A implementação de operações, como as consultas de banco de dados e tarefas do
IBM InfoSphere DataStage, é oculta no cliente de serviço. Esse acomplamento livre permite que os
clientes de serviço a serem desenvolvidos independentemente dos serviços de informações e requer
coordenação mínima entre o desenvolvedor de serviço e o desenvolvedor do cliente de serviço.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Capítulo 3. Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage como Serviços
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.
O design de uma tarefa determina se ela está sempre instalada e em execução ou se é executada após a
conclusão. Todas as tarefas que são expostas como serviços processam pedidos com base ad-hoc, 24 horas
por dia, 7 dias por semana. O servidor IBM InfoSphere Information Services Director inicia instâncias de
tarefa em um ou mais servidores InfoSphere DataStage para balanceamento de carga e escalabilidade.
Você deve especificar se uma tarefa está sempre em execução ou ativada para o serviço na janela de
propriedades da tarefa do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
Certifique-se de que os nomes de colunas nas tarefas do InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere
QualityStage não contenham um dígito numérico seguido por letra minúscula, como 2b. Esse tipo de
nome de coluna fará com que as tarefas falhem quando você chamá-las como serviços do IBM InfoSphere
Information Services Director.
Um serviço aceita pedidos de aplicativos clientes, mapeando dados do pedido para linhas de entrada e
transmitindo-os para as tarefas subjacentes. Uma instância da tarefa pode incluir consultas ao banco de
dados, transformações, padronização e correspondência de dados, e outras tarefas de integração de
dados. Uma instância da tarefa pode então retornar as linhas de saída que podem ser mapeadas para os
dados de resposta de serviço e enviados de volta para o cliente.

Tarefas em Lote
A Topologia I utiliza tarefas em lote novas ou existentes que são expostas como serviços. Uma tarefa em
lote inicia on demand. Cada pedido de serviço inicia uma instância da tarefa, que é executada até sua
conclusão. Essa tarefa geralmente inicia um processo em lote a partir de um processo em tempo real que
não necessita feedback direto dos resultados. Ela é adaptada para o processamento de conjuntos de dados
em massa e é capaz de aceitar parâmetros da tarefa como argumentos de entrada. As tarefas da Topologia
I possuem as seguintes características:
Tempos de início e parada
O tempo decorrido para iniciar e parar uma tarefa em lote, também conhecido como latência, é
alto. Esse fator contribui para uma taxa de rendimento baixa em comunicação com o cliente de
serviço.
Instâncias da Tarefa
O agente Information Service Framework (ISF) inicia instâncias de tarefa sob demanda para
processar pedidos de serviço, até o máximo que você configura. Para balanceamento de carga, é
possível executar as tarefas em vários servidores InfoSphere DataStage.
Entrada e saída
Um serviço de informações que é baseado em uma tarefa em lote pode utilizar os parâmetros de
tarefa como argumentos de entrada. Esse tipo de serviço não retorna nenhuma saída. Se você
projetar o serviço de informações, poderá configurar os valores para os parâmetros da tarefa. Se a
tarefa for encerrada de maneira anormal, o cliente de serviço receberá uma exceção.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Tarefas em Lote com um Estágio de Saída de Serviço
A Topologia II utiliza uma tarefa em lote existente e adiciona um estágio de saída. O estágio de saída do
InfoSphere Information Services Director é o ponto de saída da tarefa, retornando uma ou mais linhas
para o aplicativo cliente como uma resposta de serviço. Sua definição de tabela é mapeada para os
argumentos de saída de uma operação de serviço, como o valor de retorno de uma operação de serviço
da Web. Os valores de retorno podem consistir em um valor atômico (uma coluna), uma estrutura (várias
colunas) ou uma matriz de estruturas (várias linhas). Conforme mostra a figura a seguir, essas tarefas
geralmente iniciam um processo em lote a partir de um processo em tempo real que exige feedback ou
dados dos resultados. Isso é projetado para processar grandes conjuntos de dados e é capaz de aceitar
parâmetros da tarefa como argumentos de entrada. Os requisitos para uma tarefa da Topologia II são
idênticos aos daqueles para as tarefas da Topologia I em todos os outros aspectos.

Figura 3. Tarefa da Topologia II

Tarefas com Estágios de Entrada e Saída de Serviço
Na Topologia III, as tarefas usam um estágio de entrada do InfoSphere Information Services Director e
um estágio de saída de serviço. O estágio de entrada é o ponto de entrada para uma tarefa, aceitando
uma ou mais linhas durante um pedido de serviço. Essas tarefas estão sempre em execução Essa
topologia geralmente é utilizada para processar grandes volumes de transações menores nas quais o
tempo de resposta é importante. Ela é adaptada para processar muitos pedidos pequenos em vez de uns
poucos pedidos grandes. A figura a seguir mostra um exemplo dessa topologia.
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Figura 4. Tarefa da Topologia III

As tarefas da Topologia III possuem as seguintes características:
Entrada InfoSphere Information Services Director
O estágio de entrada InfoSphere Information Services Director suporta um link de saída. Sua
definição de tabela é mapeada para os argumentos de entrada de uma operação de serviço, como
os argumentos de entrada de um método EJB. Os valores de entrada podem consistir em um
valor atômico (uma ou mais coluna), uma estrutura (várias colunas) ou uma matriz de estruturas
(várias linhas).
Definido Estágios
As tarefas com estágios passivos que possuem ambos os links de entrada e de saída não são
elegíveis para implementar as operações de serviço. A tarefa que possui um estágio de origem de
dados com links de entrada e saída não pode ser utilizada para implementar uma operação de
serviço, porque o estágio de origem de dados atua como um ponto de sincronização. Se você
precisar de um estágio de origem de dados com links de entrada e saída, não use um estágio de
entrada do InfoSphere Information Services Director. Se você omitir o estágio de entrada do
InfoSphere Information Services Director de uma tarefa, será necessário mais tempo de
processamento para um pedido de serviço, incluindo o tempo para iniciar e parar a tarefa.
Além disso, uma consulta de banco de dados com resultados retornados em um link de saída
será executada apenas uma vez, quando a instância da tarefa for iniciada. Ela não é executada
novamente durante cada pedido de chamada de serviço. Se você deseja extrair os dados de uma
origem de dados, utilize um link de referência para executar a consulta.

Capítulo 3. Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços
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Comportamento sempre ativo
Uma tarefa que está em conformidade com a Topologia III está sempre em execução. Se você
projetar a operação de serviço, selecione as seguintes opções:
v Número mínimo de instâncias da tarefa
v Número máximo de instâncias da tarefa
Cada instância da tarefa trata de vários pedidos durante a vida útil. O agente ASB inicia as
instâncias de tarefa antes dos pedidos de serviço, que elimina virtualmente a latência. Esse fator
contribui para uma taxa de rendimento alta em comunicação com o cliente de serviço. Se a tarefa
parar, o cliente de serviço receberá uma exceção.
Para evitar tempos limite entre suas conexões de banco de dados, configure a vida útil máxima
das instâncias de tarefa logo abaixo do menor limite de tempo limite. Essa é uma etapa de
implementação. No tempo de execução, o agente ASB recicla as instâncias para atender à
demanda e manter as instâncias mínimas necessárias.
Parâmetros de Tarefa
Quaisquer parâmetros de tarefa pertencentes a uma tarefa de Topologia III são estáticos para
todas as instâncias da tarefa. Se você projetar a operação de serviço, poderá configurar os valores
de parâmetro da tarefa.
Considerações de Reutilização
As tarefas com um estágio de entrada do InfoSphere Information Services Director trazem
restrições de design.

12

Guia do Usuário

Conceitos relacionados
“Considerações Globais”
Esta seção descreve as seguintes considerações globais que se aplicam a todas as três topologias de tarefa
IBM InfoSphere DataStage.
“Restrições de Tempo de Execução e Design da Tarefa” na página 15
No design de tarefa, alguns recursos e comportamento de tempo de execução se aplicam apenas a certas
tecnologias de tarefa do IBM InfoSphere DataStage.
“Estágio da Origem de Dados com Links de Entrada e Saída” na página 16
Uma tarefa com um estágio Entrada ISD e um estágio de origem de dados com links de entrada e saída
não funciona porque o estágio da origem de dados age como ponto de sincronização.
“Estágio da Origem de Dados com Link de Saída do Fluxo” na página 16
Uma consulta de banco de dados cujos resultados são retornados em um link de saída é iniciada apenas
uma vez, quando a instância de tarefa é iniciada. Ela não é reiniciada durante cada pedido de chamada
de serviço.
“estágio Arquivo Sequencial” na página 17
Os nomes de arquivos utilizados pelo estágio estágio Arquivo Sequencial devem ser exclusivos para cada
instância da tarefa.
“Estágio FTP” na página 17
Os arquivos de destino de estágio FTP devem ser exclusivos para cada instância da tarefa.
“Estágios Database” na página 17
Siga essas orientações ao utilizar os estágios de banco de dados em uma tarefa.
“Instâncias Sempre em Execução” na página 18
Siga essas orientações para tarefas que são instâncias sempre em execução.
“Sobre os Serviços” na página 39
Um serviço de informações é um contêiner para um grupo de operações relacionadas. Ao criar os
serviços, você indica o método que utiliza para chamar as operações dentro de um serviço. Além disso,
indica seus requisitos de segurança no nível de serviço.
Tarefas relacionadas
“Incluindo um Tipo DataStage e QualityStage” na página 64
Conclua esta tarefa para expor uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage ou do IBM InfoSphere
QualityStage como um serviço.

Considerações Globais
Esta seção descreve as seguintes considerações globais que se aplicam a todas as três topologias de tarefa
IBM InfoSphere DataStage.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Macros e Funções BASIC
Dentro de uma tarefa IBM InfoSphere DataStage que é exposta como um serviço, é possível incluir as
seguintes macros e funções BASIC.
Este tópico utiliza as seguintes definições:
bloqueio de transmissão
Uma unidade de trabalho processada a partir de um fluxo de dados.
Capítulo 3. Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços
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Mensagem End-Of-Transmission (EOT)
Uma mensagem utilizada para indicar a conclusão de uma transmissão.
Mensagem End-Of-File (EOF)
Uma mensagem que sinaliza que o último registro de um arquivo foi lido.
De um ponto de vista conceitual, um trabalho com um estágio Entrada ISD divide os dados em blocos de
transmissão, usando mensagens de fim de transmissão (EOT). O primeiro bloco de transmissão é recebido
quando as tarefas são iniciadas. O primeiro bloco de transmissão é encerrado e o segundo começa
quando a primeira mensagem EOT é recebida. Esse processo continua até que a tarefa termine com uma
mensagem End-Of-File (EOF).
Os EOTs fluem através do gráfico de estágios ativos em uma tarefa. Cada estágio mantém as informações
de status sobre os EOTs que recebeu. Quando todos os estágios de tarefa ativa processarem o último EOT
e EOF, o status EOT será atualizado.
O API fornece apenas informações sobre o processamento de blocos de transmissão para as tarefas do
servidor.

Macros
DSRTIRowCount
Indica o número de linha dentro do bloco de transmissão atual.
DSRTIRequestNo
Indica o número de bloco de transmissão atual. O primeiro número de bloco de transmissão é 1.

Funções BASIC
DSGetJobInfo, com os seguintes tipos de informações:
DSJ.JOBEOTCOUNT
Essa chave retorna uma contagem de EOTs que foram processados completamente pela
tarefa.
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
Essa chave retorna um registro de data e hora que marca o tempo no qual o último bloco
de transmissão foi processado. O registro de data e hora está no formato AAAA-MM-DD
HH:MM:SS:mmm. (AAAA equivale ao ano, MM equivale ao mês, DD equivale ao dia,
HH equivale à hora, MM equivale ao minuto, SS equivale aos segundos, mmm equivale
aos milésimos de segundo.)
DSJ.JOBRTISERVICE
Essa chave retornará o valor 1, se a tarefa estiver ativada para publicação como um
serviço do IBM InfoSphere Information Services Director.
DSGetStageInfo, com os seguintes tipos de informações:
DSJ.STAGEEOTCOUNT
Essa chave retorna uma contagem de EOTs que foram processados completamente pelo
estágio.
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
Essa chave retorna um registro de data e hora que marca o tempo no qual o último bloco
de transmissão foi processado. O registro de data e hora está no formato AAAA-MM-DD
HH:MM:SS:mmm. (AAAA equivale ao ano, MM equivale ao mês, DD equivale ao dia,
HH equivale à hora, MM equivale ao minuto, SS equivale aos segundos, mmm equivale
aos milésimos de segundo.)
DSJ.STAGEEOTSTART
Essa chave retorna um registro de data e hora que marca o tempo no qual o último bloco
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de transmissão foi iniciado. O registro de data e hora está no formato AAAA-MM-DD
HH:MM:SS:mmm. (AAAA equivale ao ano, MM equivale ao mês, DD equivale ao dia,
HH equivale à hora, MM equivale ao minuto, SS equivale aos segundos, mmm equivale
aos milésimos de segundo.)
DSGetLinkInfo, com os seguintes tipos de informações:
DSJ.LINKROWCOUNT
Essa chave retorna o número total de linhas que fluíram sob o link no momento em que a
tarefa foi iniciada.
DSJ.INSTROWCOUNT
Essa chave retorna uma lista separada por vírgula de contagens de linha para cada
instância de uma tarefa paralela.
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Essa chave retorna o número de linhas que fluíram sob o link desde quando o último
bloco de transmissão foi processado.

Rotinas Após Estágio
Quando uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage tiver um estágio Entrada ISD, as rotinas pós-estágio
serão executadas apenas quando a tarefa estiver desativada.
Incluir um estágio Entrada ISD em uma tarefa significa que a tarefa sempre está em execução. As rotinas
após estágio são executadas apenas quando as tarefas forem paradas. As tarefas que incluem o estágio
Entrada ISD param a execução quando você as desativa no console do IBM InfoSphere Information
Services Director ou quando as configurações de propriedades do provedor, como o tempo de execução
máximo, limitam o período de tempo em que uma tarefa é executada.

Ramificando no Fluxo do Estágio
Em uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage, o estágio que é o envio de dados direto de um estágio
Saída ISD pode dividir sua saída entre o estágio Saída ISD e outro estágio.
Se a tarefa for finalizada, o estágio Saída ISD poderá não ser notificado. Para assegurar-se de que o
estágio Saída ISD não espere, use um estágio Link Collector para entregar os resultados da ramificação ao
estágio Saída ISD.

Restrições de Tempo de Execução e Design da Tarefa
No design de tarefa, alguns recursos e comportamento de tempo de execução se aplicam apenas a certas
tecnologias de tarefa do IBM InfoSphere DataStage.
Esta seção explora os seguintes recursos de design e comportamentos de tempo de execução que impõem
restrições em uma ou mais topologias:
v Estágio da origem de dados com links de entrada e saída
v Estágio da origem de dados com link de saída do fluxo
v Várias instâncias da tarefa
v Instâncias sempre em execução (tarefas que têm um estágio Entrada ISD)
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Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Estágio da Origem de Dados com Links de Entrada e Saída
Uma tarefa com um estágio Entrada ISD e um estágio de origem de dados com links de entrada e saída
não funciona porque o estágio da origem de dados age como ponto de sincronização.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia III
(tarefas com estágios Entrada ISD e Saída ISD).
O link de saída transmite o recebimento de dados da carga de trabalho quando todos os dados de envio
de dados forem recebidos no link de entrada.
Ao usar um estágio Entrada ISD, o link de entrada aguarda indefinidamente os dados porque a vida útil
de uma tarefa se estende a vários pedidos.
Se você desejar usar um estágio da origem de dados com links de entrada e saída, não use um estágio
Entrada ISD. Eliminar o estágio Entrada ISD resulta em tempo de processamento adicional para um
pedido de serviço, incluindo o tempo para iniciar e parar a tarefa.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Estágio da Origem de Dados com Link de Saída do Fluxo
Uma consulta de banco de dados cujos resultados são retornados em um link de saída é iniciada apenas
uma vez, quando a instância de tarefa é iniciada. Ela não é reiniciada durante cada pedido de chamada
de serviço.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia III
(tarefas com estágios Entrada ISD e Saída ISD).
Para extrair os dados de uma origem de dados, utilize um link de referência para executar a consulta.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Várias instâncias da tarefa
Como várias instâncias da mesma tarefa podem ser executadas simultaneamente dependendo da
configuração de implementação, considere isso como acesso simultâneo para recursos como arquivos e
bancos de dados ao projetar a sua tarefa.
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estágio Arquivo Sequencial
Os nomes de arquivos utilizados pelo estágio estágio Arquivo Sequencial devem ser exclusivos para cada
instância da tarefa.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia I
(tarefas em lote), Topologia II (tarefas em lote com um estágio Saída ISD) e Topologia III (tarefas com
estágios Entrada ISD e Saída ISD).
Todas as instâncias da tarefa tentarão atualizar o mesmo arquivo. Para evitar essas colisões, utilize a
macro DSJobInvocationId do InfoSphere DataStage para variar o nome do arquivo para cada instância da
tarefa. O IBM InfoSphere Information Server cria um identificador numérico exclusivo durante a execução
de uma tarefa que pode ser acessada utilizando esta macro.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Estágio FTP
Os arquivos de destino de estágio FTP devem ser exclusivos para cada instância da tarefa.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia I
(tarefas em lote), Topologia II (tarefas em lote com um estágio Saída ISD) e Topologia III (tarefas com
estágios Entrada ISD e Saída ISD).
Todas as instâncias da tarefa tentarão atualizar o mesmo arquivo. Para evitar essas colisões, utilize a
macro DSJobInvocationId do InfoSphere DataStage para variar o nome do arquivo sempre que um
arquivo for gravado.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Estágios Database
Siga essas orientações ao utilizar os estágios de banco de dados em uma tarefa.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia I
(tarefas em lote), Topologia II (tarefas em lote com um estágio Saída ISD) e Topologia III (tarefas com
estágios Entrada ISD e Saída ISD).
v Não configure o estágio como vazio e crie tabelas no início de uma tarefa porque o IBM InfoSphere
Information Server esvaziará uma tabela sempre que uma nova instância for iniciada.
v Para reduzir a probabilidade do bloqueio de tabela, utilize o recurso Autocommit ou uma frequência
de Confirmação de 1. Não configure o estágio para confirmar as linhas no fim de uma tarefa.
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Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Instâncias Sempre em Execução
Siga essas orientações para tarefas que são instâncias sempre em execução.
Nota: Esse recurso de design de uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage é aplicável para a Topologia III
(tarefas com estágios Entrada ISD e Saída ISD).
v Para evitar tempos limite entre suas conexões de banco de dados, configure a vida útil máxima das
instâncias de tarefa logo abaixo do menor limite de tempo limite. Essa é uma configuração de tempo
de execução que você seleciona durante a etapa de implementação no IBM InfoSphere Information
Services Director. No tempo de execução, o IBM InfoSphere Information Server recicla as instâncias
para atender à demanda e manter as instâncias mínimas necessárias.
v Para reduzir a probabilidade do bloqueio de tabela, no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage:
Designer, selecione o recurso Autocommit ou uma frequência de Confirmação de 1. Não configure o
estágio para confirmar as linhas no fim de uma tarefa.
Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.
“Configurações do Tempo de Execução” na página 72
Durante o design da operação de serviço, são criadas as configurações padrão para a execução do tempo
de execução.

Incluindo o Estágio Saída ISD
Configure o estágio Saída ISD ao criar uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.

Sobre Esta Tarefa
Uma tarefa pode ter um ou nenhum estágio Saída ISD.

Procedimento
1. No grupo Tempo Real na área de janela Paleta, arraste o ícone do estágio Saída ISD para a tela.
2. Conecte o ícone do estágio Saída ISD ao estágio que fornece os dados de saída.
3. Dê um clique duplo no ícone do estágio Saída ISD para exibir as propriedades do estágio.
4. Clique na guia Estágio.
5. Clique na guia Propriedades.
Nota: Você não pode usar os parâmetros da tarefa para o tamanho do buffer e tempo limite para o
estágio Entrada ISD ou Saída ISD. Digite os valores corrigidos para essas propriedades de tarefa ao
criar um serviço no IBM InfoSphere Information Services Director. OIBM InfoSphere Information
Server e o agente InfoSphere Information Services Director devem acessar esses valores antes que
você inicie a tarefa.
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6. Digite um valor para o Tamanho do Buffer.
7. Digite um valor para o Tempo Limite. O valor padrão de 30 segundos é adequado para a maioria
dos ambientes.
8. Clique na guia Entradas.
9. Clique na guia Colunas.
10. Digite os nomes de coluna ou clique em Carregar para incluir automaticamente os nomes de coluna
de entrada.
Conceitos relacionados
“Valor de Tempo Limite para Estágios Entrada ISD e Output” na página 27
O valor de Tempo Limite é o tempo máximo que o estágio Entrada ISD ou Saída ISD aguarda para
comunicar-se com o Agente IBM InfoSphere Information Services Director.

Incluindo o Estágio Entrada ISD
Configure o estágio Entrada ISD ao criar uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage:
Designer.

Sobre Esta Tarefa
Uma tarefa pode ter um ou nenhum estágio Entrada ISD.

Procedimento
1. No grupo Tempo Real na área de janela Paleta, arraste o ícone do estágio Entrada ISD para a tela.
2. Conecte o ícone do estágio Entrada ISD ao estágio que recebe os dados de entrada.
3. Dê um clique duplo no ícone do estágio Entrada ISD para exibir as propriedades do estágio.
4. Clique na guia Estágio.
5. Clique na guia Propriedades.

6.
7.
8.
9.
10.

Nota: Você não pode usar os parâmetros da tarefa para o tamanho do buffer e tempo limite para o
estágio Entrada ISD ou Saída ISD. Digite os valores corrigidos para essas propriedades de tarefa ao
criar um serviço no IBM InfoSphere Information Services Director. OIBM InfoSphere Information
Server e o agente InfoSphere Information Services Director devem acessar esses valores antes que
você inicie a tarefa.
Digite um valor para o Tamanho do Buffer.
Digite um valor para o Tempo Limite. O valor padrão de 30 segundos é adequado para a maioria
dos ambientes.
Clique na guia Saídas.
Clique na guia Colunas.
Digite os nomes de coluna ou clique em Carregar para incluir automaticamente os nomes de coluna
de entrada.
Nota: Se você planeja utilizar a ligação de serviço Texto sobre JMS, utilize apenas uma coluna de
entrada.
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Conceitos relacionados
“Valor de Tempo Limite para Estágios Entrada ISD e Output” na página 27
O valor de Tempo Limite é o tempo máximo que o estágio Entrada ISD ou Saída ISD aguarda para
comunicar-se com o Agente IBM InfoSphere Information Services Director.

Criando Tarefas em Tempo Real com Duas Origens de Entrada
Tarefas em tempo real não podem conter mais de um estágio Entrada ISD e mais de um estágio ISD
Autput. Entretanto, diversos estágios exigem mais de uma entrada. No design de tarefa, assegure-se de
que as entradas forneçam dados para cada pedido do serviço.

Sobre Esta Tarefa
Uma tarefa em tempo real é uma que sempre é executada como um serviço.
Um dos princípios principais no design de tarefa em tempo real é que o estágio Entrada ISD deve
orientar os dados através do fluxo de tarefas. Se um caminho na tarefa tiver uma origem independente
do caminho do estágio Entrada ISD, deverá ser dada consideração especial ao design para evitar
comportamento imprevisível quando uma única instância da tarefa for chamada por mais de um pedido
de serviço.
Para projetar tarefas em tempo real com estágios que tenham duas ou mais origens de entrada, aplique os
princípios demonstrados nestes exemplos de tarefas de Correspondência de Referência. Se você fizer isso,
seus designs de tarefa se alinharão com o comportamento de tempo de execução do estágio Entrada ISD.
O estágio Correspondência de Referência requer duas origens de entrada. Outros exemplos de estágios
que exigem mais de uma entrada são os estágios Join, Merge e Funnel.
Tarefas relacionadas
Migrando Tarefas em Tempo Real de V7 para V8

Considerações de Design para Tarefas de Correspondência de
Referência em Tempo Real
Uma tarefa de Correspondência de Referência requer a entrada de uma origem de dados e uma origem
de referência, que exigem considerações adicionais durante o design de tarefa. Os exemplos nesta seção
refletem essas considerações no método de seleção de registros de referência.
As considerações a seguir se aplicam a tarefas de Correspondência de Referência em tempo real:
v Como com qualquer tarefa do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage, as tarefas de Correspondência
de Referência podem conter apenas um estágio Entrada ISD e um estágio Saída ISD. Embora o estágio
Correspondência de Referência exija duas entradas, a tarefa deve incluir um único estágio Entrada ISD.
O estágio Correspondência de Referência exige também duas entradas para dados de frequência da
entrada e dados de referência, mas o estágio Correspondência de Referência manipula esses dados sem
ação explícita.
v Se você quiser usar uma visualização dinâmica dos dados de referência como entrada na
correspondência, use um banco de dados e um estágio Consulta. Além disso, use um estágio de
processamento como o estágio Cópia para copiar dados do estágio Entrada ISD para os estágios
Consulta e Correspondência de Referência. No estágio Consulta, configure o link de referência para
retornar várias linhas. No banco de dados, considere a configuração de uma consulta dispersa, em vez
de uma consulta normal.
O estágio Consulta recupera registros da fonte de referência. Se você tiver um número grande de
registros de entrada, use uma consulta normal. Se você tiver um número pequeno de registros de
entrada (1:100 ou mais), use uma consulta dispersa. Tarefas em tempo real típicas têm um número
pequeno de registros de entrada. O tipo de consulta Dispersa examina o banco de dados de referência
para cada registro de entrada que insere a tarefa. O tipo de consulta Normal transfere todos os
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registros do banco de dados de referência e, em seguida, recupera os registros indicados pelos dados
de entrada. Como cada uma dessas transações tem um custo de desempenho, o número de registros de
entrada com probabilidade de inserção no estágio Entrada ISD determina que tipo de consulta usar. Se
você tiver um número pequeno de registros de entrada, o custo de desempenho da consulta para cada
registro será menor. Quando a consulta dispersa examina cada registro de entrada, você economiza o
tempo necessário para transferir um número grande de registros de referência para o estágio Consulta.
Se você tiver um grande número de registros de entrada, pagará o custo de desempenho de uma
consulta normal que transfere todos os registros de referência para o estágio Consulta. Entretanto, esse
custo é inferior ao custo que você pagaria se o estágio Consulta consultasse o banco de dados de
referência de cada registro de entrada.
v Se você quiser usar uma visualização estática dos dados de referência como entrada na
correspondência, use uma origem de dados fixa (como um arquivo sequencial) e um estágio Consulta.
Use esse design de tarefa se quiser que os dados de referência sejam a captura instantânea de um
determinado estado do ambiente de banco de dados. Como com a visualização dinâmica de dados de
referência, use um estágio de processamento como o estágio Cópia para copiar dados do estágio
Entrada ISD para os estágios Consulta e Correspondência de Referência.
Nota: No caso de qualquer design de tarefa que não usar um estágio Consulta para recuperar dados
de referência, um estágio que introduza diretamente dados de referência poderá demonstrar
comportamento imprevisível em uma tarefa em tempo real. Em tal design, o comportamento é
imprevisível porque o estágio Entrada ISD não orienta o fluxo dos dados de referência para o estágio
Correspondência de Referência. Dependendo da situação, uma tarefa projetada dessa maneira poderá
retornar dados de referência incorretos ou fazer com que a execução falhe. Um comportamento comum
nesse design de tarefa é que o primeiro pedido funciona, mas o segundo não retorna nada.
v Os dados de frequência devem refletir uma amostra representativa da origem de dados maior. Os
dados de frequência gerados durante qualquer instância de uma tarefa de correspondência poderão
não refletir uma amostra representativa. Não gere dados de frequência em tempo real. Como a geração
de dados de frequência consome tempo, sua execução com cada pedido de serviço de uma tarefa em
tempo real reduziria o desempenho.
Conceitos relacionados
Consulta Esparsa do Banco de Dados vs. Join

Correspondência com uma Visualização Dinâmica de Dados de
Referência
Este método configura uma tarefa de Correspondência de Referência em tempo real na qual os registros
dos dados de entrada provêm do estágio Entrada ISD. Os registros de referência são selecionados por um
estágio Consulta de um banco de dados, potencialmente permitindo uma visualização dinâmica dos
dados de referência.

Sobre Esta Tarefa
A figura a seguir mostra um design de tarefa com uma visualização dinâmica dos registros de referência
do banco de dados em que os registros de referência são mantidos. O estágio Consulta recupera os
registros de referência com cada pedido de serviço.
Nota: O exemplo a seguir usa um estágio Consulta para recuperar registros de referência do banco de
dados. Se você usar uma especificação de correspondência no estágio Correspondência de Referência que
contenha mais de uma passagem, duas abordagens serão possíveis. A primeira abordagem usaria uma
única consulta para selecionar os registros de referência necessários para todas as passagens usando uma
única consulta que considera as colunas de bloqueio para cada passagem. Como alternativa, várias
consultas que selecionam registros de referência para cada passagem com base nos critérios de bloqueio
por passagem poderiam ser usadas com os registros resultantes agregados e introduzidos na
correspondência de referência. No primeiro caso, precisaria ser gravada uma consulta SQL explícita que
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seria potencialmente mais complexa do que aquelas necessárias no segundo caso.

Figura 5. Uma Tarefa de Correspondência de Referência em Tempo Real que Seleciona Dados de Referência
Dinâmica

Procedimento
1. Na paleta Qualidade de Dados, selecione o estágio Correspondência de Referência e arraste-o para o
meio da tela.
2. Na paleta Processamento, selecione o estágio Consulta e arraste-o para a tela acima do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência.
3. Na paleta Processamento, selecione o estágio Cópia e arraste-o para a tela à esquerda do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o aos estágios Correspondência de Referência e Consulta.
4. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Entrada ISD e arraste-o para a tela abaixo do estágio
Cópia. Vincule-o ao estágio Cópia.
5. Na paleta Banco de Dados, selecione o estágio Connector ODBC ou outro estágio de banco de dados
e arraste-o para a tela à esquerda do estágio Consulta. Vincule-o ao estágio Consulta. O link é
mostrado como uma linha pontilhada, por tratar-se de um link de referência.
6. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Saída ISD e arraste-o para a tela à direita do estágio
Correspondência de Referência. Vincule o estágio Correspondência de Referência ao estágio Saída
ISD.
7. Na paleta Arquivo, selecione o estágio Conjunto de Dados e arraste-o para a tela abaixo do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência. O estágio
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Conjunto de Dados é usado para ilustrar um exemplo completo que mostra um estágio do qual os
dados de frequência podem ser introduzidos na correspondência.
8. Arraste outro estágio Conjunto de Dados para a tela à direita do outro estágio Conjunto de Dados.
Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência também.
9. Configure o estágio Entrada ISD.
10. Configure o estágio Cópia. Para obter mais informações sobre o estágio Cópia, consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.
11. Configure o estágio Consulta. Para obter mais informações sobre o estágio Consulta, consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.
Além dos outros parâmetros configurados, assegure-se de que o link de referência seja definido para
retornar várias linhas.
12. Configure o estágio do banco de dados. Para obter mais informações sobre o estágio Connector
ODBC, consulte Guia de Conectividade do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage para ODBC. Para
obter mais informações sobre os estágios do banco de dados Corporativo, consulte IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas
Além dos outros parâmetros configurados, especifique o tipo de consulta Dispersa.
13. Configure os estágios Conjunto de Dados para introduzir os dados de frequência no estágio
Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio Conjunto de Dados,
consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas
14. Configure o estágio Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio
Correspondência de Referência, consulte Guia do Usuário do IBM InfoSphere QualityStage.
Além de configurar os parâmetros para as propriedades de estágio, selecione Permitir Várias
Instâncias e Ativado para Serviços de Informações em Editar > Propriedades da Tarefa.
15. Configure o estágio Saída ISD.
Conceitos relacionados
Condições do Estágio Consulta
Comparando Duas Origens: Estágio Correspondência de Referência
Estágio de Consulta
Estágio Cópia
Tarefas do Conector ODBC
Tarefas relacionadas
Alterando o Tipo de Operação de Consulta no Conector

Correspondência com uma Visualização Estática de Dados de
Referência
Este método configura uma tarefa de Correspondência de Referência em tempo real na qual os registros
dos dados de entrada provêm do estágio Entrada ISD. Os registros de referência que você deseja
comparar são armazenados em uma origem de dados fixa que fornece uma captura instantânea dos
dados de referência. A captura instantânea captura o conteúdo da origem de referência em um
determinado ponto no tempo.

Sobre Esta Tarefa
A figura a seguir mostra um design de tarefa com uma visualização estática dos registros de referência.
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Figura 6. Uma Tarefa de Correspondência de Referência em Tempo Real que Seleciona Dados de Referência
Estática

Procedimento
1. Na paleta Qualidade de Dados, selecione o estágio Correspondência de Referência e arraste-o para o
meio da tela.
2. Na paleta Processamento, selecione o estágio Consulta e arraste-o para a tela acima do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência.
3. Na paleta Processamento, selecione o estágio Cópia e arraste-o para a tela à esquerda do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o aos estágios Correspondência de Referência e Consulta.
4. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Entrada ISD e arraste-o para a tela abaixo do estágio
Cópia. Vincule-o ao estágio Cópia.
5. Na paleta Arquivo, selecione o estágio Arquivo Sequencial ou outro estágio de arquivo e arraste-o
para a tela à esquerda do estágio Consulta. Vincule-o ao estágio Consulta. O link é mostrado como
uma linha pontilhada, por tratar-se de um link de referência.
6. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Saída ISD e arraste-o para a tela à direita do estágio
Correspondência de Referência. Vincule o estágio Correspondência de Referência ao estágio Saída
ISD.
7. Na paleta Arquivo, selecione o estágio Conjunto de Dados e arraste-o para a tela abaixo do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência. O estágio
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Conjunto de Dados é usado para ilustrar um exemplo completo que mostra um estágio do qual os
dados de frequência podem ser introduzidos na correspondência.
8. Arraste outro estágio Conjunto de Dados para a tela à direita do outro estágio Conjunto de Dados.
Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência também.
9. Configure o estágio Entrada ISD.
10. Configure o estágio Cópia. Para obter mais informações sobre o estágio Cópia, consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.
11. Configure o estágio Consulta. Para obter mais informações sobre o estágio Consulta, consulte IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.
12. Configure o estágio Arquivo Sequencial ou outro estágio de arquivo. Para obter mais informações
sobre os estágios de arquivo, consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor
de Tarefas Paralelas.
13. Configure os estágios Conjunto de Dados para introduzir os dados de frequência no estágio
Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio Conjunto de Dados,
consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas
14. Configure o estágio Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio
Correspondência de Referência, consulte Guia do Usuário do IBM InfoSphere QualityStage.
Além de configurar os parâmetros para as propriedades de estágio, selecione Permitir Várias
Instâncias e Ativado para Serviços de Informações em Editar > Propriedades da Tarefa.
15. Configure o estágio Saída ISD.
Conceitos relacionados
Condições do Estágio Consulta
Comparando Duas Origens: Estágio Correspondência de Referência
Estágio Cópia
Estágio de Consulta

Correspondência com Dados Pré-selecionados de Entrada e
Referência
Este método configura uma tarefa de Correspondência de Referência em tempo real na qual os registros
de dados e de referência de entrada provêm do estágio Entrada ISD. Os registros de dados e de
referência são selecionados antes de serem inseridos na tarefa em tempo real.

Antes de Iniciar
Selecione os registros que você deseja introduzir no estágio Entrada ISD como registros de dados ou de
referência. Por exemplo, você poderá incluir um campo nos dados de entrada combinados no qual indica
qual registro é de dados e qual é de referência. Com essa indicação, um estágio (Filtro, por exemplo)
poderá dividir os registros de dados para um link de saída e os de referência para outro link de saída.
Ambos os links de saída são introduzidos no estágio Correspondência de Referência.

Sobre Esta Tarefa
O benefício deste método é que você introduz os registros de dados e de referência em um único pedido
de serviço na tarefa usando o estágio Entrada ISD. A desvantagem desse método é você ter de usar um
método para selecionar registros como dados ou referência antes que eles insiram a tarefa em tempo real.
Esse design de tarefa poderá ser uma boa opção se os registros de dados e de referência já estiverem
selecionados para outro propósito em seu ambiente. A figura a seguir mostra esse método de
configuração de uma tarefa em tempo real.
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Figura 7. Uma Tarefa de Correspondência de Referência em Tempo Real para quais Registros de Dados e de
Referência São Selecionados antes de Inserir a Tarefa

Procedimento
1. Na paleta Qualidade de Dados, selecione o estágio Correspondência de Referência e arraste-o para o
meio da tela.
2. Na paleta Processamento, selecione o estágio Filtro e arraste-o para a tela acima do estágio
Correspondência de Referência. Crie dois links para o estágio Correspondência de Referência. Um
link destina-se aos dados de referência e outro aos dados de entrada. O estágio Filtro é um exemplo
de estágio que pode dividir os dados de entrada e de referência.
3. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Entrada ISD e arraste-o para a tela à esquerda do estágio
Filtro. Vincule-o ao estágio Filtro.
4. Na paleta Tempo Real, selecione o estágio Saída ISD e arraste-o para a tela à direita do estágio
Correspondência de Referência. Vincule o estágio Correspondência de Referência ao estágio Saída
ISD.
5. Na paleta Arquivo, selecione o estágio Conjunto de Dados e arraste-o para a tela abaixo do estágio
Correspondência de Referência. Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência.
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6. Arraste outro estágio Conjunto de Dados para a tela à direita do outro estágio Conjunto de Dados.
Vincule-o ao estágio Correspondência de Referência também. O estágio Conjunto de Dados é usado
para ilustrar um exemplo completo que mostra um estágio do qual os dados de frequência podem
ser introduzidos na correspondência.
7. Configure o estágio Entrada ISD.
8. Configure o estágio Filtro (ou qualquer outro estágio que você queira usar no lugar deste). Para
obter mais informações sobre o estágio Filtro, consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia
do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas.
9. Configure os estágios Conjunto de Dados para introduzir os dados de frequência no estágio
Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio Conjunto de Dados,
consulte IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Guia do Desenvolvedor de Tarefas Paralelas
10. Configure o estágio Correspondência de Referência. Para obter mais informações sobre o estágio
Correspondência de Referência, consulte Guia do Usuário do IBM InfoSphere QualityStage.
Além de configurar os parâmetros para as propriedades de estágio, selecione Permitir Várias
Instâncias e Ativado para Serviços de Informações em Editar > Propriedades da Tarefa.
11. Configure o estágio Saída ISD.
Conceitos relacionados
Comparando Duas Origens: Estágio Correspondência de Referência
Estágio Filtro

Valor de Tempo Limite para Estágios Entrada ISD e Output
O valor de Tempo Limite é o tempo máximo que o estágio Entrada ISD ou Saída ISD aguarda para
comunicar-se com o Agente IBM InfoSphere Information Services Director.
O valor padrão de 30 segundos é adequado para a maioria dos ambientes.
O valor de Tempo Limite para o estágio Entrada ISD e estágio Saída ISD deve incluir os seguintes custos
de inicialização:
v Lógica de controle de tarefa
v Sub-rotinas antes da tarefa
v Sub-rotinas pré-estágio dos estágios Entrada ISD stage e Saída ISD
Tarefas relacionadas
“Incluindo o Estágio Entrada ISD” na página 19
Configure o estágio Entrada ISD ao criar uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage:
Designer.
“Incluindo o Estágio Saída ISD” na página 18
Configure o estágio Saída ISD ao criar uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage e QualityStage: Designer.
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Capítulo 4. Conectando-se aos Provedores de Serviços de
Informações
Depois de criar um provedor de serviços de informações, você deve conectar-se a ele antes que possa
utilizá-lo para desenvolver os aplicativos, serviços e operações.

Sobre Esta Tarefa
Há quatro tipos de provedores de informações — um tipo DataStage e QualityStage para IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere QualityStage; um tipo DB2 ou Federation Server para IBM DB2 ou IBM
InfoSphere Federation Server; um tipo Classic Federation Server para IBM InfoSphere Classic Federation
Server para z/OS; e um tipo Oracle Database Server para Oracle Database Server.

Conectando-se ao InfoSphere DataStage e QualityStage
Conclua esta tarefa para conectar os seguintes provedores de serviço de informações: IBM InfoSphere
DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage.

Antes de Iniciar
Antes de conectar-se ao InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage, é necessário concluir a
seguinte tarefa:
v Criar um provedor de serviços de informações

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, selecione Início > Configuração > Conexões de
Serviços de Informações.
2. Selecione um item na lista e clique em Abrir na área de janela Tarefas. Esta lista será preenchida
anteriormente com todos os servidores InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage registrados
em seu domínio.
3. Clique em Editar para comutar para o modo de edição no canto direito da tela.
4. Digite o nome de usuário e a senha para o servidor ao qual você deseja se conectar.
5. Preencha o formulário com as seguintes informações:
v Nome da Conexão: Nome fornecido a essa conexão.
v Tipo do Provedor de Informações: Selecione DataStage e QualityStage.
v Host do Agente: Nome do servidor que executa o Agente ASB.
v Host do Banco de Dados: Nome do servidor no qual o provedor reside.
v Porta: O padrão para InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage é 31538.
6. Clique em Salvar e Ativar e, em seguida, clique em Fechar para voltar para a janela Information
Services Connection.

Conectando-se ao IBM DB2, IBM InfoSphere Federation Server, IBM
InfoSphere Classic Federation Server para z/OS ou Oracle Database
Server
Conclua esta tarefa para conectar-se aos seguintes provedores de serviços de informações: IBM DB2, IBM
InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS ou Oracle Database
Server.
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Antes de Iniciar
Antes de conectar-se ao IBM DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server, é necessário concluir a seguinte
tarefa:
v Criar um provedor de serviços de informações

Sobre Esta Tarefa
Se você utilizar o Oracle Database Server como um provedor de informações, consulte a documentação
de driver JDBC para obter detalhes sobre a configuração de propriedades de conexão JDBC.DataDirect
Connect for JDBC: User's Guide and Reference está disponível em www.datadirect.com.

Procedimento
1. Na janela Information Services Connection, clique em Novo na área de janela Tarefas.
2. Preencha o formulário com as seguintes informações:
v Nome da Conexão: Nome fornecido a essa conexão.
v Tipo do provedor de informações: Selecione Classic Federation Server, DB2 ou Federation Server
ou Oracle Database Server.
v Host do Agente: Nome do servidor que executa o Agente ASB.
v Host do Banco de Dados: Nome do servidor no qual o provedor reside.
v Porta: O padrão para IBM DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server é 50000, a menos que você
tenha diversas versões do IBM DB2 em execução. O padrão para DataStage ou QualityStage é
31538.
3. Clique em Incluir para incluir os bancos de dados na lista de bancos de dados. Forneça detalhes do
banco de dados juntamente com o nome de usuário e a senha para acessá-la e clique em OK.
4. Preencha o formulário do banco de dados com as seguinte informações:
v Banco de Dados
v Nome de Usuário
v Senha
5. Clique em OK.
Nota: As Propriedades de Conexão JDBC, como os níveis de isolamento, podem ser especificadas
para substituir os padrões utilizados por IBM InfoSphere Information Server.
6. Clique em Salvar e Ativar e, em seguida, Fechar.
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Capítulo 5. Registrando Serviços do IBM InfoSphere MDM
Server
Se você deseja registrar os serviços disponíveis no IBM InfoSphere Master Data Management Server,
registre o servidor e importe o archive de intercâmbio que é criado, utilizando o IBM InfoSphere MDM
Server Workbench. O IBM InfoSphere MDM Server fornece gerenciamento central de dados principais
nos domínios do cliente, do produto e da conta.

Antes de Iniciar
Para registrar um serviço do IBM InfoSphere MDM Server, você deve ser um Administrador do IBM
InfoSphere Information Services Director e deve executar a seguinte tarefa:
v Criar um archive de intercâmbio que contenha o serviço, utilizando o Ambiente de Trabalho IBM
InfoSphere MDM Server. Consulte o Guia do Usuário do Ambiente de Trabalho IBM InfoSphere Master Data
Management Server para obter detalhes sobre a criação de um archive de intercâmbio.

Sobre Esta Tarefa
Ao registrar os serviços de IBM InfoSphere MDM Server no IBM InfoSphere Information Server, é
possível visualizá-los como serviços implementados na guia Information Services Catalog do IBM
InfoSphere Information Server: Console da Web.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, clique em HOME > Configuração > Registro de
Serviços de Dados Principais.
2. Na área de janela Tarefas, clique em Novo.
3. No campo Host do servidor de dados principais, digite o nome do computador que executa o IBM
InfoSphere MDM Server.
4. No campo Porta, digite a porta para o servidor.
5. No campo Archive de intercâmbio de serviços MDM, clique em Procurar.
6.
7.
8.
9.
10.

Selecione o arquivo Archive MDM e clique em Abrir.
Opcional: Digite um nome para o contato primário para os serviços publicados.
Opcional: Digite o endereço de e-mail do contato primário para os serviços publicados.
Opcional: Clique em Testar para verificar se você pode acessar o host e os serviços.
Clique em Salvar > Salvar e Fechar.
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Capítulo 6. Desenvolvendo Aplicativos, Serviços e Operações
Conforme mostrado na figura a seguir, o modelo de desenvolvimento do IBM InfoSphere Information
Services Director está baseado em uma hierarquia de objetos que definem o fluxo do desenvolvimento.

Projetos

Aplicativos

Serviços

Operações

Colaboração

Implementação

Abstração

Lógica de Negócios

Figura 8. Modelo de Desenvolvimento

O desenvolvimento InfoSphere Information Services Director requer a definição de:
Projetos
Um projeto é um ambiente colaborativo que contém aplicativos, serviços e operações. É possível
definir alguns direitos de acesso no nível de projeto, tal como os usuários que podem projetar ou
implementar os aplicativos.
Aplicativos
Um aplicativo é um contêiner para um conjunto de serviços. Como o aplicativo é a unidade de
implementação, todos os serviços dentro de um único aplicativo devem ser implementados e ter
a implementação removida juntos.
Serviços
Um serviço é composto de uma ou mais operações. A criação de serviços é o ponto do processo
de desenvolvimento no qual você conecta as ligações. Escolha uma ligação com base no método
que utiliza para chamar as operações de seu cliente. Os serviços expõem os resultados do
processamento por provedores de informações, como servidores IBM InfoSphere DataStage e
servidores federados.
Operações
A lógica de negócios para seus serviços de informações está contida nas operações. A operação
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descreve a tarefa real desempenhada pelo provedor de informações. Os exemplos de operações
incluem uma tarefa do InfoSphere QualityStage ou do InfoSphere DataStage, uma consulta do
IBM InfoSphere Federation Server ou a chamada de um procedimento armazenado em um banco
de dados IBM DB2.
Conceitos relacionados
Capítulo 1, “Introdução ao IBM InfoSphere Information Services Director”, na página 1
É possível criar mais facilmente processos de negócios com informações de um ambiente heterogêneo
complexo, se essas informações forem publicadas como serviços consistentes e reutilizáveis.
Tarefas relacionadas
Capítulo 2, “Provedores de Serviço de Informações Suportados”, na página 7
Os provedores de serviços de informações são as origens das operações para seus serviços. Usando o IBM
InfoSphere Information Services Director, é possível criar serviços dos seguintes provedores de serviços
de informações: IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 para Linux, UNIX e
Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server para
z/OS e Oracle Database Server.

Criando um projeto
Um projeto é um ambiente colaborativo que contém aplicativos, serviços e operações. É possível definir
alguns direitos de acesso no nível de projeto, tal como os usuários que podem projetar ou implementar os
aplicativos.

Antes de Iniciar
Antes de criar um projeto, você deve ter efetuado login no IBM InfoSphere Information Server Console
como um administrador IBM InfoSphere Information Services Director.

Procedimento
1. Clique em Novo Projeto no canto inferior direito do espaço de trabalho My Home.
2. Selecione Information Services como o tipo de projeto. Se só o InfoSphere Information Services
Director estiver instalado, ignore esta etapa.
3. Digite um nome para o projeto.
4. Clique em OK.
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Tarefas relacionadas
“Criando um Aplicativo”
Um aplicativo é um contêiner para um conjunto de serviços. Como o aplicativo é a unidade de
implementação, todos os serviços dentro de um único aplicativo devem ser implementados e ter a
implementação removida juntos.
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
“Incluindo Operações” na página 63
Inclua as operações para definir as tarefas de informações de um serviço. Cada serviço de informações é
composto por um conjunto de operações que utilizam artefatos como consultas de banco de dados para
sua lógica de negócios. A implementação de operações, como as consultas de banco de dados e tarefas do
IBM InfoSphere DataStage, é oculta no cliente de serviço. Esse acomplamento livre permite que os
clientes de serviço a serem desenvolvidos independentemente dos serviços de informações e requer
coordenação mínima entre o desenvolvedor de serviço e o desenvolvedor do cliente de serviço.

Sobre os Projetos
Um projeto é um contêiner para os aplicativos. É um contêiner lógico para todas a tarefas que podem ser
executadas utilizando o IBM InfoSphere Information Services Director.
Antes que os serviços possam ser criados e implementados, é necessário criar, pelo menos, um projeto e
um aplicativo de serviços de informações. Um projeto pode reter vários aplicativos e, em cada aplicativo,
podem ser criados vários serviços.
Todas as informações do projeto criadas utilizando o InfoSphere Information Services Director são salvas
no repositório de metadados comum para que possam ser facilmente compartilhadas entre todos os
outros componentes do IBM InfoSphere Information Server.
Dica: É possível exportar um projeto para backup do trabalho ou compartilhar o trabalho com outros
usuários do InfoSphere Information Server. O arquivo de exportação inclui aplicativos, serviços operações
e informações sobre ligação.

Criando um Aplicativo
Um aplicativo é um contêiner para um conjunto de serviços. Como o aplicativo é a unidade de
implementação, todos os serviços dentro de um único aplicativo devem ser implementados e ter a
implementação removida juntos.

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34

Procedimento
1. Selecione um projeto a partir da área de janela Projetos do espaço de trabalho My Home e clique em
Abrir Projeto.
2. Selecione Desenvolver > Information Services Director > Information Services Application para ir
para o espaço de trabalho Information Services Application. Se só o IBM InfoSphere Information
Services Director estiver instalado, selecione Desenvolver > Information Services Application.
3. Clique em Novo na área de janela Tarefas
4. Na área de janela Visão Geral do aplicativo, você deve digitar um nome para o aplicativo no campo
Nome. O comprimento do nome do aplicativo deve ser limitado a 25 caracteres ou menos. Todos os
outros campos necessários contêm informações padrões. A descrição e os campos de endereço de
e-mail são opcionais.
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5. Clique em Salvar Aplicativo.
6. Clique em Fechar Aplicativo.
Tarefas relacionadas
“Criando um projeto” na página 34
Um projeto é um ambiente colaborativo que contém aplicativos, serviços e operações. É possível definir
alguns direitos de acesso no nível de projeto, tal como os usuários que podem projetar ou implementar os
aplicativos.
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
“Incluindo Operações” na página 63
Inclua as operações para definir as tarefas de informações de um serviço. Cada serviço de informações é
composto por um conjunto de operações que utilizam artefatos como consultas de banco de dados para
sua lógica de negócios. A implementação de operações, como as consultas de banco de dados e tarefas do
IBM InfoSphere DataStage, é oculta no cliente de serviço. Esse acomplamento livre permite que os
clientes de serviço a serem desenvolvidos independentemente dos serviços de informações e requer
coordenação mínima entre o desenvolvedor de serviço e o desenvolvedor do cliente de serviço.

Sobre os Aplicativos
Um aplicativo contém um ou mais serviços que você talvez queira implementar juntos como um arquivo
EAR (Enterprise Archive) em um servidor de aplicativos.
Para editar um aplicativo existente, primeiro é necessário clicar em Editar na área de janela Visão Geral
do aplicativo. Enquanto você estiver editando o aplicativo no modo de edição, o aplicativo será
bloqueado e não poderá ser editado por outro usuário ao mesmo tempo.
Todas as atividades de tempo de design ocorrem no contexto de aplicativos:
v Criação de serviços e operações
v Descrição de como as cargas úteis de mensagens e os protocolos de transporte são utilizados para
expor um serviço
v Conexão de um provedor de referência, como uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage ou uma
consulta SQL, com uma operação

Importando Arquivos RTI
O IBM InfoSphere Information Services Director também reconhece os arquivos de formato de exportação
RTI, também conhecidos como arquivos RTI.

Sobre Esta Tarefa
Este procedimento mostra como migrar do IBM WebSphere RTI 7.5 e 7.5.1 para o InfoSphere Information
Services Director.

Procedimento
1. Utilize o Assistente de Exportação WebSphere RTI para criar um arquivo RTIX. Este arquivo RTIX
contém descrições de operações e serviços.
2. O arquivo RTIX é então importado usando a função Importar do IBM InfoSphere Information Server
Console. Esse arquivo importado é o equivalente da saída da função de design do IBM InfoSphere
Information Server Console.
3. As descrições de serviço importadas devem, em seguida, ser associadas a um objeto de aplicativo
antes que sejam implementadas. A função de importação é feita no nível do aplicativo para criar essa
associação.
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Resultados
Neste ponto, a descrição do serviço importado é o equivalente do serviço que foi transmitido através do
processo de design no IBM InfoSphere Information Server e é implementado da mesma maneira que
qualquer serviço de informações projetado de maneira nativa.

Importando um Aplicativo
É possível importar um aplicativo para realizar tarefas como migrar os aplicativos de um ambiente de
desenvolvimento para um ambiente de produção.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, selecione um projeto a partir da área de janela
Projetos e clique em Abrir Projeto.
2. Clique em DEVELOP > Information Services Application para abrir a área de trabalho Information
Services Application.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Importar.
4. Selecione o arquivo que você deseja importar e clique em Abrir.
5. Na janela Importar Aplicativo, clique em Importar.

Resultados
Implemente um aplicativo importado da mesma maneira que um aplicativo que você cria, utilizando IBM
InfoSphere Information Services Director e IBM InfoSphere Information Server Console.

Exportando um Aplicativo
Durante a implementação, o IBM InfoSphere Information Services Director fornece a capacidade de
exportar e importar projetos, aplicativos e serviços específicos.

Sobre Esta Tarefa
Também é possível exportar os serviços definidos em um aplicativo antes que sejam implementados e
importar os serviços em outro aplicativo. Quando estiver exportando seu projeto ou aplicativos
InfoSphere Information Services Director, você terá a opção de simplesmente exportar apenas as
informações de tempo de design, que criam um arquivo XML ou pode exportar as informações de tempo
de execução do aplicativo, que criam um arquivo DAT.

Procedimento
1. Selecione o aplicativo na área de trabalho Aplicativo de Information Services.
2. Na área de janela Tarefas, clique em Exportar. As informações de tempo de execução incluem todos os
metadados necessários para o servidor de aplicativos, o repositório de metadados e o arquivo
enterprise archive (EAR).

Criando um Serviço
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
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Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35

Sobre Esta Tarefa
Com o IBM InfoSphere Information Services Director 8.1, você inclui autenticação básica HTTP,
autenticação de token do nome do usuário ou sigilo HTTPS para um serviço, selecionando Requer
Autenticação, Requer Sigilo ou ambos ao criar um serviço dentro de um aplicativo.

Procedimento
1. Selecione um projeto da área de janela Projetos do espaço de trabalho My Home.
2. Vá para o espaço de trabalho Information Services Application, escolhendo uma das seguintes opções:
Componente IBM InfoSphere Information Server
instalado

Ação

Se só o InfoSphere Information Services Director estiver
instalado

Selecione Desenvolver > Information Services
Application.

Se InfoSphere Information Services Director e IBM
InfoSphere Information Analyzer estiverem instalados

Selecione Desenvolver > Information Services Director
> Information Services Application

3. Selecione um aplicativo a partir de Selecionar o Information Services Application com o qual trabalhar
e clique em Abrir.
4. Clique em Editar no canto inferior direito da área de janela Visão Geral.
5. Na parte inferior da área de janela Selecionar uma Visualização, clique em Novo > Serviço.
6. Na área de janela Visão Geral do serviço, você deve digitar um nome para o serviço no campo Nome
do Serviço. Todos os outros campos necessários contêm informações padrões. A descrição e os
campos de endereço de e-mail são opcionais.
7. Opcional: Se você deseja incluir a segurança no serviço, selecione Requer Autenticação, Requer Sigilo
ou ambos.
8. Clique em Salvar Aplicativo.
9. Clique em Fechar Aplicativo.

38

Guia do Usuário

Conceitos relacionados
“Ligação de Serviço EJB” na página 54
Se os consumidores do serviço quiserem acessar um serviços de informações através de uma interface
EJB, conecte a ligação de EJB ao serviço de informações.
“Conectando uma Ligação a um Serviço” na página 40
Os consumidores de serviço conseguem acessar os serviços de informações utilizando várias tecnologias
para interoperabilidade do programa. Essas tecnologias são denominadas ligações.
“Ligação de Serviço SOAP sobre HTTP” na página 47
Para expor um serviço de informações como um serviço da Web, conecte a ligação SOAP sobre HTTP ao
serviço de informações.
“Ligação de Serviço REST” na página 56
Utilize a ligação REST para acessar um serviço de informações através de uma interface HTTP simples e
gerar uma resposta no formato XML ou JSON. O IBM InfoSphere Information Services Director suporta
métodos GET e POST.
“Formatos de Pedido e Resposta para a Ligação RSS” na página 56
Utilize os formatos de pedido para chamar um serviço com uma ligação RSS. Utilize os formatos de
resposta para mapear os argumentos de retorno da operação de serviço para os atributos de item e canal.
“Sobre os Serviços”
Um serviço de informações é um contêiner para um grupo de operações relacionadas. Ao criar os
serviços, você indica o método que utiliza para chamar as operações dentro de um serviço. Além disso,
indica seus requisitos de segurança no nível de serviço.
Tarefas relacionadas
“Criando um projeto” na página 34
Um projeto é um ambiente colaborativo que contém aplicativos, serviços e operações. É possível definir
alguns direitos de acesso no nível de projeto, tal como os usuários que podem projetar ou implementar os
aplicativos.
“Criando um Aplicativo” na página 35
Um aplicativo é um contêiner para um conjunto de serviços. Como o aplicativo é a unidade de
implementação, todos os serviços dentro de um único aplicativo devem ser implementados e ter a
implementação removida juntos.
“Incluindo Operações” na página 63
Inclua as operações para definir as tarefas de informações de um serviço. Cada serviço de informações é
composto por um conjunto de operações que utilizam artefatos como consultas de banco de dados para
sua lógica de negócios. A implementação de operações, como as consultas de banco de dados e tarefas do
IBM InfoSphere DataStage, é oculta no cliente de serviço. Esse acomplamento livre permite que os
clientes de serviço a serem desenvolvidos independentemente dos serviços de informações e requer
coordenação mínima entre o desenvolvedor de serviço e o desenvolvedor do cliente de serviço.
“Configurando o JMS no IBM WebSphere Application Server” na página 40
Se você conectar a ligação SOAP Sobre Java Message Service (JMS) ou Texto Sobre JMS usando o IBM
InfoSphere Information Services Director no IBM InfoSphere Information Server Console, deverá primeiro
configurar as filas ou os tópicos do sistema de mensagens no IBM WebSphere Application Server. As filas
e os tópicos são locais virtuais nos quais as mensagens são trocadas.

Sobre os Serviços
Um serviço de informações é um contêiner para um grupo de operações relacionadas. Ao criar os
serviços, você indica o método que utiliza para chamar as operações dentro de um serviço. Além disso,
indica seus requisitos de segurança no nível de serviço.
Um serviço de informações é uma coleta de operações que são selecionadas a partir de tarefas, consultas
federadas ou outros provedores de informações. É possível agrupar operações no mesmo serviço de
informações ou projetá-las em serviços separados.
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Conceitos relacionados
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.

Conectando uma Ligação a um Serviço
Os consumidores de serviço conseguem acessar os serviços de informações utilizando várias tecnologias
para interoperabilidade do programa. Essas tecnologias são denominadas ligações.
As ligações transferem as mensagens entre um serviço e um cliente. Elas são compostas de duas partes: o
formato (SOAP, por exemplo) e o método de transporte (HTTP, por exemplo). A ligação de EJB define o
formato e o método de transporte.
O IBM InfoSphere Information Services Director permite que o mesmo serviço suporte várias ligações. As
ligações melhoram a utilidade de serviços e aumentam a probabilidade de reutilização e adoção em toda
a empresa.
O aplicativo que você desenvolve para utilizar os serviços determina qual ligação deseja conectar a esse
serviço. Vários fatores afetam a ligação que você escolhe. Por exemplo, as ligações de EJB, SOAP Sobre
JMS, e Texto Sobre JMS serão mais fáceis de serem implementadas, se o seu aplicativo for escrito em Java
porque EJB e JMS são especificações Java que não possuem implementações nativas em C# ou C++. As
demais ligações (REST, REST2, RSS e SOAP Sobre HTTP) são especificações comuns que a maioria das
linguagens pode usar facilmente.
Conceitos relacionados
Capítulo 1, “Introdução ao IBM InfoSphere Information Services Director”, na página 1
É possível criar mais facilmente processos de negócios com informações de um ambiente heterogêneo
complexo, se essas informações forem publicadas como serviços consistentes e reutilizáveis.
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.

Configurando uma Ligação Utilizando o JMS
O Java Message Service (JMS) é uma interface de programação de aplicativos que fornece funções de
linguagem Java para manipular mensagens. Utilize o JMS como método de transporte quando desejar
enviar e receber essas mensagens através de filas ou tópicos de mensagem. O formato para as mensagens
pode ser SOAP ou é possível utilizar seu próprio formato customizado com a ligação texto sobre JMS.

Configurando o JMS no IBM WebSphere Application Server
Se você conectar a ligação SOAP Sobre Java Message Service (JMS) ou Texto Sobre JMS usando o IBM
InfoSphere Information Services Director no IBM InfoSphere Information Server Console, deverá primeiro
configurar as filas ou os tópicos do sistema de mensagens no IBM WebSphere Application Server. As filas
e os tópicos são locais virtuais nos quais as mensagens são trocadas.
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Sobre Esta Tarefa
Esses tópicos documentam um exemplo simples de criação de filas ou tópicos de pedido e resposta JMS.
Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre como definir
configurações mais complexas.
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
Criando um Barramento de Integração de Serviços no IBM WebSphere Application Server:
A primeira etapa na configuração do JMS no IBM WebSphere Application Server é criar o barramento de
integração de serviços, o local virtual no qual as mensagens são trocadas. Um barramento de integração
de serviços suporta aplicativos que utilizam arquiteturas baseadas em mensagens e orientadas ao serviço.
Um barramento é um grupo de servidores e clusters interconectados que foram incluídos como membros
do barramento. Os aplicativos se conectam a um barramento em um dos mecanismos do sistema de
mensagens associados a seus membros de barramento.
Sobre Esta Tarefa
Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre a criação de um
barramento de integração de serviços.
Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do IBM WebSphere Application Server.
2. Expanda Integração de Serviço e clique em Barramentos.
3. Clique em Novo.
4. Digite um nome e uma descrição opcional para o barramento de integração de serviços. Por exemplo,
Bus1.
5. Limpe a caixa de opção Proteger, mas mantenha todas as outras configurações padrão.
6. Clique em Aplicar.
7. Clique no link Salvar na parte superior da tela.
8. Clique em Salvar.
Incluindo IBM InfoSphere Information Server como um Membro do Barramento de Integração de
Serviços:
Depois de criar um barramento de integração de serviços, você deve incluir o IBM InfoSphere
Information Server como um membro. Os membros de barramento são servidores e clusters que foram
incluídos no barramento.
Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v Criar um barramento de integração de serviços no IBM WebSphere Application Server
Procedimento
1. No console administrativo do IBM WebSphere Application Server, expanda a Integração de Serviço e
clique em Barramentos.
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2. Na área de janela Barramentos, clique no nome do barramento no qual você incluirá InfoSphere
Information Server como um membro. Por exemplo, Bus1.
3. No painel Topologia, clique em Membros do Barramento.
4. Clique em Incluir.
5. Clique em Servidor e selecione a instância de IBM WebSphere Application Server na qual o
InfoSphere Information Server é executado. Por exemplo, Node01:server1.
6. Clique em Avançar e Concluir.
7. Clique no link Salvar na parte superior da tela.
8. Clique em Salvar.
Definindo Filas e Tópicos no Barramento de Integração de Serviços:
As filas e os espaços de tópico são dois tipos de destino dentro de um barramento. Depois de incluir o
IBM InfoSphere Information Server como um membro do barramento, escolha a fila para o sistema de
mensagens ponto a ponto, ou espaço do tópico para o sistema de mensagens de publicação e subscrita.
Um destino de barramento é um local virtual dentro de um barramento de integração de serviços, ao
qual os aplicativos se conectam como produtores, consumidores ou ambos para trocar mensagens.
Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v Criar um barramento de integração de serviços no IBM WebSphere Application Server
v Incluir o InfoSphere Information Server como um membro do barramento
Sobre Esta Tarefa
Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre como definir filas e
tópicos no barramento de integração de serviços.
Procedimento
1. No console administrativo do IBM WebSphere Application Server, expanda a Integração de Serviço e
clique em Barramentos.
2. Na área de janela Barramentos, clique no nome do barramento para o qual você definirá as filas ou
os tópicos. Por exemplo, Bus1.
3. No painel Recursos de Destino, clique em Destinos.
4. Clique em Novo.
5. Clique em Fila ou Espaço de Tópico e clique em Avançar.
6. Digite um identificador e uma descrição opcional para a fila ou espaço de tópico. Por exemplo,
RequestQueue.
7. Clique em Avançar até alcançar a janela de confirmação. Clique em Concluir.
8. Repita as etapas de 4 a 7 até que tenha criado o número de filas ou espaços de tópico necessários
para o seu aplicativo. Recomenda-se, pelo menos, duas filas ou espaços de tópico para que você
tenha uma para os pedidos de serviço e outra para as respostas de serviço.
9. Clique no link Salvar na parte superior da tela.
10. Clique em Salvar.
Associando Filas e Tópicos JMS às Filas de Barramento de Integração de Serviço e Espaços de Tópico:
Depois de definir o tipo de destino para as suas mensagens no barramento de serviço, é necessário
associar essas filas aos espaços de tópico com as filas ou tópicos Java Message Service (JMS). Uma fila
JMS é utilizada como um destino para o sistema de mensagens ponto a ponto. Um tópico JMS é utilizado
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para o sistema de mensagens de publicação e subscrita JMS. Utilize os objetos administrativos de destino
JMS para gerenciar as filas ou tópicos JMS para o provedor do sistema de mensagens padrão.
Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v Criar um barramento de integração de serviços no IBM WebSphere Application Server
v Incluir o IBM InfoSphere Information Server como um membro do barramento de integração de
serviços
v Definir as filas de pedido e resposta no barramento de integração de serviços
Sobre Esta Tarefa
Esta tarefa assume que você esteja criando uma fila JMS como destino do sistema de mensagens padrão.
Se você deseja utilizar um tópico JMS como o destino do sistema de mensagens padrão, clique em Tópico
JMS em vez de Fila JMS no painel Destinos da área de janela do provedor de sistemas de mensagens
Padrão.
Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre filas e tópicos JMS.
Procedimento
1. No console administrativo IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos > Provedores JMS
e clique em Sistema de mensagens padrão.
2. No painel Destino, clique em Fila JMS.
3. Na área de janela Provedor de sistemas de mensagens padrão, clique em Novo.
4. Digite um nome para a fila de pedidos JMS. Por exemplo, MyRequestQueue.
5. Digite um nome JNDI para a fila de pedidos JMS. Como convenção, utilize um nome JNDI do
formulário jms/Nome, em que Nome é o nome lógico do recurso. Por exemplo, jms/MyRequestQueue.
6. No painel Conexão, selecione o nome do barramento de integração de serviços.
7. Selecione o nome da fila do pedido de barramento de integração de serviços.
8. Mantenha todas as outras configurações padrão e clique em OK.
9. Repita as etapas de 3 a 8 até que tenha criado o número de filas necessário para o seu aplicativo.
Recomenda-se, pelo menos, duas filas para que você tenha uma para os pedidos de serviço e outra
para as respostas de serviço.
10. Clique no link Salvar na parte superior da tela.
11. Clique em Salvar.
Criando um Connection Factory JMS:
Depois de associar as filas de barramento ou os espaços de tópico nas filas ou tópicos JMS, você deve
criar um Connection Factory do Java Message Service (JMS). Um Connection Factory do JMS é utilizado
para criar conexões ao provedor JMS associado de filas JMS para o sistema de mensagens ponto a ponto,
ou tópicos JMS para o sistema de mensagens de publicação e subscrita. Utilize os objetos administrativos
do Connection Factory para gerenciar os Connection Factories do JMS para o provedor de sistemas de
mensagens padrão.
Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v Criar um barramento de integração de serviços no IBM WebSphere Application Server
v Incluir o IBM InfoSphere Information Server como um membro do barramento
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v Definir as filas de pedido e de resposta no barramento
v Associar as filas JMS às filas de integração de serviço
Sobre Esta Tarefa
Existem três tipos de Connection Factories do JMS: um Connection Factory do JMS unificado, ou o
Connection Factory da fila JMS específica de domínio e o Connection Factory de tópico JMS. Como a
especificação atual do JMS não faz distinção entre o Connection Factory de fila JMS e de tópico JMS, essa
tarefa documenta o uso do Connection Factory do JMS unificado. No entanto, se seu aplicativo for
desenvolvido para utilizar uma interface específica de fila ou específica de tópico, utilize o Connection
Factory do JMS que corresponde ao seu aplicativo. Por exemplo, se você criar um Connection Factory do
JMS e receber o seguinte ClassCastException, tente criar um Connection Factory de fila JMS em
substituição.
WSWS3406E: Exceção inesperada capturada ao enviar a mensagem de resposta:
java.lang.ClassCastException: com/ibm/ws/sib/api/jms/impl/JmsManaged
ConnectionFactoryImpl incompatível com javax/jms/QueueConnectionFactory

Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre connection factories
do JMS.
Procedimento
1. No console administrativo IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos > Provedores JMS e
clique em Sistema de mensagens padrão.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No panel Connection Factories, clique em Connection Factory do JMS.
Na área de janela Provedor de sistemas de mensagens padrão, clique em Novo.
Digite um nome para o Connection Factory do JMS. Por exemplo, MyQueueConnectionFactory.
Digite um nome JNDI para o Connection Factory do JMS. Por exemplo, jms/
MyQueueConnectionFactory.
No painel Conexão, selecione o nome do barramento de integração de serviços.
Mantenha todas as outras configurações padrão e clique em OK.
Clique no link Salvar na parte superior da tela.
Clique em Salvar.

Criando uma Especificação de Ativação JMS:
Depois de criar um Connection Factory do Java Message Service (JMS), você deve criar a especificação de
ativação JMS. Uma especificação de ativação JMS está associada a um ou mais beans acionados por
mensagens (MDB) e fornece a configuração necessária para que recebam as mensagens.
Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v Criar um barramento de integração de serviços no IBM WebSphere Application Server
v Incluir o IBM InfoSphere Information Server como um membro do barramento
v Definir as filas de pedido e de resposta no barramento
v Associar as filas JMS às filas de integração de serviço
v Criar o Connection Factory da fila JMS
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Sobre Esta Tarefa
Consulte o centro de informações do IBM WebSphere Application Server Versão 6.1 ou o centro de
informações do WebSphere Application Server Versão 7.0 para obter detalhes sobre especificações de
ativação JMS.
Procedimento
1. No console administrativo IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos > Provedores JMS
e clique em Sistema de mensagens padrão.
2. No painel Especificações de Ativação, clique em Especificação de Ativação JMS.
3. Na área de janela Provedor de sistemas de mensagens padrão, clique em Novo.
4. No painel Administração, digite um nome para a especificação de ativação JMS. Por exemplo,
MyActivationSpecification.
5. Digite um nome JNDI para a especificação de ativação JMS. Por exemplo, jms/
MyActivationSpecification.
6. No painel Destino, selecione Fila, se o nome do destino na próxima etapa for uma fila. Selecione
Tópico, se for um tópico.
7. No campo Nome JNDI do Destino, digite o nome JNDI da fila ou tópico do pedido JMS. Por
exemplo, jms/MyRequestQueue.
8. No menu Nome do Barramento, selecione o barramento de integração de serviços. Por exemplo,
Bus1.
9. Mantenha todas as outras configurações padrão e clique em OK.
10. Clique no link Salvar na parte superior da tela.
11. Clique em Salvar.

Configurando o JMS no IBM InfoSphere Information Services Director
Se você deseja enviar e receber as mensagens para o seu serviço utilizando o método de transporte Java
Message System (JMS), é necessário conectar a ligação SOAP sobre JMS ou a ligação Texto sobre JMS no
IBM InfoSphere Information Server Console utilizando o IBM InfoSphere Information Services Director.
Conectando a Ligação SOAP sobre JMS:
Conecte esta ligação para enviar e receber as mensagens para seu serviço em um formato SOAP e
transportá-las utilizando o Sistema de Mensagens Java (JMS).
Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
Procedimento
1. Na área de trabalho Information Services Application, abra um aplicativo e clique em Editar.
2. Na área de janela Selecionar uma Visualização do seu aplicativo, selecione o serviço ao qual deseja
conectar a ligação.
3. Dê um clique duplo em Ligações.
4. Clique em Conectar Ligações no canto inferior direito da tela e selecione SOAP sobre JMS.
5. No campo Nome da JNDI de Especificação de Ativação, digite o nome da JNDI da especificação de
ativação JMS que foi especificado quando o IBM WebSphere Application Server foi configurado para
JMS. É possível deixar esse campo em branco, se digitar um nome no campo Destino.
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6. No campo Destino, digite o nome JNDI da fila de destino JMS que foi especificada quando o IBM
WebSphere Application Server foi configurado para JMS. É possível deixar esse campo em branco, se
digitar um nome no campo Nome JNDI de Especificação de Ativação. Se digitar os valores para o
campo do nome JNDI de especificação de ativação e o campo de destino, o nome de destino
substituirá o nome JNDI de especificação de ativação. Todos os outros campos são opcionais ou
contêm valores padrão. Consulte o tópico de propriedades de ligação SOAP Sobre JMS para obter
informações adicionais.
7. Clique em Salvar Aplicativo.
Propriedades de Ligação SOAP sobre JMS:
Esta ligação transporta as mensagens entre um serviço e um cliente que utiliza o formato SOAP sobre o
método de transporte Java Message System (JMS).
Conforme definido pela especificação SOAP, digite o nome da fila de resposta ou tópico no cabeçalho
replyTo JMS da mensagem JMS de pedido.
Tabela 2. Propriedades Gerais da Ligação SOAP sobre JMS
Propriedade

Descrição

Estilo SOAP

O estilo de codificação para mensagens SOAP.

Ação SOAP

O valor incluído no cabeçalho SOAPAction da mensagem
SOAP. Selecione NONE para utilizar um cabeçalho vazio.
Selecione OPERATION para incluir o nome da operação
no cabeçalho.

Tabela 3. Propriedades de Ligação SOAP sobre JMS que se Aplicam às Mensagens de Entrada (Pedido)
Propriedade

Descrição

Nome JNDI da Especificação de Ativação

O nome JNDI da especificação de ativação JMS. Se você
digitar um nome neste campo, não precisará digitar um
nome no campo Destino.

Destino

O nome JNDI da fila de destino JMS. Se você digitar um
nome neste campo, não precisará digitar um nome no
campo Nome JNDI de especificação de ativação. É
possível deixar esse campo em branco, se digitar um
nome de especificação de ativação. Se digitar valores
para o campo Nome JNDI de especificação de ativação
e o campo Destino, o nome de destino substituirá o
nome JNDI de especificação de ativação.

Tabela 4. Propriedades de Ligação SOAP sobre JMS que se Aplicam às Mensagens de Saída (Resposta)
Propriedade

Descrição

Modo de Destino JMS

Selecione Fila se desejar que apenas um leitor receba as
mensagens que são incluídas em uma fila. Selecione
Tópico se você desejar que vários leitores inscritos em
um tópico recebam todas as mensagens que são incluídas
no tópico. Certifique-se de que o destino fornecido no
cabeçalho replyTo JMS da mensagem de pedido seja uma
fila, se selecionar Fila ou um tópico, se selecionar
Tópico.
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Tabela 4. Propriedades de Ligação SOAP sobre JMS que se Aplicam às Mensagens de Saída
(Resposta) (continuação)
Propriedade

Descrição

Tempo para vida útil

Selecione um número de milissegundos em que a
mensagem existirá depois de ser enviada. O valor 0
significa que a mensagem nunca expirará. Consulte IBM
WebSphere Application Server, Versão 6.0 - Centro de
Informações para obter informações adicionais sobre a
referência da propriedade TimeToLive.

Prioridade

Selecione um valor de 0 a 9 para definir a prioridade de
uma mensagem. Selecione um valor entre 0 e 4 para
prioridade normal, e selecione um valor entre 5 e 9 para
prioridade alta.

Connection Factory

Digite o nome JNDI do Connection Factory que é
utilizado para enviar uma mensagem de resposta.

Seletor de Mensagem

Digite um seletor de mensagem JMS para filtrar as
mensagens que são postadas na fila de destino. Consulte
a especificação JMS para obter informações adicionais
sobre o seletor de mensagem JMS. Além disso, consulte
IBM WebSphere Application Server, Versão 6.0 - Centro
de Informações para obter informações sobre a seleção
de mensagem e filtragem.

Conectando a Ligação Texto sobre JMS:
Conecte esta ligação para enviar e receber as mensagens em um formato de sua escolha e transportá-los
utilizando o Java Message Service (JMS).
Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
Procedimento
1. Na área de trabalho Information Services Application, abra um aplicativo e clique em Editar.
2. Na área de janela Selecionar uma Visualização do seu aplicativo, selecione o serviço ao qual deseja
conectar a ligação.
3. Dê um clique duplo em Ligações.
4. Clique em Conectar Ligações no canto inferior direito da tela e selecione Texto sobre JMS.
5. Opcional: Digite uma descrição para a ligação.
6. Clique em Salvar Aplicativo.

Ligação de Serviço SOAP sobre HTTP
Para expor um serviço de informações como um serviço da Web, conecte a ligação SOAP sobre HTTP ao
serviço de informações.
Se você conectar a ligação SOAP sobre HTTP ao seu serviço, não será necessário selecionar qualquer
configuração adicional quando incluir uma operação no serviço, a menos que tenha selecionado a caixa
de opção Requer Autenticação na área de janela Visão Geral de segurança.
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A área de janela de ligação SOAP sobre HTTP contém as seguintes configurações opcionais:
v O estilo SOAP e uma ação SOAP para esta ligação.
v Descrição da ligação.
v Caixa de opção Incluir Esta Ligação. (Para excluir a ligação da implementação do aplicativo que
contém esse serviço de informações, limpe esta configuração.)
A área de janela de ligação SOAP sobre HTTP contém a seguinte configuração necessária (se você
selecionou a caixa de opção Requer Autenticação na área de janela Visão Geral de segurança):
v Selecione um método de suporte de autenticação (token de nome de usuário WS-Security ou HTTP
básico).
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.

Ligação de Serviço Texto sobre HTTP
Para publicar um serviço de informações que aceite com flexibilidade mensagens através de HTTP,
conecte a ligação Texto sobre HTTP ao serviço de informações.

Visão Geral desta Ligação
As cargas úteis de pedido e resposta de HTTP são transmitidas "no estado em que se encontram" aos
provedores do InfoSphere Information Services Director. Para permanecer flexível, a implementação de
Texto sobre HTTP não faz suposições sobre o formato da carga útil de pedido ou resposta de HTTP, de
modo que você pode customizar pedidos e cargas úteis de HTTP para usar SOAP, XML, texto etc.
Nota: O provedor subjacente do IBM InfoSphere Information Services Director (como a tarefa do IBM
InfoSphere DataStage) é responsável por entender e compor esse formato.
A ligação Texto sobre HTTP suporta muitos recursos:
v Capacidade para transformar a carga útil de pedido por meio de folhas de estilo XSLT que você
fornece, antes do envio para os provedores de serviço de informações, bem como transformar os
resultados do provedor de serviço de informações usando XSLT antes que os resultados sejam
retornados na resposta HTTP. XSLT 1.0 é a versão suportada.
v Você pode mapear unidades de dados de transporte (cabeçalhos HTTP, parâmetros de pedido de HTTP,
carga útil HTTP) do protocolo HTTP de/para os argumentos de entrada e saída de serviço do
InfoSphere Information Services Director
v Suporte a pedido de HTTP em várias partes.
v Você pode receber e enviar mensagens SOAP complexas com tipos XML arbitrariamente complexos.
Essa capacidade poderá ser necessária se o serviço do InfoSphere Information Services Director precisar
implementar uma interface de serviço da Web predefinida, por exemplo, para implementar um
determinado WSDL.
A área de janela Ligação Texto sobre HTTP inclui opções para os seguintes recursos:
v Descrição da ligação.
v Caminho do Arquivo de Descrição de Serviço. Especifique um documento de descrição, que possa ser
usado para fornecer documentação para os usuários do serviço. A documentação que você fornece
pode explicar como os usuários podem chamar o serviço. Esse documento pode estar em qualquer
formato, como arquivo HTML, XML, texto, PDF (Portable Document Format) ou .zip. Esse documento
é empacotado como parte do serviço e pode ser acessado no catálogo de serviço do InfoSphere
Information Services Director por meio de uma URL na qual os usuários do serviço podem clicar. Se
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você especificar um documento WSDL como o arquivo de descrição do serviço, certifique-se de
selecionar a caixa de opção Descrição do Serviço WSDL.
v Descrição do Serviço WSDL. Se você estiver fornecendo um documento WSDL como o documento de
descrição do serviço, selecione essa opção para sinalizar o documento de descrição do serviço como um
documento WSDL. Essa configuração permite ao WSRR publicar recursos no nível de catálogo de
serviço do InfoSphere Information Services Director.
Importante: Certifique-se de que o serviço do InfoSphere Information Services Director possa tratar
corretamente os pedidos SOAP que serão gerados do WSDL fornecido.
v Caixa de opção Incluir Esta Ligação. Para excluir a ligação da implementação do aplicativo que
contém esse serviço de informações, desmarque essa configuração.
v Opções de segurança
– Caixa de opção Requer Autenticação. Se você selecionar essa opção, o mecanismo de autenticação
usará somente a Autenticação Básica HTTP. Especialmente, se você usar SOAP para o formato de
carga útil HTTP, o protocolo de autenticação específico de SOAP (como WS-Security) não será
suportado porque o protocolo exigirá que um serviço SOAP verdadeiro seja gerado no servidor de
aplicativos.
Para forçar a autenticação, todas as operações de serviço exigem que a função Consumidor do
InfoSphere Information Services Director seja chamada. Essa função é declarada no nível de
implementação de serviço (todas as operações de bean no ejb-jar.xml do bean de sessão) e no nível
de servlet Texto sobre HTTP (todas as URLs no web.xml do servlet gerado). A URL para acessar o
documento de descrição do serviço também é protegida pela função Consumidor do InfoSphere
Information Services Director.
Para simplificar a administração no catálogo de serviço do InfoSphere Information Services Director,
o acesso ao documento de descrição do serviço também é concedido às funções Administrador do
InfoSphere Information Services Director e Gerenciador de Catálogo do InfoSphere Information
Services Director.
– Caixa de opção Requer Sigilo. Se você selecionar essa opção, uma nota exibirá que é necessário
HTTPS/SSL para chamar esse serviço. Somente HTTPS é suportado para suporte a sigilo.
Especificamente, se você usar SOAP para o formato de carga útil HTTP, o protocolo de sigilo
específico de SOAP (criptografia WS-Security/XML) não será suportado diretamente pela ligação
Texto sobre HTTP. Você ainda pode decidir transmitir dados criptografados por WS-Security
diretamente para o provedor de informações se ele estiver apto a decodificá-los. Entretanto, a
ligação Texto sobre HTTP não suporta criptografia ou decriptografia automática desses dados.

Mapeamento de Entrada
Mapeamento de Entrada. Mapeie unidades de dados do protocolo HTTP para argumentos de entrada de
serviço. Esse processo é o mapeamento de pedido de HTTP.
O InfoSphere Information Services Director suporta apenas os seguintes argumentos de entrada de
operação de serviço:
v Um ou mais argumentos de entrada escalares, por exemplo, número inteiro, cadeia ou booleano.
v Um único argumento de entrada de tipo complexo que contém apenas atributos escalares.
v Uma única matriz de um tipo complexo que contém apenas atributos escalares.
Defina o mapeamento entre os argumentos de entrada de serviço e as unidades de dados do protocolo
HTTP (cabeçalhos HTTP, parâmetros de pedido de HTTP ou carga útil HTTP) das seguintes maneiras:
v Argumentos de entrada escalares individuais podem ser mapeados para qualquer uma das unidades
de dados do protocolo HTTP.
v Argumentos escalares individuais de um argumento de entrada de tipo complexo podem ser mapeados
para qualquer uma das unidades de dados do protocolo HTTP.
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v Argumentos escalares individuais de uma matriz de argumentos de entrada de tipo complexo podem
ser mapeados para qualquer uma das unidades de dados do protocolo HTTP. Nesse caso, uma matriz
com um único elemento é criada para um determinado pedido de HTTP e transmitida como o
argumento de entrada de serviço
v Tipo. No processo de mapeamento de Texto sobre HTTP, o pedido de HTTP é mapeado para
argumentos de entrada de serviço. As seguintes unidades de dados do protocolo HTTP podem ser
usadas para um pedido de HTTP. Para cada argumento de entrada de operação escalar, você deve
primeiro selecionar o tipo de unidade de dados do protocolo HTTP (cabeçalho, corpo, parâmetros de
consulta etc.) do qual vem o valor do argumento. Em seguida, você pode especificar as unidades de
dados HTTP que deseja usar para o tipo selecionado:
Fixo

Você pode fornecer um valor fixo para cada argumento de entrada de serviço de operação
escalar. Independentemente do conteúdo do pedido de HTTP de entrada, esse argumento de
entrada específico sempre tem o valor inserido quando o serviço do InfoSphere Information
Services Director é chamado.

Carga Útil HTTP
Se Carga Útil HTTP for selecionada, a carga útil completa (o corpo HTTP) será transmitida
como o argumento de entrada de serviço.
Como opção, forneça uma folha de estilo XSLT para transformar uma carga útil XML válida
antes que ela seja transmitida para o argumento de entrada de operação escalar mapeado.
Cabeçalho HTTP
Selecione um cabeçalho HTTP padrão ou digite um nome de cabeçalho HTTP customizado.
Alguns cabeçalhos HTTP estão disponíveis somente para pedidos e respostas. Você deve
selecionar os cabeçalhos HTTP apropriados de acordo com a especificação do protocolo HTTP.
Parte HTTP
Partes individuais da carga útil HTTP em um pedido de várias partes/formulário de dados.
Especifique o nome da parte que precisa corresponder ao atributo de nome do cabeçalho
Content-Disposition da parte.
Como opção, forneça uma folha de estilo XSLT para transformar uma parte de carga útil XML
válida antes que ela seja transmitida para o argumento de entrada de operação escalar
mapeado.
Parâmetro HTTP
Especifique o nome de um parâmetro HTTP URL. Parâmetros HTTP podem ser codificados
como parte da URL (HTTP GET, parâmetros codificados na cadeia de consulta) ou como parte
do corpo HTTP usando o formato application/x-www-form-urlencoded (HTTP POST).
Variável CGI e/ou Variável de Servlet
Selecione uma variável CGI e/ou de servlet padrão. Consulte Tabela 1 para obter uma lista de
propriedades de variáveis CGI e/ou variável de servlet que você possa acessar como parte do
mapeamento de pedido de HTTP.
Tabela 5. Propriedades de Variável CGI e/ou Variável de Servlet
Componente HTTP

Mapeamento

HttpServletRequest

SERVER_NAME

O nome do host do servidor, alias
DNS ou endereço IP conforme ele
apareceria nas URLs de referência
própria.

getServerName()

SERVER_PROTOCOL

O nome e a revisão do protocolo de
informações do qual esse pedido
vem. Formato: protocolo/revisão.

getProtocol()

SERVER_PORT

O número da porta para a qual o
pedido foi enviado.

getServerPort()
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Tabela 5. Propriedades de Variável CGI e/ou Variável de Servlet (continuação)
Componente HTTP

Mapeamento

HttpServletRequest

Esquema

Retorna o nome do esquema usado
para fazer esse pedido, por exemplo,
HTTP ou HTTPS.

getScheme()

REQUEST_METHOD

O método com o qual o pedido foi
feito. Para HTTP, este é "GET",
"HEAD", "POST" etc.

getMethod()

PATH_INFO

As informações extras de caminho,
conforme fornecidas pelo cliente. Em
outras palavras, scripts podem ser
acessados por seus nomes de
caminho virtuais, seguidos pelas
informações extras ao final desse
caminho. As informações extras são
enviadas como PATH_INFO. Essas
informações deverão ser
decodificadas pelo servidor se elas
virem de uma URL antes de serem
transmitidas ao script CGI.

getPathInfo()

PATH_TRANSLATED

getPathTranslated()
O servidor fornece uma versão
traduzida de PATH_INFO, que obtém
o caminho e executa qualquer
mapeamento entre físico e virtual
para ele.

Caminho do Servlet

Retorna a parte da URL desse pedido getServletPath()
que chama o servlet. Essa é a mesma
que a variável CGI SCRIPT_NAME.

QUERY_STRING

As informações de consulta são
aquelas que seguem o ponto de
interrogação (?) na URL que
mencionou esse script. As
informações de consulta não devem
ser decodificadas. Essa variável deve
sempre ser definida quando há
informações de consulta,
independentemente da decodificação
de linha de comandos.

REMOTE_HOST

O nome do host que faz o pedido. Se getRemoteHost()
o servidor não tiver essa informação,
ele deverá configurar
REMOTE_ADDR e deixar isso
desconfigurado.

REMOTE_ADDR

O endereço IP do host remoto que
faz o pedido.

getRemoteAddr()

AUTH_TYPE

Se o servidor suportar autenticação
do usuário e o script estiver
protegido, esse será o método de
autenticação específico do protocolo
usado para validar o usuário.

getAuthType()

REMOTE_USER

Se o servidor suportar autenticação
do usuário e o script estiver
protegido, eles terão autenticado
como esse nome de usuário.

getRemoteUser()

getQueryString()
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Tabela 5. Propriedades de Variável CGI e/ou Variável de Servlet (continuação)
Componente HTTP

Mapeamento

HttpServletRequest

URI do Pedido

Retorna a parte da URL desse pedido getRequestURI()
do nome do protocolo até a cadeia de
consulta na primeira linha do pedido
de HTTP.

URL do Pedido

Reconstrói a URL que o cliente usou
para fazer o pedido.

Caminho de Contexto

Retorna a parte do URI do pedido
getContextPath()
que indica o contexto do pedido (essa
é uma propriedade de servlet e não
uma variável CGI).

getRequestURL()

v As mesmas unidades de dados do pedido de HTTP podem também ser mapeadas para diferentes
argumentos de entrada de serviço. Por exemplo, a carga útil HTTP pode ser mapeada para um ou mais
argumentos de entrada de serviço do InfoSphere Information Services Director diferentes, com uma
folha de estilo XSLT diferente para cada um. Essa capacidade dá a você a opção de extrair diferentes
partes da carga útil HTTP usando XSLT para fornecer valores específicos para diferentes argumentos
de entrada de serviço.

Mapeamento de Saída
Mapeamento de Saída. Mapeie os argumentos de saída de serviço para a resposta HTTP. Esse processo é
o mapeamento de resposta HTTP.
O InfoSphere Information Services Director suporta apenas os seguintes argumentos de saída de operação
de serviço:
v Um único argumento de retorno de saída escalar, como um número inteiro, cadeia ou booleano.
v Um único argumento de saída de tipo complexo que contém apenas atributos escalares.
v Uma única matriz de um tipo complexo que contém apenas atributos escalares.
Use o processo de mapeamento para definir o mapeamento entre o argumento de saída de serviço e a
unidade de dados do protocolo de resposta HTTP:
v Argumentos de saída escalares individuais, incluindo tipos complexos, podem ser mapeados para
qualquer uma das unidades de dados do protocolo HTTP.
v Em um argumento de saída de tipo complexo, atributos escalares individuais desse tipo complexo
podem ser mapeados para qualquer uma das unidades de dados do protocolo HTTP.
v Em um argumento de saída "matriz de tipo complexo", atributos escalares individuais desse tipo
complexo podem ser mapeados para qualquer uma das unidades de dados do protocolo de resposta
HTTP. Somente o primeiro elemento na matriz é usado para gerar a resposta HTTP; qualquer outro
elemento na matriz é ignorado.
v Tipo. No processo de mapeamento de Texto sobre HTTP, argumentos de saída são mapeados para
unidades de dados de resposta HTTP. As unidades de dados do protocolo HTTP suportadas para uma
resposta HTTP são as seguintes:
Cabeçalho HTTP
Selecione um cabeçalho HTTP padrão ou digite um nome de cabeçalho HTTP customizado.
Suas opções incluem o cabeçalho Content-Type, que permite especificar o tipo de mídia da
resposta HTTP. Se o cabeçalho Content-Type não for mapeado para nenhum valor, o aplicativo
ou fluxo de octeto será usado por padrão.
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Carga Útil HTTP
Se selecionado, o valor do argumento de saída de serviço selecionado será aceito "no estado em
que se encontra" e usado para configurar o conteúdo da carga útil de resposta HTTP (também
chamada de corpo de resposta HTTP).
Como opção, forneça uma folha de estilo XSLT para transformar o argumento de saída de
serviço antes que ele seja usado para configurar o conteúdo da carga útil/corpo de resposta
HTTP. O argumento de saída de serviço selecionado deve ser um documento XML válido
porque o XSLT só entenderá um documento XML como entrada.
Nota: O mesmo argumento de saída de serviço também pode ser mapeado para diferentes unidades
de dados de resposta HTTP. Por exemplo, o mesmo valor escalar do argumento de saída de serviço
pode ser usado para configurar o valor de um cabeçalho de resposta HTTP, bem como da carga útil de
resposta HTTP.
v XSLT. Para qualquer valor escalar do argumento de saída de serviço do tipo cadeia, você pode
fornecer uma folha de estilo XSLT para transformar a cadeia antes que ela seja usada para configurar o
valor das unidades de dados de resposta HTTP mapeadas. Nesse caso, assegure-se de que o fornecedor
de serviços subjacente retorne a cadeia como um documento XML válido para que ele possa ser tratado
corretamente pela folha de estilo XSLT.
v A combinação de (1) mapeamento do mesmo argumento de saída de serviço para diferentes unidades
de dados de resposta HTTP e (2) uso do suporte XSLT para valores de saída de cadeia permite definir
uma operação de serviço que (a) possa retornar uma única cadeia que pode ser um documento XML
complexo e (b) extraia diferentes partes desse documento XML para designar valores para as diferentes
unidades de dados de resposta HTTP.
v Você pode fornecer o valor do cabeçalho HTTP content-type que especifica o tipo de mídia da carga
útil HTTP. A carga útil HTTP e o tipo de mídia devem corresponder. É sua responsabilidade
certificar-se de que a carga útil e o tipo de mídia correspondam. Verifique se o provedor de
informações subjacente retorna os dados no formato correto, ou use uma folha de estilo XSLT para
transformar os dados do provedor XML para corresponder ao formato especificado.

Chamando Serviços do InfoSphere Information Services Director Usando a
Ligação Texto sobre HTTP
A sintaxe de URL
v Uma URL base exclusiva é usada para identificar para qual serviço um pedido de HTTP está
direcionado. Essa URL base é definida da seguinte forma:
http://servername:port/wisd-txhttp/<application-name>/<service-name> Os elementos de caminho
colocados entre < e > são substituídos pelo nome real do aplicativo ou do serviço do InfoSphere
Information Services Director.
v Alguns software e hardware talvez não permitam determinados caracteres na URL.
v O nome da operação real a ser chamada pode ser fornecido usando qualquer uma destas duas opções:
– Incluindo o nome da operação no final da URL base:
http://servername:port/wisd-txhttp/<application-name>/<service-name>/<operation-name>
– Usando o cabeçalho HTTP SOAPAction para especificar o nome da operação (caso o usuário final
decida usar texto sobre HTTP com mensagens SOAP)
Ambas as opções são suportadas todo o tempo. Se as duas ações forem especificadas simultaneamente,
a primeira opção (incluir o nome da operação no final da URL base) terá precedência.
Identificação de Erros
Um erro de chamada de serviço resulta em um erro HTTP que é reenviado ao cliente pelas seguintes
regras:
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Erro HTTP 500 (Erro Interno do Servidor)
Qualquer erro inesperado que ocorre durante a invocação de serviço resulta em um erro HTTP
500 (Erro Interno do Servidor) com o rastreio de pilha do erro fornecido como carga útil de
resposta HTTP. Isso inclui qualquer erro de processamento de folha de estilo XSLT.
Não há suporte automatizado para geração de falha de SOAP caso SOAP/HTTP seja usado como
formato de carga útil HTTP com essa ligação. Usando XSLT, é possível examinar os dados
retornados pelo provedor subjacente e possivelmente gerar uma resposta HTTP contendo uma
falha de SOAP. No caso de uma exceção Java durante o processamento de um pedido, nenhuma
falha de SOAP será gerada; somente um erro HTTP será enviado novamente para o responsável
pela chamada.
Erro HTTP 404 (Não Localizado)
Uma tentativa de acessar uma operação que não existe resultará em um erro HTTP 404 (Não
Localizado).
Erro HTTP 400 (Pedido Inválido)
O envio de dados inválidos resultará em um erro HTTP 400 (Pedido Inválido). Por exemplo, se os
argumentos de entrada de serviço incorretos forem usados e não for possível decodificá-los
corretamente, como o envio de uma cadeia enquanto espera-se um número inteiro, o cliente
receberá esse erro.
Combinações não suportadas de métodos de HTTP e tipo de conteúdo também resultarão em um
erro HTTP 400.
Erro HTTP 405 (Método Não Permitido)
O uso de uma operação HTTP GET quando somente um POST é permitido resultará em um erro
HTTP 405 (Método Não Permitido).

Ligação de Serviço EJB
Se os consumidores do serviço quiserem acessar um serviços de informações através de uma interface
EJB, conecte a ligação de EJB ao serviço de informações.
Se você conectar a ligação de EJB ao seu serviço, não será necessário selecionar qualquer configuração
adicional ao incluir uma operação ao serviço. A ligação de EJB contém as seguintes configurações:
v Nome Java Naming and Directory Interface (JNDI) – o nome JNDI a ser utilizado para localizar o EJB
que é implementado no servidor de aplicativos para essa ligação.
v Nome do Pacote – o nome do pacote Java a ser utilizado ao gerar as classes de cliente Java para
ligação de EJB.
v Caixa de opção Incluir Esta Ligação. (Para excluir a ligação da implementação do aplicativo que
contém esse serviço de informações, limpe esta configuração.)
v Segurança – Se a autenticação for necessária, a autenticação básica HTTP será utilizada. Se for
necessário sigilo, o HTTPS será utilizado e deverá ser configurado no servidor de aplicativos.
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.

Configurando o RSS no IBM InfoSphere Information Services Director
Para expor uma operação como um feed RSS, é necessário conectar a ligação RSS no IBM InfoSphere
Information Server Console utilizando o IBM InfoSphere Information Services Director.

Conectando a Ligação RSS
Conecte a ligação RSS para expor serviços IBM InfoSphere Information Services Director como feeds RSS
2.0.

54

Guia do Usuário

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37

Sobre Esta Tarefa
Restrições
É possível conectar a ligação RSS apenas aos serviços que utilizam argumentos de entrada escalares ou
nenhum argumento de entrada para todas as suas operações. Os feeds RSS são recuperados usando URLs
HTTP GET o que significa que os dados de entrada podem ser codificados apenas como parte dos
parâmetros URL. Apenas os argumentos de entrada escalares são suportados porque são os únicos que
podem ser codificados como parte da URL. Se o serviço precisar de alguns argumentos de entrada
escalares, para cada argumento de entrada a URL deve conter um parâmetro com um nome que
corresponde ao nome do argumento de serviço.
Se você selecionou Requer Autenticação quando criou o serviço, deve proteger o serviço com a
autenticação básica HTTP. Para chamar este serviço protegido, você deve ter a função do Information
Services Director Consumer.

Procedimento
1. Na área de trabalho Information Services Application, abra um aplicativo e clique em Editar.
2. Na área de janela Selecionar uma Visualização do seu aplicativo, selecione o serviço ao qual deseja
conectar a ligação.
3. Dê um clique duplo em Ligações.
4. Clique em Conectar Ligações no canto inferior direito da tela e selecione RSS.
5. Opcional: Digite uma descrição da ligação.
6. Limpe a caixa de opção Incluir Esta Ligação para excluir a ligação da implementação do aplicativo
que contém este serviço.
7. Clique em Salvar Aplicativo.

Configurando as Definições para a Ligação RSS
Se você conectou a ligação RSS para um serviço, poderá incluir os atributos de canal e os atributos de
item para o feed RSS.

Antes de Iniciar
Você deve concluir as seguintes tarefas:
v “Criando um projeto” na página 34
v
v
v
v

“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
“Conectando a Ligação RSS” na página 54
“Incluindo Operações” na página 63

Procedimento
1. Na área de trabalho Information Services Application, abra um aplicativo e clique em Editar.
2. Na área de janela Selecionar uma Visualização do seu aplicativo, expanda Serviços > seu serviço >
Operações.
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3. Dê um clique duplo em cada operação do serviço para configurar as propriedades de ligação RSS.
4. Clique na guia Configurações RSS.
5. Clique na guia Detalhes do Canal para selecionar os atributos. TITLE, LINK e DESCRIPTION são
atributos de canal necessários.
6. Clique na guia Detalhes do Item para selecionar os atributos. O TITLE será um atributo necessário,
se você não forneceu uma descrição quando conectou a ligação RSS ao serviço. O DESCRIPTION é
um atributo necessário, se você não forneceu um atributo TITLE.
7. Clique em Salvar Aplicativo para salvar as alterações.
8. Clique em Fechar Aplicativo para fechar o aplicativo.

Formatos de Pedido e Resposta para a Ligação RSS
Utilize os formatos de pedido para chamar um serviço com uma ligação RSS. Utilize os formatos de
resposta para mapear os argumentos de retorno da operação de serviço para os atributos de item e canal.
Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
Formatos de Pedido: Use uma das seguintes URLs para chamar um serviço RSS:
A formação base de URL para chamar um serviço RSS
http://servername:port/wisd-rss/applicationName/serviceName/operationName
Formação de URL para operações de serviço com argumentos de entrada
Para este exemplo, observe que os nomes dos parâmetros URL (argument1 e argument2) devem
corresponder aos nomes dos argumentos de entrada de serviço. http://servername:port/wisdrss/applicationName/serviceName/operationName?argument1=value1&argument2=value2
Formatos de Resposta: O documento RSS 2.0 XML é composto de:
v Um elemento de canal com vários subelementos para as propriedades de canal.
v Um ou mais elementos de item em que cada um representa uma entrada do canal. Um elemento de
item pode ter vários subelementos para as propriedades de item.

Ligação de Serviço REST
Utilize a ligação REST para acessar um serviço de informações através de uma interface HTTP simples e
gerar uma resposta no formato XML ou JSON. O IBM InfoSphere Information Services Director suporta
métodos GET e POST.
A ligação REST contém as seguintes configurações:
v Descrição – Descrição da ligação.
v Arquivo da folha de estilo – É possível incluir uma única folha de estilo XSLT ao conectar a ligação. Se
você incluir um arquivo de folha de estilo, uma instrução de processamento que faz referência a essa
folha de estilo será incluída nas respostas no formato XML, que permite aos consumidores do serviço
(por exemplo, um navegador da Web) aplicarem automaticamente a folha de estilo na resposta. A folha
de estilo não é utilizada para respostas no formato JSON.
v Caixa de opção Incluir Folha de Estilo – Clique para incluir uma folha de estilo XSLT opcional.
v Caixa de opção Incluir Esta Ligação. (Para excluir a ligação da implementação do aplicativo que
contém esse serviço de informações, limpe esta configuração.)
v Segurança – Se a autenticação for necessária, a autenticação básica HTTP será utilizada. Se for
necessário sigilo, o HTTPS será utilizado e deverá ser configurado no servidor de aplicativos.
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Tarefas relacionadas
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.

Ligação de Serviço REST 2.0
Use a ligação REST 2.0 para acessar um serviço de informações através de uma interface HTTP simples e
gerar uma resposta no formato XML ou JSON. O IBM InfoSphere Information Services Director suporta
as ações GET, POST, PUT e DELETE para a ligação REST 2.0.
Ao conectar uma ligação REST 2.0, as definições devem ser configuradas nos níveis de serviços e
operação.
A ligação REST 2.0 contém as seguintes configurações:
v Descrição – Descrição da ligação.
v Opção Cabeçalho de Código de Resposta. Use esta opção para especificar que os erros de invocação
de serviço devem ser retornados como respostas HTTP 200.
Se essa propriedade for configurada, qualquer exceção emitida pela invocação de serviço será
retornada como uma resposta HTTP 200. O cabeçalho HTTP customizado, X-HTTP-Status-Override,
será configurado na resposta HTTP como o código de status HTTP real (HTTP 500, por padrão).
v Opção Incluir esta ligação. Para excluir a ligação da implementação do aplicativo que contém esse
serviço de informações, desmarque essa configuração.
v Configurações Padrão de Ligações de Operação
Configure os valores padrão para uso nas ligações de operação na área Configurações Padrão de
Ligações de Operação. Isso oferece a você a capacidade de configurar o valor uma vez no nível de
serviço para todas as operações. Se você modificar os valores nesses campos, a configuração de ligação
operacional com a definição DEFAULT conterá o valor recém-especificado.
Importante: Ao alterar um campo aqui no nível de serviço, a alteração é propagada para os valores
DEFAULT nas ligações operacionais.
Formato
Você pode selecionar o formato XML, JSON ou DYNAMIC.
Essa configuração especifica o formato necessário dos pedidos e respostas REST 2.0. Consulte
Codificação de argumento de entrada e Codificação de argumento de saída, a seguir.
Ação HTTP
Você pode selecionar a ação HTTP GET, POST, PUT ou DELETE para submeter um pedido a
um provedor de serviços de informações.
Essa configuração especifica o método de HTTP que deve ser usado ao chamar o serviço.
Consulte Métodos de HTTP, a seguir.
Tipo de Parâmetro
Você pode selecionar BODY, URLEXTENDED ou URLQUERY.
Essa configuração especifica como os valores de argumento de entrada de serviço são
codificados no pedido REST. Consulte Codificação de argumento de entrada e Codificação de
argumento de saída.
v Segurança
É necessário especificar as restrições de segurança para cada serviço. A ligação REST 2.0 usa essas
definições de restrição para definir corretamente as restrições de segurança no servlet gerado e nas
correspondentes URLs de chamada de operação de serviço.
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Se a autenticação for necessária, será usada a autenticação básica HTTP. Se for necessário sigilo, o
HTTPS será utilizado e deverá ser configurado no servidor de aplicativos.
Requer Autenticação
Especifica se a autenticação é necessária. Se você selecionar essa opção, a autenticação básica
HTTP será usada para o servlet gerado.
Requer Sigilo
Especifica se o sigilo de dados é necessário para invocações de serviço. Se você selecionar essa
opção, HTTPS será necessário para chamar qualquer operação de serviço.
v Configurações REST 2.0 na área de janela para uma operação.
Na área Configurações REST 2.0, você pode usar os valores padrão ou especificar outro valor para
essa determinada operação.
Nota: Configure os valores padrão no nível Serviços na área Configurações Padrão de Ligações de
Operação. Quando um dos campos padrão é alterado no nível de serviço, o valor é alterado
automaticamente na ligação operacional.
Formato
Você pode selecionar o formato DEFAULT, XML, JSON ou DYNAMIC.
Ação HTTP
Você pode selecionar a ação DEFAULT, HTTP GET, POST, PUT ou DELETE para submeter um
pedido a um provedor de serviços de informações.
Tipo de Parâmetro
Você pode selecionar DEFAULT, BODY, URLEXTENDED ou URLQUERY.
v Contexto da Operação
A configuração padrão é <service-name>/<operation-name>. Se você alterar o nome do serviço ou da
operação, o valor Contexto de Operação refletirá as alterações. Esse valor se tornará parte da URL que
é usada para chamar a operação de serviço. O valor Contexto de Operação pode ser substituído nas
propriedades de ligação de operação Configurações REST 2.0. Consulte Chamando o serviço usando
REST, a seguir.
Para cada operação de serviço, a combinação de seu contexto de operação (padrão ou customizado) e
seu método de HTTP deve ser exclusiva em todas as operações de todos os serviços contidos no pacote
de aplicativos (no EAR). Como resultado, é possível que duas operações de serviço sejam chamadas
usando a mesma URL, desde que um método de HTTP diferente seja usado para cada uma delas. Por
exemplo, a operação getCustomer é exposta usando a URL /marketing/customers/customer e um
método de HTTP GET e a operação deleteCustomer é exposta usando a mesma URL
/marketing/customers/customer e um método de HTTP DELETE.
Restrição: Haverá uma restrição se você usar o mesmo contexto de operação (mesma URL) para
chamar operações diferentes. Se um determinado contexto de operação for usado com um método de
HTTP PUT ou DELETE, poderá haver apenas uma outra operação usando o mesmo contexto de
operação e deverá usar o método de HTTP GET. Como os métodos de HTTP PUT e DELETE podem
ser canalizados através de um HTTP POST bastando usar o X-HTTP-Method-Override como parte do
pedido de HTTP, poderá ser difícil identificar o método correto a ser chamado, além de poder haver
problemas de segurança.
v Mecanismos de passagem
A ligação REST 2.0 suporta um mecanismo de passagem para os argumentos de entrada e saída.
Usando esse mecanismo, a operação de serviço poderá receber o conteúdo do corpo do pedido de
HTTP “no estado em que se encontra” e executar sua própria lógica de decodificação e codificação no
resultado e retransmiti-lo como conteúdo do corpo da resposta HTTP.
Passagem da entrada
Se você selecionar essa opção, a operação de serviço deverá ter apenas um argumento de
entrada de cadeia, o Tipo de Parâmetro configurado como BODY e o método de HTTP
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associado deverá ser POST ou PUT. Nesse caso, o conteúdo do corpo do pedido de HTTP é
fornecido “no estado em que se encontra” (sem decodificação ou passagem da perspectiva da
ligação REST 2.0) ao argumento de entrada de cadeia da operação de serviço.
Passagem de saída
Se você selecionar essa opção, a operação de serviço deverá retornar apenas um valor string. O
método de HTTP associado pode ser GET, POST, PUT ou DELETE. Nesse caso, o conteúdo do
corpo de resposta HTTP é configurado diretamente usando o valor string retornado pela
operação de serviço (sem codificação, passagem do ponto de vista da ligação REST 2.0). O
cabeçalho Content-Type da resposta HTTP é definido de acordo com a configuração Formato:
– Configure como application/xml se o valor Formato for XML. Presume-se que a operação
de serviço retorne um documento XML.
– Configure como application/json se o valor Formato for JSON. Presume-se que a operação
de serviço retorne uma cadeia JSON.
– Configure como application/xml ou application/json se o valor Formato for DYNAMIC. O
valor do cabeçalho Accept é verificado primeiro. Se application/xml e application/json
estiverem ausentes do cabeçalho Accept, verifique o primeiro caractere da cadeia retornada:
se for um caractere de "menor que", <, será usado application/xml, se for uma chave de
abertura, {, será usado application/json.

Codificação de Argumento de Entrada
A codificação dos argumentos de entrada da operação de serviço é orientada por duas propriedades em
nível de operação REST 2.0: Tipo de Parâmetro e Formato.
Tipo de Parâmetro especifica qual parte do pedido de HTTP conterá os argumentos de entrada.
Dependendo do valor Tipo de Parâmetro, o valor Formato poderá ser usado para especificar melhor
como os argumentos de entrada devem ser codificados. Os valores válidos para Tipo de Parâmetro são:
URLQUERY, URLEXTENDED, BODY ou MULTIPART.
URLQUERY
URLQUERY é suportado somente para os métodos de HTTP GET e DELETE e somente se todos
os argumentos de entrada de serviço forem valores escalares (número inteiro, flutuante, booleano,
cadeia etc). Os argumentos de entrada de serviço devem ser codificados na cadeia de consulta de
URL usando o mecanismo de codificação de parâmetro de URL padrão:
http://servername:port/wisd-rest2/<application-name>/<OperationContext>?arg1=value1
&arg2=value2
O nome dos parâmetros de URL (arg1, arg2 no exemplo anterior) deve corresponder ao nome do
argumento de entrada de operação correspondente.
URLEXTENDED
URLEXTENDED é suportado somente para os métodos de HTTP GET e DELETE e somente se
todos os argumentos de entrada de serviço forem valores escalares (número inteiro, flutuante,
booleano, cadeia etc). Os argumentos de entrada de serviço devem ser fornecidos como parte do
campo estendido da URL:
http://servername:port/wisd-rest2/<application-name>/<OperationContext>/arg1Value/
arg2Value
Como os nomes dos argumentos não são especificados, os argumentos devem ser fornecidos na
mesma ordem definida na assinatura da operação.
BODY BODY é suportado somente para os métodos de HTTP POST e PUT e para qualquer tipo (escalar
ou complexo) e número de argumentos de entrada de serviço. Os argumentos de entrada de
serviço devem ser fornecidos no corpo do pedido de HTTP e codificados em JSON ou XML de
acordo com o valor Formato. Consulte Formato XML e Formato JSON, a seguir.
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MULTIPART
MULTIPART é suportado somente para os métodos HTT POST e PUT e para operações de
serviço com argumentos de entrada somente escalar. O pedido de HTTP deve fornecer uma parte
para cada argumento de entrada com um nome – atributo de nome do cabeçalho
Content-Dispostion da parte, por exemplo, Content-Disposition: form-data; name="arg1" –
correspondendo ao nome do argumento de entrada da operação correspondente. Cada parte deve
conter o valor escalar “no estado em que se encontra” (sem codificação XML ou JSON).
Formato de argumento de entrada
A propriedade em nível de operação Formato que você configura em Configurações REST 2.0 especifica
o formato de codificação de argumento de entrada para pedidos de HTTP POST e PUT com um tipo de
parâmetro BODY, visto que os argumentos devem ser fornecidos como parte do corpo HTTP. Consulte
Configurações Padrão de Ligações de Operação, descrito anteriormente.
XML

Se for usado XML, os argumentos de entrada deverão ser codificados em XML e fornecidos no
corpo do pedido de HTTP.

JSON Se for usado JSON, os argumentos de entrada deverão ser codificados em JSON e fornecidos no
corpo do pedido de HTTP.
DYNAMIC
Se for usado Dynamic, o formato poderá ser diferente em cada invocação de serviço. Os
argumentos de entrada devem ser codificados em XML ou JSON seguindo a mesma regra
definida nas seções Formato XML e Formato JSON e o cabeçalho Content-Type do pedido de
HTTP deverá ser configurado corretamente como application/xml ou application/json. A ligação
REST 2.0 usa o valor do cabeçalho Content-Type para determinar o formato de codificação
esperado.

Codificação de Argumento de Saída
A codificação do argumento de saída da operação de serviço é orientada pela propriedade em nível de
operação Formato. Consulte Configurações Padrão de Ligações de Operação, descrito anteriormente. A
codificação de argumento de saída não depende do método de HTTP usado para o pedido de HTTP
(GET, POST, PUT ou DELETE). O argumento de saída codificado é fornecido como parte do corpo de
resposta HTTP.
Valores de Formato de Argumento de Saída
A propriedade em nível de operação Formato que você configura em Configurações REST 2.0 especifica
o formato de codificação de argumentos de saída. Os valores válidos para Formato são: XML, JSON e
DYNAMIC.
XML

Se for usado XML, o argumento de saída será codificado em XML e retornado no corpo de
resposta HTTP. O cabeçalho Content-Type de resposta HTTP é configurado também como
application/xml.

JSON Se for usado JSON, o argumento de saída será codificado em JSON e retornado no corpo de
resposta HTTP. O cabeçalho Content-Type de resposta HTTP é configurado também como
application/json.
DYNAMIC
Se for usado Dynamic, o cliente deverá incluir o tipo de conteúdo application/xml ou
application/json no cabeçalho Accept do pedido de HTTP. A ligação REST 2.0 usa o valor do
cabeçalho Accept para descobrir como a resposta HTTP deve ser codificada e configurar
corretamente o cabeçalho Content-Type. Se o cabeçalho Accept estiver ausente ou não contiver
um tipo de conteúdo válido (application/xml ou application/json), um erro de HTTP Status 400
será retornado.
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Métodos de HTTP
Cada operação de serviço está associada a apenas um método de HTTP. Os clientes devem usar o método
de HTTP especificado a fim de poder chamar a operação de serviço correspondente.
Devido às limitações de codificação de parâmetro dos métodos de HTTP GET e DELETE (os parâmetros
devem ser codificados como parte da URL), esses métodos só podem ser usados para operação de serviço
sem argumentos de entrada ou com apenas argumentos de entrada escalares.
Para operações de serviço associadas aos métodos de HTTP PUT e DELETE, os clientes poderão usar um
HTTP POST para chamar essas operações desde que definam o cabeçalho X-HTTP-Method-Override do
pedido de HTTP como o método de HTTP planejado (PUT ou DELETE). Esse mecanismo de tunelamento
PUT/DELETE através de POST é sempre ativado. Para qualquer pedido de HTTP POST, se o cabeçalho
X-HTTP-Method-Override for configurado, a substituição do método de HTTP ocorrerá. Se o cabeçalho
X-HTTP-Method-Override for configurado como algo diferente de PUT ou DELETE, um erro de HTTP
400 (SC_BAD_REQUEST) será retornado.

Chamando o Serviço Usando REST
Depois de implementar o serviço, ele poderá ser chamado usando o formato de URL e a codificação de
argumento corretos.
Formato de URL
Cada operação de serviço é identificada exclusivamente através da ligação REST 2.0 por sua URL e pelo
método de HTTP ao qual está associada. Por padrão, a URL usada para chamar cada operação de serviço
é a seguinte:
http://servername:port/wisd-rest2/<application-name>/<OperationContext>

Nota: OperationContext assume como padrão <service-name>/<operation-name>, a menos que seja
substituído nas propriedades de ligação da operação de Configurações REST 2.0
Formato XML
Pedidos de serviço codificados em XML são compostos da seguinte forma:
v Um elemento raiz XML que inclui todos os argumentos de entrada (se houver). O nome desse
elemento raiz pode ser qualquer um. A ligação REST 2.0 não impõe restrições quanto ao nome
do elemento raiz.
v Cada argumento de entrada (se houver) é codificado usando um subelemento XML do
elemento raiz e nomeado após o nome de um dos argumentos de entrada da operação.
Respostas de serviço codificadas em XML são compostas da seguinte forma:
v Um elemento raiz XML chamado “resultados” contendo diretamente o valor retornado pela
operação.
v Se a operação de serviço não retornar nada (nulo), um elemento de resultados XML vazio será
usado.
v Os valores retornados pela operação são colocados diretamente no elemento raiz de resultados.
Por exemplo, se a operação retornar um valor escalar, um nó de texto XML com esse valor será
colocado diretamente sob o elemento raiz de resultados.
Tipos de dados escalares
Tipos de dados escalares, ou tipos primitivos Java, são todos codificados como nós de
texto XML (cadeias no documento XML). O valor do nó de texto XML é o valor retornado
pelo método Java toString() para cada tipo primitivo. A única exceção é para o tipo
java.util.Calendar: o valor de nó de texto é a data formatada no formato ISO 8601:
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.
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Tipos de dados complexos
Para tipos de dados complexos, uma instância JavaBean é codificada em uma parte XML
com cada propriedade (atributo) do JavaBean codificada como um elemento XML nessa
parte e nomeada após o nome da propriedade JavaBean.
Matrizes
Matrizes Java são codificadas como sequências desvinculadas XML. Por padrão, há
elemento XML de inclusão gerado para manter todos os itens de matriz. Itens de matriz
são codificados como qualquer outro atributo JavaBean não matriz ou argumento de
entrada de operação de serviço, exceto que há um elemento XML para cada item da
matriz.
formato JSON
Pedidos de serviço codificados em JSON são compostos de um único objeto JSON com um
atributo para cada argumento de entrada de operação de serviço. O nome desses atributos deve
corresponder ao nome de um dos argumentos de entrada da operação. Se a operação de serviço
não tiver nenhum argumento de entrada, um objeto JSON vazio deverá ser fornecido: {}.
Respostas de serviço codificadas em JSON são compostas de um único objeto JSON com um
único atributo chamado “resultados” que contém o valor retornado pela operação de serviço. Se a
operação de serviço retornar nulo, um objeto JSON de resultado nulo será retornado:
{“results”:null}.
Tipos de dados escalares
A tabela a seguir mostra a lista de tipos de dados escalares suportados e o
correspondente formato JSON.
Tabela 6. Tipos de Dados Escalares e Formato JSON
Tipo de Dados Escalares

Formato JSON

booleano

true ou false

byte

Número

double

Número

FLOAT

Número

int

Número

java.lang.Boolean

true ou false

java.lang.Byte

Número

java.lang.Double

Número

java.lang.Float

Número

java.lang.Integer

Número

java.lang.Long

Número

java.lang.Short

Número

java.lang.String

Cadeia

java.math.BigDecimal

Número

java.math.BigInteger

Número

java.util.Calendar

Objeto representando um Calendário JavaScript:
{"date":26,"day":4,"hours":15,"minutes":38,
"month":1,"seconds":6, "time":1235659086302,
"timezoneOffset":-60,"year":109}

long

Número

short

Número
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Tipo de dados complexos
Uma instância JavaBean é codificada em um objeto JSON com cada propriedade
(atributo) do JavaBean codificado como um atributo do objeto JSON e nomeado após o
nome da propriedade JavaBean.
Matrizes
Matrizes Java são codificadas como matrizes JSON. Cada elemento da matriz é codificado
como especificado na Tabela 1, descrita anteriormente. Há uma exceção a essa regra para
matrizes de byte (byte[]). Nesse caso, a matriz de byte é codificada em base64 e tratada
como uma Cadeia JSON.

Identificação de erros
Por padrão, se alguma exceção Java for lançada pela operação de serviço que está sendo chamada, a
ligação REST 2.0 retornará uma resposta HTTP 500 (Erro Interno do Servidor) com os detalhes da exceção
codificados no corpo de resposta HTTP no formato XML ou JSON.
Um exemplo de exceção XML é:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exception xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:java="http://java.sun.com">
<errorcode>[código de erro]</errorcode>
<stacktrace>[O rastreio de pilha de exceções]</stacktrace>
<classname>[O nome de classe de exceção]</classname>
<requestURI>[O URI do pedido original]</requestURI>
</exception>

Um exemplo de retorno de exceção JSON é:
{"results":{"errorcode":"[código de erro]",
"stacktrace":"[O rastreio de pilha de exceções]",
"classname":"[O nome de classe de exceção]",
"requestURI":"[O URI do pedido original]"}}

Incluindo Operações
Inclua as operações para definir as tarefas de informações de um serviço. Cada serviço de informações é
composto por um conjunto de operações que utilizam artefatos como consultas de banco de dados para
sua lógica de negócios. A implementação de operações, como as consultas de banco de dados e tarefas do
IBM InfoSphere DataStage, é oculta no cliente de serviço. Esse acomplamento livre permite que os
clientes de serviço a serem desenvolvidos independentemente dos serviços de informações e requer
coordenação mínima entre o desenvolvedor de serviço e o desenvolvedor do cliente de serviço.

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37

Sobre Esta Tarefa
O IBM InfoSphere Information Services Director suporta os seguintes provedores de operações:
v InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere QualityStage
v IBMDB2
v IBM InfoSphere Federation Server
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v IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS
v Servidor do Banco de Dados Oracle

Procedimento
1. Na área de janela Selecionar uma Visualização, selecione o serviço no qual você deseja incluir uma
operação.
2. Selecione Nova > Operação.
3. No campo Nome, digite o nome da operação.
4. Clique em Selecionar na área de janela Provedor de Informações.
5. Selecione um tipo na janela Selecionar um provedor de informações. Consulte a Tarefa Relacionada
que corresponde a sua opção.
Tarefas relacionadas
“Criando um projeto” na página 34
Um projeto é um ambiente colaborativo que contém aplicativos, serviços e operações. É possível definir
alguns direitos de acesso no nível de projeto, tal como os usuários que podem projetar ou implementar os
aplicativos.
“Criando um Aplicativo” na página 35
Um aplicativo é um contêiner para um conjunto de serviços. Como o aplicativo é a unidade de
implementação, todos os serviços dentro de um único aplicativo devem ser implementados e ter a
implementação removida juntos.
“Criando um Serviço” na página 37
Crie um serviço para agrupar as operações relacionadas. Ao criar um serviço, conecte as ligações com
base no método que utiliza para chamar as operações a partir do seu cliente. Esta tarefa também contém
uma etapa para indicar seus requisitos de segurança para o serviço.
Capítulo 2, “Provedores de Serviço de Informações Suportados”, na página 7
Os provedores de serviços de informações são as origens das operações para seus serviços. Usando o IBM
InfoSphere Information Services Director, é possível criar serviços dos seguintes provedores de serviços
de informações: IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 para Linux, UNIX e
Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server para
z/OS e Oracle Database Server.

Incluindo um Tipo DataStage e QualityStage
Conclua esta tarefa para expor uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage ou do IBM InfoSphere
QualityStage como um serviço.

Antes de Iniciar
Para utilizar uma tarefa InfoSphere DataStage como um serviço, a propriedade Ativado para serviços de
informações deve ser selecionada nas propriedades de tarefa IBM InfoSphere DataStage e QualityStage:
Designer. Se você não selecionar esta propriedade da tarefa, a tarefa não estará disponível em IBM
InfoSphere Information Services Director.
Certifique-se de que os nomes de colunas nas tarefas do InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere
QualityStage não contenham um dígito numérico seguido por letra minúscula, como 2b. Esse tipo de
nome de coluna fará com que as tarefas falhem quando você chamá-las como serviços do IBM InfoSphere
Information Services Director.
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
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“Incluindo Operações” na página 63

Procedimento
1. Na janela Selecionar um provedor de informações, selecione o tipo DataStage e QualityStage.
2. Na área de janela Selecionar uma Tarefa DataStage, clique no provedor de informações do InfoSphere
DataStage que contém a tarefa desejada.
3. Clique no projeto para expandi-lo.
4. Clique em uma pasta para expandi-la até localizar a tarefa que deseja utilizar.
5. Selecione a tarefa que deseja chamar.
6. Clique em OK.
7. Visualize e edite as entradas, as saídas e as propriedades do provedor na área de janela do Provedor
de Informações.
Conceitos relacionados
“Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação” na página 68
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)
Capítulo 3, “Projetando Tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage como Serviços”, na página 9
Expor as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e as tarefas do IBM InfoSphere QualityStage como serviços
implica em um conjunto de limitações e orientações. A plataforma de Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) suporta três topologias de tarefa para diferentes requisitos de estilo de trabalho e carga: tarefas em
lote, tarefas em lote com um estágio de saída de serviço e tarefas com estágios de entrada e saída de
serviço.

Incluindo um Tipo DB2 ou Federation Server
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço do IBM
DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server.

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
“Incluindo Operações” na página 63

Procedimento
1. Selecione o tipo DB2 ou Federation Server.
2. Escolha um subtipo a partir do menu.
Subtipo

Ação

Se escolher Instrução SQL

Escolha Criar Instrução SQL para digitar uma consulta
ou construir uma com o SQL Builder ou escolher
Procurar Banco de Dados para selecionar um apelido,
tabela ou visualização.
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Subtipo

Ação

Se você escolher Procedimento Armazenado

1. Selecione um banco de dados. Se você selecionar um
armazenamento de dados inválido, uma mensagem
de entrada inválida será exibida.
2. Selecione um procedimento armazenado para expor
os detalhes e os argumentos para esse procedimento.
3. Identifique os tipos de argumentos que definirão as
entradas e saídas da operação e seus tipos de dados.

Se escolher Origem XML

A Origem XML pode não ser sua melhor escolha como
um subtipo de provedor de informações para usuários
do DB2 9.1 ou mais recente. Para manipulação de dados
TrueXML no DB2, selecione o subtipo de Instrução SQL e
digite o texto necessário para criar uma consulta. Ao
utilizar o recurso TrueXML, as colunas do tipo XML
serão tratadas da mesma maneira que as outras colunas
do banco de dados. No entanto, o SQL Builder não
suporta a criação de consultas XQuery ou SQLXML.

3. Clique em OK.
4. Visualize e edite as entradas, as saídas, a instrução SQL e as propriedades do provedor na área de
janela Provedor de Informações.
Conceitos relacionados
“Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação” na página 68
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)
“Procedimentos Armazenados como Operações” na página 68
Ao selecionar um procedimento armazenado como uma operação em seu serviço, é possível visualizar os
metadados e os tipos de dados padrão para o procedimento.

Incluindo o Tipo Oracle Database Server
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço a partir
do Oracle Database Server.

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
“Incluindo Operações” na página 63

Procedimento
1. Selecione o tipo Oracle Database Server.
2. Escolha um subtipo.
Opção

Ação

Se escolher Instrução SQL

Escolha Criar Instrução SQL para digitar uma consulta
ou construir uma com o SQL Builder ou escolher
Procurar Bancos de Dados para selecionar uma tabela ou
visualização.
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Opção

Ação

Se você escolher Procedimento Armazenado

1. Selecione um banco de dados.
2. Selecione um procedimento armazenado para expor
os detalhes e os argumentos para esse procedimento.
3. Identifique os tipos de argumentos que definirão as
entradas e saídas da operação e seus tipos de dados.

3. Clique em OK.
4. Visualize e edite as entradas, as saídas, a instrução SQL e as propriedades do provedor na área de
janela Provedor de Informações.
Conceitos relacionados
“Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação” na página 68
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)

Incluindo um Tipo Classic Federation Server
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço a partir
do IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS.

Antes de Iniciar
“Criando um projeto” na página 34
“Criando um Aplicativo” na página 35
“Criando um Serviço” na página 37
“Incluindo Operações” na página 63

Sobre Esta Tarefa
Consulte SQL Reference for Classic Federation and Classic Data Event Publishing disponível no Suporte IBM
para obter detalhes sobre o uso do IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS como um
provedor de informações. Também é possível consultar o IBM WebSphere Classic information center.

Procedimento
1. Selecione o tipo Classic Federation Server.
2. Escolha um subtipo.
Opção

Ação

Se escolher Instrução SQL

Escolha Criar Instrução SQL para digitar uma consulta
ou construir uma com o SQL Builder ou escolher
Procurar Bancos de Dados para selecionar uma tabela ou
visualização.

Se você escolher Procedimento Armazenado

1. Selecione um banco de dados.
2. Selecione um procedimento armazenado para expor
os detalhes e os argumentos para esse procedimento.
3. Identifique os tipos de argumentos que definirão as
entradas e saídas da operação e seus tipos de dados.

3. Clique em OK.
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4. Visualize e edite as entradas, as saídas, a instrução SQL e as propriedades do provedor na área de
janela Provedor de Informações.
Conceitos relacionados
“Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação”
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)

Procedimentos Armazenados como Operações
Ao selecionar um procedimento armazenado como uma operação em seu serviço, é possível visualizar os
metadados e os tipos de dados padrão para o procedimento.
Dependendo se você estiver usando procedimentos armazenados do IBM DB2 ou procedimentos
armazenados federados, poderá haver algumas informações necessárias para definir procedimentos
armazenados. Um procedimento armazenado associado é um objeto de banco de dados associado que se
refere a um procedimento em uma origem de dados remota que representa uma tarefa de banco de dados
utilizada frequentemente e que pode ser repetida. Ao criar um procedimento associado, os tipos de dados
para os parâmetros para o procedimento de origem de dados são mapeados para os tipos de dados
associados utilizando os mapeamentos de tipo de dados de avanço padrão.
O IBM InfoSphere Information Services Director permite percorrer os procedimentos armazenados que já
estão disponíveis no IBM DB2 ou no IBM InfoSphere Federation Server. O InfoSphere Information
Services Director exibirá os metadados sobre esses procedimentos armazenados:
v Mostra quantos conjuntos de resultados um procedimento armazenado retorna. O InfoSphere
Information Services Director não suporta vários conjuntos de resultados ou procedimentos
armazenados que requerem parâmetros de saída e um conjunto de resultados.
v Nenhum metadado sobre o próprio conjunto de resultados.
Se um procedimento armazenado retornar um conjunto de resultados, lembre-se de verificar Matriz de
Retorno, localizado na guia Provedor de Informações sob a guia Saída.
Tarefas relacionadas
“Incluindo um Tipo DB2 ou Federation Server” na página 65
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço do IBM
DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server.

Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)
É possível procurar através das guias Entradas, Saídas e Propriedades do Provedor para rever os
parâmetros de entrada e saída para o serviço.
Na guia Entradas, é possível ver os nomes dos argumentos de entrada e seus tipos. Geralmente, você vai
alterar os nomes de argumento dos padrões gerados por IBM InfoSphere Information Services Director
para algo mais significativo para um desenvolvedor. Por exemplo, você poderá alterar arg1 para myjob.
Se você não quiser alterar cada nome de argumento, poderá selecionar Configurar Constante e designar
um valor ou nome para o conjunto de argumentos e seus tipos. Se você selecionar Configurar Constante
e não digitar um valor, a operação falhará.
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Consultando na guia Saídas, você verá as saídas retornadas pela operação. Também é possível escolher se
o resultado da operação é uma única linha ou uma matriz. Além disso, os campos podem ser
concatenados em uma única estrutura, que requer que você especifique o tipo de dados e o nome da
variável para essa estrutura.
As propriedades do provedor permitem configurar os parâmetros de tempo de execução, como as
credenciais do usuário utilizadas para executar a operação. É possível alterar essas configurações durante
o tempo de execução. Consulte o tópico de configurações de tempo de execução para obter detalhes
adicionais. É possível escolher os valores padrão de tempo de design para os seguintes campos:
v Instâncias da Tarefa ou Conexões JDBC Ativas
v Tempo Inativo
v Limite de Ativação
v Tempo Máximo de Execução
v Tempo Limite Fixado
v Link do Pedido
v Credenciais
Conceitos relacionados
“Configurações do Tempo de Execução” na página 72
Durante o design da operação de serviço, são criadas as configurações padrão para a execução do tempo
de execução.
Tarefas relacionadas
“Incluindo um Tipo DataStage e QualityStage” na página 64
Conclua esta tarefa para expor uma tarefa do IBM InfoSphere DataStage ou do IBM InfoSphere
QualityStage como um serviço.
“Incluindo um Tipo DB2 ou Federation Server” na página 65
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço do IBM
DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server.
“Incluindo um Tipo Classic Federation Server” na página 67
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço a partir
do IBM InfoSphere Classic Federation Server para z/OS.
“Incluindo o Tipo Oracle Database Server” na página 66
Conclua esta tarefa para expor uma consulta ou um procedimento armazenado como um serviço a partir
do Oracle Database Server.

Capítulo 6. Desenvolvendo Aplicativos, Serviços e Operações

69

70

Guia do Usuário

Capítulo 7. Implementando Aplicativos IBM InfoSphere
Information Services Director
Depois que o serviço de informações tiver sido projetado e salvo, ele deve ser implementado.

Procedimento
1. Para publicar o aplicativo que você acabou de projetar, selecione um aplicativo na lista de objetos
Selecionar o Information Services Application com o qual trabalhar.
2. Clique em Implementar a partir da área de janela Tarefas.
3. Opcional: Na área de janela do aplicativo que é aberta, é possível excluir um ou mais serviços,
ligações ou operações da implementação, alterar as propriedades de tempo de execução, como o
número mínimo de instâncias de tarefas ou, para tarefas do IBM InfoSphere DataStage, configurar os
valores constantes para os parâmetros da tarefa.
4. Clique em Implementar na parte inferior direita da área de janela do aplicativo. Ao iniciar o processo
de implementação, uma barra de status se moverá para trás e para frente na parte inferior da área de
janela. O IBM InfoSphere Information Services Director implementa o arquivo de archive corporativo
(EAR) no servidor de aplicativos.
5. Opcional: Clique em Detalhes para expandir a área de janela Status de Atividade e assistir o status da
implementação. O status muda para Concluído depois que a implementação tiver sido concluída.
6. Clique em Fechar.

Visualizando os Serviços Implementados na Guia Information Services
Catalog do IBM InfoSphere Information Server: Console da Web
É possível acessar as informações sobre os serviços de informações implementados na guia Information
Services Catalog do IBM InfoSphere Information Server: Console da Web. Por exemplo, é possível
procurar pelos serviços implementados, por atributos customizados e metadados de tempo de design.
Para um serviço com a ligação SOAP sobre HTTP, é possível verificar a implementação, abrindo o
documento Web Service Definition Language (WSDL), que conterá todas as descrições necessárias
(metadados) que o aplicativo cliente precisa para chamar o serviço.

Sobre Esta Tarefa
Restrições
v Para criar as categorias e os atributos customizados para serviços implementados, você deve ter a
função do Information Services Catalog Manager.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Console, selecione Operar > Information Service Applications
Implementados.
2. Expanda um aplicativo implementado para visualizar os serviços contidos nele.
3. Selecione um serviço para visualizar a descrição, as ligações e as informações de contato.
4. Clique em Visualizar Serviço no Catálogo.
5. Na área de janela Selecionar uma Visualização, selecione Ligações.
6. Se a ligação SOAP sobre HTTP estiver conectada ao seu serviço, clique em Abrir Documento WSDL
para visualizar o documento WSDL.
7. Se a ligação EJB estiver conectada ao seu serviço, clique em Fazer download do arquivo JAR do
cliente para fazer download do arquivo JAR do cliente.
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8. Clique no link Information Services Catalog no canto superior direito para visualizar o conteúdo
completo da guia Information Service Catalog e executar outras tarefas.

Sobre Documentos do WSDL
As diferentes seções dentro de um documento WSDL descrevem todas as informações necessárias sobre o
serviço e todas as suas operações. O documento contém informações sobre a estrutura das mensagens de
entrada e de saída, os nomes da operação e o endereço no qual o serviço está localizado, entre outras
coisas.
O IBM InfoSphere Information Services Director gera o documento WSDL dinamicamente. O padrão para
gerar o documento é o seguinte: http://[IS_HostName]:[IS_WAS_Port]/[WISD_Application_Name]/
[WISD_ServiceName]/wsdl/[WISDService].wsdl
O arquivo WSDL é automaticamente gerado e exibido em uma nova janela do navegador. Para testar o
serviço, identifique o local do WSDL que descreve o serviço implementado. Ao copiar a URL WSDL, é
possível utilizar várias ferramentas de teste diferentes para chamar o seu serviço da Web. A maioria das
ferramentas solicita a URL do documento WSDL.

Configurações do Tempo de Execução
Durante o design da operação de serviço, são criadas as configurações padrão para a execução do tempo
de execução.
Esses padrões podem ser configurados no tempo de execução para ajustar esses valores para implementar
serviços específicos. Para atender à demandas ad hoc, ajuste o comportamento em tempo de execução de
operações de serviço e provedores de informações.
O fluxo de pedidos envolve interações entre o balanceador de carga, filas de operações e em processo.
Cada um desempenha uma função chave:
v Balanceador de carga: Quando houver vários Agentes ASB, o balanceador de carga será utilizado para
determinar para qual Agente ASB um pedido será roteado.
v Pipeline: Alguns provedores (IBM InfoSphere DataStage, por exemplo) podem processar vários pedidos
ao mesmo tempo. Isso é chamado de enfileiramento em processo. IBM InfoSphere Information Services
Director tira proveito dessa capacidade, definindo o tamanho do processo utilizando o parâmetro de
tempo de execução do provedor. Quando existirem vários processos no mesmo Agente ASB para uma
operação, o InfoSphere Information Services Director tentará manter o mesmo número de pedidos em
cada processo.
v Filas de operação: Quando todos os processos forem preenchidos, os pedidos aguardam no local
conhecido como fila de operação. Ao definir uma operação no IBM InfoSphere Information Server
Console, é possível especificar o tamanho desta fila e o tempo máximo que um pedido pode esperar na
fila.

Instâncias de Tarefa ou Conexões JDBC Ativas
As instâncias de tarefa ou conectores ativos são o número mínimo e máximo de tarefas ou conexões que
ficarão ativas no momento. O Agente ASB sempre tentará ter disponíveis, pelo menos, as instâncias ativas
mínimas. Além disso, o Agente ASB tentará reduzir o número de tarefas ou conexões ativadas para essa
quantidade mínima. O Agente ASB não iniciará novas instâncias depois que o limite ativo máximo tiver
sido alcançado. O padrão mínimo é 0. O padrão máximo é 1.

Tempo Inativo
Os parâmetros de tempo inativo determinam o período de tempo em que as tarefas ou conexões podem
ficar inativas.
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Tempo Mín Inativo
Depois que uma tarefa ou conexão estiver inativa por este período de tempo, ela será elegível
para ser parada para reduzir o número total de tarefas ou conexões ativas para a quantidade Mín
Ativa. Portanto, este valor fornece uma maneira de impedir que o Agente ASB inicie e pare as
tarefas ou conexões com muita frequência. O padrão mínimo é 1 segundo.
Tempo Máx Inativo
Esse é o tempo máximo em que uma tarefa ou conexão pode ficar inativa antes que tenha que ser
parada. Esse valor é mais utilizado quando a tarefa ou conexão subjacente tiver limites
conhecidos de quanto tempo ela pode ser deixada em execução sem atividade. Por exemplo, se
um banco de dados fechar automaticamente uma conexão que esteja inativa por mais de 5
minutos, pode ser uma boa idéia configurar o valor máximo inativo para 240 segundos (4
minutos). O padrão máximo é 0 segundos.

Parâmetros de Filas de Operação
Limite de Ativação
O limite de ativação configura o número de pedidos de serviço na fila de operação. Este número
deve ser inferior ao tamanho máximo em processo. O Limite de Ativação possui duas
configurações.
Máximo de pedidos de serviço
Representa o número de pedidos que deve estar na Fila de Operação antes que seja
iniciado um cronômetro que será utilizado para decidir se uma nova tarefa ou conexão
precisa ser ativada. É importante entender que este valor representa os pedidos na Fila de
Operação e não incluem pedidos já em processo. O padrão é 0.
Atraso Máximo
O período desse tempo antes que um cronômetro seja iniciado para decidir se uma nova
tarefa ou conexão precisa ser ativada. Quando o cronômetro expira, uma nova tarefa ou
conexão será ativada. Se o número de pedidos na fila de operação ficar abaixo de 3, o
cronômetro será parado e nenhuma nova tarefa ou conexão será ativada. O padrão é 0
milissegundos.
Considere os dois exemplos a seguir.
v Uma operação é conectada a uma tarefa DataStage que deve levar aproximadamente 0,5 segundos para
processar cada pedido. O tamanho da fila de operação é configurado para 50 e o tempo de espera é
configurado para 3000 (3 segundos). Neste caso, apenas os seis primeiros pedidos na fila poderão ser
feitos para o processo; o sétimo provavelmente atingirá o tempo limite após o tempo de espera de 3
segundos. Neste caso, o tempo de espera pode ser aumentado ou o tamanho de fila diminuído, ou
ambos.
v Uma operação é conectada a uma tarefa DataStage que deve levar aproximadamente 20 milissegundos
para processar cada pedido. O tamanho da fila de operação é configurado para 10 e o tempo de espera
é configurado para 1000 (1 segundo). Isso é basicamente o oposto do primeiro exemplo. Neste caso,
nada deve atingir o tempo limite porque levará apenas 200 milissegundos para limpar uma fila
completa. Aumentar o tamanho máximo da fila provavelmente faz sentido neste caso.

Parâmetros em Processo
Máximo do tempo de execução
A propriedade do Máximo do tempo de execução configura a vida útil máxima de uma instância
da tarefa. Se o limite for excedido, a instância da tarefa continuará a processar os pedidos de
serviço que estiverem presentes no buffer em processo. No entanto, a instância da tarefa se torna
indisponível para novos pedidos de serviço. Se a nova instância da tarefa ficar inativa porque o
processo está vazio, a instância da tarefa será parada. O padrão é 0 segundos.
Limite do Pedido
No IBM InfoSphere Information Services Director você pode tirar proveito disso definindo o
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tamanho do processo utilizando a propriedade de Limite do Pedido de um provedor. Quando
existirem vários processos no mesmo Agente ASB para uma operação, o InfoSphere Information
Services Director tentará manter o mesmo número de pedidos em cada processo. O padrão é 0.
Tempo limite fixado
O tempo limite fixado fornece um máximo para que a tarefa seja terminada, porque indica um
provável problema no serviço. Depois que esse tempo for alcançado, o servidor InfoSphere
Information Services Director terminará o serviço e enviará um código de erro para o cliente. O
padrão é 0 segundos.

Parâmetros de Balanceamento de Carga
A função de balanceamento de carga determina a qual Agente ASB um pedido será roteado. No
InfoSphere Information Services Director, é possível escolher entre dois balanceadores de carga: Round
Robin e Tempo de Resposta Médio. O balanceamento de carga tenta apenas alcançar um equilíbrio entre
os diferentes Agentes ASB.
Round Robin
Este é o padrão e provavelmente sempre deve ser utilizado em ambientes homogêneos. Cada
pedido é simplesmente enviado aos Agentes ASB em ordem (por exemplo, Agente-1, Agente-2,
Agente-3, repetição). Mesmo se uma operação tiver quatro tarefas no Agente-1 e um no Agente-2,
os pedidos irão para o Agente-1 e depois para o Agente-2 e depois para o Agente-1 e assim por
diante. A intenção é balancear o trabalho entre os agentes, não entre as tarefas. Se forem feitos
quatro pedidos no Agente-1 e só um no Agente-2, então a carga no Agente-1 ficaria mais pesada
do que a carga no Agente-2.
Tempo Médio de Resposta
Na alocação de tempo médio de resposta, é calculado o tempo médio entre os provedores de
informações no processamento de inúmeros pedidos de serviço. O número de pedidos padrão é
100. É aplicada uma porcentagem a cada provedor (tarefa ou objeto associado) elegível para
implementar a operação de serviço. A porcentagem é baseada no tempo médio de resposta do
provedor no processamento de pedidos de serviço. Provavelmente essa função é mais útil em
ambientes heterogêneos. Ela utiliza o tempo de resposta de cada pedido para ajudar a determinar
onde os pedidos devem ser roteados. O sistema com o tempo de resposta menor receberá uma
porcentagem maior do número total de pedidos.
Conceitos relacionados
“Instâncias Sempre em Execução” na página 18
Siga essas orientações para tarefas que são instâncias sempre em execução.
“Entradas, Saídas e Propriedades de Provedor da Operação” na página 68
Depois de escolher a tarefa que definirá a operação para o seu serviço, será possível editar as entradas, as
saídas e as propriedades do provedor na área de janela Provedor de Informações. (Para consultas
Associadas, essa área de janela também inclui uma guia Instrução SQL.)
“Fluxo de Mensagens do IBM InfoSphere Information Services Director” na página 4
Os pedidos de serviço do IBM InfoSphere Information Services Director tomam uma série de etapas para
serem processadas.

Publicando Serviços no IBM WebSphere Service Registry and
Repository (WSRR)
O IBM WebSphere Service Registry and Repository (WSRR) é um aplicativo que suporta anotação de
serviços com informações usadas para selecionar, chamar, controlar e reutilizar serviços.
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Antes de Iniciar
Certifique-se de ter concluído as etapas para integrar o IBM WebSphere Service Registry and Repository
(WSRR) no IBM InfoSphere Information Server. Consulte Configurando o IBM InfoSphere Information Server
para integração no WebSphere Service Registry.

Sobre Esta Tarefa
v É possível publicar os serviços implementados do IBM InfoSphere Information Services Director no
aplicativo WebSphere Service Registry and Repository usando o Information Services Catalog no IBM
InfoSphere Information Server: Console da Web para visualizar ou atualizar informações de
configuração.
v As instruções a seguir presumem que o InfoSphere Information Server está instalado no diretório
C:\IBM\InformationServer.
O seguinte procedimento descreve como configurar o Catálogo Information Services para integrar com o
WebSphere Service Registry and Repository.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server: Console da Web.
2. Clique na guia Information Services Catalog.
3. Na área de janela de Navegação, selecione Configurar Registro de Serviço.
4. Na guia Configurar Registro de Serviço, especifique a conexão de registro de serviço, as
configurações de serviço não implementadas e as informações de configuração IBM InfoSphere
Information Server.
5. Configure a conexão para WebSphere Service Registry and Repository, fornecendo as seguintes
informações de conexão de registro de serviço:
a. Especifique a URL do WSRRCoreSDOService que é o serviço da Web implementado do WebSphere
Service Registry Repository. O valor da URL está especificado no arquivo WSDL do WebSphere
Service Registry Repository. O valor padrão da URL é: ’http://registryHostName:Port/
WSRRCoreSDO/services/WSRRCoreSDOPort’.
b. Especifique o nome do usuário. Esse campo só será obrigatório se a segurança do IBM WebSphere
Application Server que hospeda o WebSphere Service Registry Repository estiver ativada.
c. Especifique a senha. Esse campo só será obrigatório se a segurança do WebSphere Application
Server que hospeda o WebSphere Service Registry Repository estiver ativada.
d. Você pode gerenciar a exclusão de serviços não implementados especificando o tempo de
expiração. Se você selecionar Sem Expiração, os serviços não implementados não expirem e
permanecem na lista de serviços não implementados até serem excluídos ou reimplementados. Se
você deseja que o serviço não implementado expire, selecione Expirar após 0 dias e digite o
número de dias após o qual deseja que o serviço expire. Um serviço não implementado que
expirou é automaticamente excluído ao clicar em Excluir tudo expirado na guia Gerenciar
Serviços Não Implementados.
6. Verifique a conexão com o servidor WebSphere Registry Repository.
7. Para publicar um serviço no WebSphere Service Registry Repository, clique em Gerenciar Serviço
Implementado.
8. Na guia Gerenciar Serviços Implementados, selecione o serviço que você deseja publicar e clique em
Publicar no registro de serviço.

Configurando o InfoSphere Information Server para Integração com o
WSRR
Para poder publicar serviços do IBM InfoSphere Information Services Director no aplicativo WebSphere
Service Registry and Repository, é necessário configurar o IBM InfoSphere Information Server para
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integração com o WebSphere Service Registry and Repository (WSRR). Esta tarefa descreve como
configurar o Catálogo Information Services para integrar com o WSRR.

Sobre Esta Tarefa
v Execute essa tarefa para poder publicar os serviços implementados do IBM InfoSphere Information
Services Director no aplicativo WebSphere Service Registry and Repository.
v Depois de integrar o WSRR no IBM InfoSphere Information Server, você pode ativar o InfoSphere
Information Server e o WSRR para se comunicarem por meio de um canal de segurança, usando
Secure Sockets Layer (SSL).
v As instruções a seguir presumem que o InfoSphere Information Server está instalado no diretório
C:\IBM\InformationServer.

Procedimento
1. Faça download do arquivo de cliente WSRR apropriado em http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg24014909. Por exemplo, sa05_6.1.zip destina-se ao IBM WebSphere Application
Server Versão 6.1.
2. Crie o diretório: \IBM\InformationServer\ASBServer\profile\informationServer\wsrr
3. Descompacte o arquivo de cliente WSRR em: C:\IBM\InformationServer\ASBServer\profile\
informationServer\wsrr
4. Execute o seguinte comando no diretório C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin para propagar os
arquivos de cliente wsrr:
v Para um ambiente em cluster:
FilePropagator.bat -user wasadmin -password wasadmin_password
-srcDir C:/IBM/InformationServer/ASBServer/profile/informationServer/wsrr
-destDir informationServer/wsrr

Nota: O ID do usuário wasadmin é o ID de usuário de administrador do WebSphere Application
Server e wasadmin_password é a senha de wasadmin.
v Para um ambiente independente:
FilePropagator.bat
-srcDir C:/IBM/InformationServer/ASBServer/profile/informationServer/wsrr
-destDir informationServer/wsrr

5. Configure as seguintes definições no console administrativo do WebSphere Application Server, para
um ambiente em cluster ou independente:
v Para um ambiente em cluster, use estas etapas:
a. Clique em Servidores > Clusters > Cluster01 > Membros de Cluster
b. Para cada servidor listado, execute as seguintes etapas:
1) Clique no servidor. Por exemplo, server1
2) Clique em Java e Gerenciamento de Processos > Definição de Processo > Java Virtual
Machine
3) Inclua o seguinte no campo Caminho da Classe:
${USER_INSTALL_ROOT}/informationServer/wsrr/sdo-int.jar

4) Clique em OK.
Nota: Repita a etapa b até ter feito a alteração em todos os servidores listados em Membros de
Cluster.
v Para um ambiente independente, use estas etapas:
a. Clique em Servidores > Servidores de Aplicativos > server1
b. Clique em Java e Gerenciamento de Processos > Definição de Processo > Java Virtual
Machine
c. Inclua o seguinte no campo Caminho da Classe:
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${USER_INSTALL_ROOT}/informationServer/wsrr/sdo-int.jar

d. Clique em OK.
6. Continue configurando as definições no console administrativo do WebSphere Application Server:
a. Clique em Ambiente > Bibliotecas Compartilhadas
b. Selecione o escopo para o Nível de Célula
c. Clique em Novo e preencha o formulário da seguinte forma:
Nome: wsrr_lib
Caminho da Classe: informationServer/wsrr/ServiceRegistryClient.jar
d. Clique em OK.
e. Clique em Aplicativos > Aplicativos Corporativos > RTICatalog_svc.ear > Referências de
bibliotecas compartilhadas
f. Selecione RTICatalog_svc.ear e clique em Bibliotecas compartilhadas de referência
g. Inclua wsrr_lib em Lista Selecionada.
h. Clique em OK.
7. Reinicie o cluster (ou o servidor para um servidor de aplicativos independente) para efetivar as
alterações.

O que Fazer Depois
Para que o InfoSphere Information Server e o WSRR se comuniquem através de um canal de segurança,
você pode configurar o InfoSphere Information Server para comunicar-se com o WSRR por meio do SSL

Configurando o InfoSphere Information Server para Comunicação com
o WSRR através de SSL
Você pode ativar o InfoSphere Information Server e o WSRR para se comunicarem por meio de um canal
de segurança usando Secure Sockets Layer (SSL).

Antes de Iniciar
Certifique-se de ter concluído as etapas para integrar o IBM WebSphere Service Registry and Repository
(WSRR) no IBM InfoSphere Information Server. Consulte Configurando o IBM InfoSphere Information Server
para integração no WebSphere Service Registry.

Sobre Esta Tarefa
v Você poderá executar estas etapas se quiser que o InfoSphere Information Server e o WSRR se
comuniquem através de um canal seguro. Isso não é um requisito para publicação.
v As instruções a seguir presumem que o InfoSphere Information Server está instalado no diretório
C:\IBM\InformationServer.

Procedimento
1. Copie o certificado de assinante do sistema WSRR para um diretório temporário, por exemplo,
C:\temp\wsrrcert.arm
2. Efetue login no console administrativo do IBM WebSphere Application Server e configure as
definições específicas do seu ambiente (cluster ou independente):
v Para uma configuração de servidor de aplicativos em cluster:
a. Clique em Segurança > Gerenciamento de certificados e chaves SSL > Armazenamentos e
certificados de chave > CellDefaultTrustStore > Certificados de Assinante
b. Clique em Incluir e preencha o formulário conforme a seguir:
Alias: wsrr
Nome do arquivo: C:\temp\wsrrcert.arm
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c.
d.
e.
f.
g.

Tipo de dados: Dados ASCII codificados por Base64
Clique em OK.
Clique em Segurança > Gerenciamento de certificados e chaves SSL > Configurações SSL >
CellDefaultSSLSettings
Verifique se o nome do armazenamento de confiança é: CellDefaultTrustStore.
Clique em Servidores > Clusters > Cluster01 > Membros de Cluster
Para cada servidor listado, proceda da seguinte forma:
– Clique no servidor. Por exemplo, server1.
– Clique em Java e Gerenciamento de Processos > Definição de Processo > Java Virtual
Machine > Propriedades Customizadas
– Clique em Novo e preencha o formulário como:
Nome: ssl.configName
Valor: CellDefaultSSLSettings

v Para um servidor de aplicativos independente:
a. Clique em Segurança > Gerenciamento de certificados e chaves SSL > Armazenamentos e
certificados de chave > NodeDefaultSSLSettings > Certificados de Assinante.
b. Clique em Incluir e preencha o formulário conforme a seguir:
Alias: wsrr
Nome do arquivo: C:\temp\wsrrcert.arm
Tipo de dados: Dados ASCII codificados por Base64
c. Clique em OK.
d. Clique em Segurança > Gerenciamento de certificados e chaves SSL > Configurações SSL >
NodeDefaultSSLSettings
e. Verifique se o nome do armazenamento de confiança é: NodeDefaultSSLSettings.
f. Clique em Servidores > Servidores de Aplicativos > server1.
g. Clique em Java e Gerenciamento de Processos > Definição de Processo > Java Virtual
Machine > Propriedades Customizadas
h. Clique em Novo e preencha o formulário como:
Nome: ssl.configName
Valor: NodeDefaultSSLSettings
i. Clique em OK.
3. Reinicie agora o cluster (ou o servidor para servidor de aplicativos independente) para efetivar a
alteração.
Informações relacionadas
Reiniciando Processos do Servidor de Aplicativos em um Cluster
Administrando Serviços do IBM InfoSphere Information Server e IBM WebSphere Application Server
Ativação de Secure Sockets Layer (SSL)
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Capítulo 8. Consumidores de Serviço
Os consumidores de serviço conseguem acessar os serviços de informações utilizando várias tecnologias
para interoperabilidade do programa.
Conceitos relacionados
Capítulo 1, “Introdução ao IBM InfoSphere Information Services Director”, na página 1
É possível criar mais facilmente processos de negócios com informações de um ambiente heterogêneo
complexo, se essas informações forem publicadas como serviços consistentes e reutilizáveis.

IBM WebSphere Process Server como um Consumidor de Serviço
Depois de implementar um serviço de informações, ele pode ser chamado pelo IBM WebSphere Process
Server através de qualquer ligação suportada, como SOAP sobre HTTP ou EJB.
Para aplicativos WebSphere Process Server, foi desenvolvida uma interface para permitir que os usuários
implementem serviços de informações como parte das coordenações definidas no IBM WebSphere
Integration Developer. Ao chamar um serviço de informações, é possível utilizar as informações em um
processo de negócios de diversas maneiras. É possível, por exemplo:
v Guiar o fluxo de controle. Por exemplo, você talvez queira utilizar as informações sobre o inventário
para decidir se um serviço do fornecedor precisa ser chamado para itens que em breve estarão em falta
no estoque.
v Recupere os dados de negócios e envie-os, por exemplo, para os parceiros, clientes ou outros serviços.
v Atualize os dados dos negócios. Por exemplo, o tempo de entrega de um item pode ser alterado com
base nas informações recebidas do fornecedor deste item.
No exemplo a seguir, um usuário WebSphere Integration Developer pode definir um módulo de
integração de negócios no qual o serviço de informações entrega os dados para o processo. A primeira
etapa é inserir uma nova atividade de serviço de informações no processo de negócios. O usuário então
descobre um serviço de informações apropriado para ligar-se à nova atividade. Na janela Operação de
Serviço de Informações, o usuário identifica o servidor IBM InfoSphere Information Services Director no
qual os serviços são catalogados e implementados.
É possível procurar o conteúdo do servidor de metadados no IBM InfoSphere Information Server para
obter detalhes sobre os serviços disponíveis. O navegador permitirá que o usuário descubra os serviços e
operações implementados. Depois de ter selecionado o serviço, é possível visualizar as informações
detalhadas adicionais sobre a operação selecionada, incluindo os detalhes de implementação. Os
parâmetros de entrada e de saída para o serviço de informações selecionado são então mapeados para as
variáveis do processo de negócios. Os tipos de dados complexos que são importados através da seleção
de operação são automaticamente incluídos na lista de tipos de dados selecionáveis.
Depois que o módulo de negócios que contém o serviço de informações tiver sido incluído na
configuração do WebSphere Process Server, o suporte ao tempo de execução de serviço de informações
dentro do WebSphere Process Server permitirá chamar o novo processo.

Suporte SCA no IBM InfoSphere Information Server
A Service Component Architecture (SCA) é um conjunto de especificações que descreve um modelo para
construir aplicativos e sistemas que utilizam uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA).
A arquitetura SCA estende e complementa abordagens anteriores à implementação de serviços, e
construções SCA em padrões abertos, como serviços da Web. A SCA encoraja uma organização SOA de
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011

79

código de aplicativo de negócios com base em componentes que implementam a lógica de negócios, que
oferecem suas capacidades através de interfaces orientadas ao serviço e que consomem funções oferecidas
por outros componentes através das interfaces orientadas ao serviço, denominadas referências de serviço.
O IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB) utiliza SCA para definir suas interfaces para seus fluxos
de mediação. O assistente Enterprise Service Discovery é uma ferramenta que orienta o desenvolvedor
ESB através da descoberta de serviços existentes. O IBM InfoSphere Information Services Director fornece
uma extensão para o assistente de Descoberta de Serviço Corporativo que permite a um usuário procurar
um repositório de serviços do InfoSphere Information Services Director. Esta extensão mostra alguns dos
metadados especializados dos serviços de informações, incluindo metadados operacionais. Com base
nesses metadados, é possível decidir qual serviço é mais adequado. Para cada operação a ser importada,
uma ligação de importação de serviço da Web será criada no editor de montagem.
As extensões do InfoSphere Information Services Director Enterprise Service Discovery possuem a mesma
aparência que outros provedores de serviços.
A seleção de um serviço consiste nas seguintes etapas (cada etapa é representada por uma página
separada no assistente Enterprise Service Discovery):
1. Abra o assistente e selecione o provedor de serviços do InfoSphere Information Services Director.
2. Conecte-se a uma instância do InfoSphere Information Services Director, fornecendo o nome do
servidor, as portas, o ID do usuário e a senha.
3. Procure uma árvore de aplicativos InfoSphere Information Services Director, projetos, serviços,
operações e parâmetros de operação. Para as operações, clique no botão Detalhes no assistente para
visualizar os metadados que contêm, por exemplo: descrição de serviço, data criada, relatórios de
tarefa IBM IBM InfoSphere DataStage (se aplicável) e consulta associada de um serviço II (se
aplicável). Também é possível filtrar de acordo com os tipos de operação (InfoSphere DataStage e WII,
por exemplo).
4. Selecione as operações a serem importadas, selecionando opcionalmente um subconjunto de ligações
para as quais a importação deve ser realizada.
5. Selecione o módulo SCA no qual o serviço deve ser importado.
Depois que todos os artefatos forem criados, o editor de montagem pode ser utilizado da maneira normal
para integrar a nova ligação de importação de serviço da Web no módulo SCA.

80

Guia do Usuário

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 7. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

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

Serviços de Software

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

Minha IBM

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

Treinamento e Certificação

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

Representantes IBM

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

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e documentação de
produtos.
Tabela 8. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do produto através da
Pesquisa de Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey

Feedback da Documentação

Para comentar sobre o centro de informações, clique no
link Feedback na parte superior direita de qualquer
tópico no centro de informações. Também é possível
enviar comentários sobre os manuais de arquivo PDF, o
centro de informações ou qualquer outra documentação
das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line:
www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a ajuda que é aberta
diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro de informações que abrange o conjunto e
nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM InfoSphere Information Server.
O centro de informações contém ajuda para a maioria das interfaces do produto, bem como a
documentação completa para todos os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de
informações a partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

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

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do instalador do software e
mídia de distribuição do InfoSphere Information Server. Os outros manuais em formato PDF estão
disponíveis on-line e podem ser acessados a partir do seguinte documento de suporte:
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa on-line ou por meio do
representante IBM local. Para solicitar publicações on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em
http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.

Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere Information Server não são
totalmente acessíveis. O programa de instalação instala os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v
v
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage
FastTrack
Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter informações adicionais sobre o
compromisso que a IBM possui com relação à acessibilidade.
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Avisos e Marcas Registradas
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

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

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

Avisos e Marcas Registradas
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