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Metodologia e Boas Práticas
Você usa o IBM® InfoSphere Information Analyzer para entender o conteúdo, a
estrutura e a qualidade geral de seus dados em um determinado ponto no tempo.
O IBM InfoSphere Information Analyzer Methodology and Best Practices Guide fornece
uma percepção mais profunda dos métodos analíticos usados pelo IBM InfoSphere
Information Analyzer para analisar dados de origem e regras.
As informações são organizadas pela função analítica. Elas fornecem conhecimento
detalhado e boas práticas para:
v Análise de dados, incluindo:
– Aplicar funcionalidade do sistema de análise de dados
– Aplicar técnicas de análise de dados em uma função
– Interpretar resultados da análise de dados
– Tomar decisões ou executar ações com base nos resultados analíticos
v Análise e monitoramento de qualidade dos dados, incluindo:
– Suportar a definição e a organização de regras direcionadas para os negócios
– Aplicar regras e reutilizar consistentemente em origens de dados
– Usar a análise de regras de vários níveis para entender problemas mais
abrangentes de qualidade de dados
– Avaliar as regras com relação às avaliações de desempenho ou aos limites
definidos
– Avaliar e anotar os resultados da qualidade de dados
– Monitorar tendências em qualidade de dados com o passar do tempo
– Implementar regras entre os ambientes
– Executar opções de execução ad hoc, planejadas ou da linha de comandos
Para obter o máximo benefício das funções analíticas, deve-se estar familiarizado
com o InfoSphere Information Analyzer, conforme descrito no IBM InfoSphere
Information Analyzer: Guia do Usuário.

Visão Geral do Produto
O IBM InfoSphere Information Analyzer facilita a análise de dados para aquisição
de conhecimento e propósitos de gerenciamento de qualidade de dados.
É possível usar o InfoSphere Information Analyzer para:
v Importar metadados de vários ambientes de dados
v Configurar opções de análise do sistema
v Criar colunas virtuais a partir de colunas físicas
v Analisar a classificação de dados da coluna
v
v
v
v
v

Analisar
Analisar
Analisar
Analisar
Analisar
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propriedades de dados da coluna
a totalidade e a validade de dados da coluna
os formatos de dados da coluna
a semelhança de valores de dados entre colunas
as chaves primárias da tabela
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Analisar valores da chave primária duplicados
Analisar chaves estrangeiras da tabela
Analisar integridade referencial
Criar notas analíticas para suplementar resultados do sistema
Capturar dados de gerenciamento de dados corporativos (EDM) para
suplementar resultados do sistema
v Produzir relatórios do sistema para exibir resultados de sistema
v
v
v
v
v

Caso de Negócio
As organizações precisam de um conhecimento e entendimento detalhados das
forças e fraquezas de seus dados e de sua qualidade herdada. Suas habilidades em
ganhar esse conhecimento e aplicá-lo nas várias iniciativas relacionadas a dados
podem afetar diretamente o custo e os benefícios dessas iniciativas.
Em muitos casos bem publicados, os projetos relacionados a dados estratégicos
excederam o custo planejado e o planejamento enquanto forneciam retorno menor
do que o esperado ou falharam completamente devido a defeitos de qualidade de
dados que foram subestimados ou não eram conhecidos até o estágio de
implementação do projeto.
Para essas situações, o IBM InfoSphere Information Analyzer pode ser usado para
conduzir avaliações críticas da qualidade de dados no início de um projeto para
identificar e medir defeitos de dados existentes. Ao executar essa avaliação
antecipadamente, a organização pode executar qualquer ação corretiva necessária
nos dados ou solucionar quaisquer problemas de dados que possam precisar ser
evitados.
Além disso, o InfoSphere Information Analyzer pode ser usado para avaliar e
medir a qualidade de dados por todo o ciclo de vida do projeto permitindo que os
desenvolvedores testem a precisão de seu código ou tarefas na entrega de
resultados corretos e esperados, ajudando na garantia de qualidade de precisão
funcional e do sistema e permitindo que os usuários de negócios meçam o sucesso
dos processos de carregamento do sistema.

Análise como uma Prática de Gerenciamento de Negócios
As organizações precisam de uma prática de gerenciamento de negócios que ajude
a aproveitar as informações existentes em vários sistemas e também assegure a
qualidade.
As organizações de usuários frequentemente declaram que precisam fazer um
melhor trabalho no aproveitamento das informações. Esse problema se manifesta
de várias maneiras – às vezes é a “complexidade da informação” ou uma
“inundação de informações”. O problema principal é que muitas informações
valiosas ficam bloqueadas em vários bancos de dados e sistemas em todo o
negócio, mas a organização não tem uma maneira fácil de usar essas informações
para aprimorar o negócio, competir com mais efetividade ou inovar. Por exemplo,
companhias de varejo que não conseguem usar sinais de demanda de suas lojas
efetivamente para conduzir suas cadeias de suprimento. Em todos os segmentos de
mercado, é comum localizar quais organizações não estão usando análise do cliente
para padronizar suas atividades de marketing e vendas. Em outros casos, classes
inteiras de informações estão sendo ignoradas, como campos de texto de formato
livre, simplesmente porque é muito difícil e caro lidar com elas.
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Outro problema de informações para muitas organizações é que elas têm várias
versões da verdade entre seus sistemas. Isso evita que elas entendam
completamente seus clientes e padronizem suas interações de acordo. Isso leva a
problemas de colaboração na cadeia de suprimento, porque os fornecedores e
clientes têm conceitos e definições diferentes dos produtos. Também causa
dificuldades ao tentar ficar em conformidade com regulamentos centrados em
informações, como Sarbanes-Oxley ou Basel II, que requer informações definitivas
com prova associada.
Muitas organizações têm problemas de informação em torno da confiança e do
controle de seus dados. As organizações não têm confiança em suas informações
porque a qualidade não pode ser garantida e a fonte das informações
frequentemente é incerta. Ao mesmo tempo, as empresas querem controlar quem
tem acesso às informações, entender como elas estão sendo usadas e controlar as
informações sensíveis em todo o seu ciclo de vida.
E, finalmente, as organizações encontram obstáculos estratégicos quando a
inflexibilidade das informações inibe suas capacidades de responder rapidamente a
alterações. Elas não podem obter vantagem de novas oportunidades de inovação e
seus custos para manter sistemas de TI são escalados continuamente conforme as
demandas de negócios mudam de sistemas que não foram construídos para
alteração.
A análise de dados é sobre resolver esses problemas através de uma prática
consistente e reduzir subsequentemente custos e riscos de projetos descobrindo
problemas antecipadamente no ciclo de vida de integração de dados.
Em muitos sistemas legados e aplicativos corporativos, os metadados, o uso do
campo e o conhecimento geral foram mudando com o tempo. Os dados podem ser
perfeitamente aceitáveis para qualquer propósito aos quais foram designados, mas
isso é até você carregá-los em outro aplicativo e descobrir como eles são
inadequados para o que você deseja fazer. Os problemas localizados incluem:
padrões diferentes ou inconsistentes, dados ausentes ou valores padrão, erros de
ortografia, dados em campos errados, informações esquecidas e anormalidade de
dados. A seguinte figura descreve os tipos diferentes de dados localizados nos
sistemas legados e corporativos.

Metodologia e Boas Práticas
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Diferente...

Legado

Valores de Dados que descrevem exclusivamente
uma entidade de negócio usada para informar um
a partir de outro (nome de cliente,
endereço, data de nascimento...)
Identificadores designados para cada instância
exclusiva de uma entidade de negócio

Conta
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Conta

Produto
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Hospedagem

Relacionamentos entre entidades de
negócio (dois clientes
"hospedados" juntos no
mesmo local)

Finance

Conta
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Faturar Para

Enviar Para

Hierarquias entre entidades de
negócio (empresa pai possui
outras empresas, diferente gráfico de
countas através das operações)

ERP

Vender
Contato

Material
Local

Figura 1. Dados em Sistemas Legados e Corporativos

As empresas estão hoje continuamente movendo-se em direção a maior integração
conduzida pelas aquisições corporativas e ligações de cliente-fornecedor. Conforme
as empresas tentam ficar mais centralizadas no cliente, o gerenciamento percebe
que os dados precisam ser tratados como um ativo corporativo e não uma divisão
ou ferramenta de unidade de negócios. Infelizmente, muitas fontes não estarão no
formato correto ou terão os metadados ou até a documentação correta para
permitir uma integração rápida para outros usos.
A maioria das empresas estão executando aplicativos distintos para vendas,
serviços, marketing, manufatura e financeiro, cada um com os seus próprios dados
de referência principais. Não há nenhum sistema que seja o sistema de registro
universalmente de acordo. Nos esforços de integração de dados, dados antigos
devem ter uma nova proposta para novos sistemas. Os fornecedores de aplicativos
corporativos não garantem uma visualização integrada nova e precisa – eles
apontam para sua dependência na qualidade dos dados de entrada brutos. No
entanto, isso não é necessariamente um problema de entrada de dados, um
problema de integração de dados, padronização, harmonização e reconciliação. Isso
não é um problema para resolver depois da implementação, mas no início e, então,
durante o ciclo de vida, para evitar correções inoportunas e caras posteriormente.

Aplicativos do Projeto
Embora haja muitos contextos de projeto para usar o IBM InfoSphere Information
Analyzer, eles geralmente tendem a cair em uma das três categorias.
v Projetos de Integração de Dados
v Projetos de Melhoria Operacional
v Projetos de Gerenciamento de Dados Corporativos

Projetos de Integração de Dados
Projetos que avaliam a qualidade de ambientes de dados legados como fontes para
a criação de novos ambientes de dados são considerados projetos de integração de
dados. Nesses projetos, o novo ambiente de dados poderá ou não substituir o
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ambiente de dados de origem legado. Exemplos comuns desse tipo de projeto
incluem consolidação de origens de dados diferentes, implementação de novos
sistemas (como conversões SAP) ou implementação de armazéns de dados
corporativos.
Para esses projetos, é crítico saber a integridade estrutural, a totalidade, e a
validade dos dados de origem como um pré-requisito para desenvolver o próprio
sistema de integração de dados.
O IBM InfoSphere Information Analyzer satisfaz essa necessidade revelando toda a
extensão de quaisquer defeitos nos dados antes do sistema de integração de dados
ser especificado e desenvolvido. O insight adquirido sobre os dados é
compartilhado com desenvolvedores de ETL que podem então agir em seus
achados conforme constroem o sistema de integração de dados. Isso ajuda a
eliminar quaisquer surpresas que ocorreriam durante o teste ou a implementação
do sistema de integração de dados, se for feito o correto na primeira vez.

Projetos de Melhoria Operacional
Projetos que focam ambientes de dados existentes e seus efeitos nas operações do
negócio são considerados projetos de melhoria operacional. Esses projetos são
frequentemente parte de um esforço corporativo maior que revisam e melhoram os
processos de negócios principais.
Esses projetos comumente executam uma avaliação de qualidade de dados para
identificar problemas do sistema de negócios ou áreas de oportunidade para
melhoria do processo de negócios (como um esforço do Six Sigma). Eles poderão
resultar em iniciativas de limpeza de dados antigos ou melhorias no sistema de
negócios que eliminam a causa principal dos defeitos na qualidade de dados. O
objetivo é atingir uma melhoria total no custo e na qualidade dos processos de
negócios relacionados.
O IBM InfoSphere Information Analyzer satisfaz essa necessidade medindo o
escopo de cada problema e identificando registros de dados individuais que não
atendem ao estado final esperado dos dados dos processos de negócios. Essas
informações são então compartilhadas com analistas e desenvolvedores que podem
agir nas provas do InfoSphere Information Analyzer com uma ferramenta de
limpeza de dados, como InfoSphere QualityStage. As informações também são
usadas para pesquisar e rastrear as causas principais dos defeitos na qualidade dos
dados de volta nos sistemas legados ou nos procedimentos do processo de
negócios existentes, que podem então ser modificados.
Um caso especializado desse tipo de projeto é um projeto de racionalização de
ativo que foca a redução de custos de armazenamento e CPU devido ao
processamento de dados estranhos, redundantes ou mal formatados. Nesse
exemplo, a melhoria do processo é normalmente nas propriedades dos dados.

Projetos de Gerenciamento de Dados Corporativos
As organizações que gerenciam proativamente seus dados corporativos tratando as
informações como um ativo corporativo normalmente conduzem projetos de
gerenciamento de dados corporativos. Esses projetos são usados com o tempo para
obter controle e gerenciar continuamente ambientes de dados individuais em toda
a organização. Frequentemente, essas organizações atingem esse objetivo
implementando uma organização de gerenciamento de dados centralizada que é
suportada por uma rede distribuída de gerenciadores de dados nos grupos de
negócios.
Metodologia e Boas Práticas
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Esses projetos requerem uma avaliação de linha de base de um ambiente de dados
que mede precisamente os dados com defeito a partir dos dados livres de defeitos.
Depois de uma linha de base ser estabelecida, os gerenciadores de dados são
responsáveis por conseguir uma melhoria incremental nos dados com o passar do
tempo. Um conjunto reutilizável de capacidade de análise precisa ser aplicado nos
dados com o tempo que suporte análise de tendência e certificação de qualidade
dos dados para uso corporativo.
O IBM InfoSphere Information Analyzer satisfaz essa necessidade fornecendo uma
avaliação abrangente dos dados a partir de todas as perspectivas de defeito. Os
resultados da avaliação podem ser usados para ressaltar problemas críticos nos
dados em que os gerenciadores de dados podem ficar focados. O InfoSphere
Information Analyzer também suporta as atividades de acompanhamento de
pesquisa detalhada e análise de tendência conforme os gerenciadores de dados
perseguem seus objetivos de qualidade.

Metodologia de Análise
As informações de metodologia de análise são organizadas pela função analítica.
As informações de metodologia de análise fornecem conhecimento detalhado e
boas práticas para:
v
v
v
v

Aplicar funcionalidade do sistema de análise de dados
Aplicar técnicas internas de análise de dados em uma função
Interpretar resultados da análise de dados
Tomar decisões ou executar ações com base nos resultados analíticos

Para obter o máximo benefício das funções analíticas, deve-se estar familiarizado
com o InfoSphere Information Analyzer, conforme descrito no IBM InfoSphere
Information Analyzer: Guia do Usuário.

Planejamento para Análise
Como em outras metodologias do projeto, a base para uma metodologia de análise
é o planejamento.
Em qualquer projeto que requer análise de dados, a análise precisa manter-se
focada nos objetivos desse projeto. Com o IBM InfoSphere Information Analyzer, é
fácil traçar um perfil do amplo intervalo de origens de dados e analisar
detalhadamente uma grande variedade de dados. Sem o escopo do projeto
adequado, no entanto, você pode gastar muito tempo analisando dados que não
são relevantes ou necessários para seu projeto.
O processo de planejamento para análise foca as seguintes etapas:
1. Definir os requisitos de perfil e análise.
2. Confirmar quais dados são relevantes para os objetivos do projeto.
3. Definir um plano de execução.
4. Identificar atividades de exploração adicionais.
5. Iterar e revisar o plano conforme necessário.
Todos os projetos têm um conjunto de objetivos. Como um analista, você precisa
alinhar o perfil e a análise com esses objetivos. Se você não entender os objetivos
do projeto mais amplo, será difícil identificar as condições que são importantes e
anômalas.
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Como um ponto de início no planejamento, pegue os objetivos do projeto principal
e pergunte quais dados são necessários para suportar esses objetivos, quais
condições são esperadas dos dados (se conhecidos) e quais sistemas, bancos de
dados ou arquivos contêm os dados.
Haverá tempo e recursos finitos nos quais conduzir uma análise de dados. Avalie
quais dados são mais críticos para o projeto mais amplo ou requerem um nível de
revisão. Também identifique se a atenção deve ser focada estritamente em sistemas
ou tabelas principais, em tipos ou classes de dados específicas ou em atributos ou
domínios dos dados. Poderá haver requisitos para estabelecer consistência de
origem cruzada ou confirmar relacionamentos-chave. Eles formam o escopo do
esforço de análise e confirmam a relevância dos dados para os objetivos do projeto.
Depois de ter concluído a análise de dados, defina um plano de execução para a
análise. Isso poderá ser uma matriz rigorosa de tarefas ou uma lista de verificação
básica, dependendo do escopo do trabalho. O plano de execução deve assegurar
que:
v Os dados a analisar estejam disponíveis e acessíveis no projeto do InfoSphere
Information Analyzer
v Os recursos sejam identificados e tenham tarefas na condução do perfil e da
análise de dados
v Entende-se os distribuíveis da análise (como anotações no InfoSphere
Information Analyzer ou relatórios específicos a serem gerados)
As anotações devem ser consistentes e claras para que as informações sejam
comunicadas efetivamente e não seja necessário um novo trabalho.
É crítico entender que o próprio perfil de dados não é mágico. O InfoSphere
Information Analyzer apresentará os resultados e as estatísticas sobre os dados,
mas ainda será a tarefa do analista de dados revisar esses resultados e estatísticas e
tirar conclusões, no contexto dos objetivos do projeto, sobre a qualidade e a ação
corretiva necessária para os dados.
Ao identificar o escopo do projeto amplo e estabelecer critérios para relevância, os
analistas podem focar sua atenção no que é importante para o projeto. As origens
de dados que forem irrelevantes ou estranhas devem ser eliminadas (anotadas para
referência adicional) para que a análise possa continuar nas áreas principais de
atenção. Conforme a análise continua no projeto (ou em outros projetos), o
repositório de conhecimento sobre os dados aumenta e fornece informações para
outros analistas obterem vantagem.
As seções subsequentes focam as abordagens específicas para analisar dados,
particularmente sobre como aproveitar os resultados analíticos e estatísticas do
InfoSphere Information Analyzer para endereçar as necessidades analíticas no
projeto.

Visão Geral de Dados de Origem para Análise
Para um projeto analítico determinado, é preciso de uma ou mais origens de dados
para análise.
Com base nos objetivos do projeto e objetivos esperados, você deve ter um bom
entendimento de quais origens de dados são necessárias. No entanto, é provável
que o nível de conhecimento entre origens diferentes irá variar de muito alto em
bancos de dados ativos, operacionais para muito baixo em origens como pacotes

Metodologia e Boas Práticas
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de fornecedor terceirizado ou dados externos. O nível de conhecimento antecipado
para um determinado projeto poderá impactar a abordagem da análise.
Uma origem de dados para o IBM InfoSphere Information Analyzer poderá ser um
banco de dados de produção, uma extração ou réplica de tal banco de dados, um
arquivo simples externo e assim por diante. Assume-se que problemas de
disponibilidade, acesso e segurança foram resolvidos e que a conectividade à
origem de dados foi estabelecida como um precursor para a análise.
Para saber mais sobre a conexão a uma origem de dados ou importação de
metadados para uma origem de dados, consulte o IBM InfoSphere Information
Analyzer: Guia do Usuário.

Origens de dados
Um projeto do IBM InfoSphere Information Analyzer pode registrar interesse em
qualquer origem de dados cujos metadados foram anteriormente importados para
o repositório de metadados. Essa ação permite que o InfoSphere Information
Analyzer execute qualquer uma de suas funções analíticas naquela origem de
dados ou em seus resultados analíticos. Os resultados analíticos da origem de
dados incluem distribuições de frequência dos valores distintos em uma coluna ou
amostras de dados, que são extrações das linhas reais de dados de uma tabela.
Depois que os metadados de uma origem de dados são importados no sistema, a
origem de dados é definida e visualizada como uma coleta de tabelas e colunas
independente de serem relacionais em seu estado nativo.

Subconjuntos da Origem de Dados
Durante a análise da coluna, o IBM InfoSphere Information Analyzer normalmente
usa a origem de dados completa para criar distribuições de frequência de coluna.
Você pode opcionalmente limitar os dados de origem usados durante a análise de
coluna aplicando uma cláusula where na análise. A cláusula where contém lógica
definida pelo usuário que qualifica apenas os registros de dados selecionados da
tabela de origem a serem incluídos na construção das distribuições de frequência
da coluna para aquela tabela.
Esse recurso será útil se as origens de dados forem extremamente grandes ou se o
foco do projeto estiver em um subconjunto lógico da origem de dados (como um
intervalo de data ou tipo de conta específico).

Amostras de Dados
Determinadas funções de análise do IBM InfoSphere Information Analyzer podem
ser inicialmente executadas em uma amostra de dados de uma tabela para
objetivos de desempenho e avaliação.
Essas funções incluem:
v Análise de Coluna
v Análise da Chave Primária (Multicoluna)
Uma análise de uma amostra de dados é normalmente usada para estreitar os
candidatos prováveis (por exemplo, análise de chave primária de multicoluna) de
uma maneira eficiente. Após executar a análise da amostra de dados, você pode
executar uma análise completa da origem de dados apenas para os candidatos
prováveis.
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Cada tabela em uma origem de dados pode ter apenas uma amostra de dados em
um projeto do InfoSphere Information Analyzer. O usuário controla a criação de
cada amostra de dados e pode substituir uma amostra de dados existente por uma
nova amostra de dados sempre que desejar. As amostras de dados geralmente são
criadas com 2.000 a 50.000 linhas.
É possível especificar o tamanho da amostra de dados (por exemplo, contagem de
linhas) e selecionar uma técnica de amostragem para o sistema usar na criação da
amostra. As técnicas incluem:
v Aleatório (seleção aleatória de linhas)
v Sequencial (primeiras n linhas)
v Nésimo (uma técnica sequencial que usa cada nésima linha, como as linhas 100,
200, 300 e assim por diante)
O uso efetivo de amostras de dados, particularmente para origem de dados muito
grande, pode simplificar as tarefas de análise reduzindo significativamente tempos
de execução de tarefa e expedindo a tomada de decisão do usuário. Saiba que o
uso de uma amostra de dados pode afetar a habilidade de avaliar completamente a
chave estrangeira e relacionamentos de origem cruzada porque dados comuns
podem não ter sido incluídos em uma amostra de dados.

Distribuições de Frequência
Normalmente, a primeira função aplicada em uma nova origem de dados
registrada no IBM InfoSphere Information Analyzer é a análise de coluna. Quando
essa função é executada, o sistema desenvolve uma distribuição de frequência dos
valores de dados distintos em cada coluna com base nos dados de origem (por
exemplo, tabelas ou colunas) que foram selecionados. Cada tabela é lida em uma
passagem e cada uma de suas colunas tem uma distribuição de frequência
desenvolvida simultaneamente como as outras colunas. Os resultados da
frequência são armazenados no banco de dados do InfoSphere Information
Analyzer.
Cada linha na distribuição de frequência recém-criada para a coluna contém as
seguintes informações:
v Valor de dados distinto
v Contagem de frequência
v Percentual de frequência
O restante da função de análise de coluna analisa os valores de dados de
distribuição de frequência de cada coluna e anexa as seguintes informações em
cada linha:
v Tipo de Dado
v Comprimento
v Precisão
v Escala
v Sinalizador de validade
v Formatar
v Origem (extração de análise de coluna ou inserido manualmente)
v Tipo (dados, nulo, espaços ou zero)
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Considerações de Desempenho
O IBM InfoSphere Information Analyzer é otimizado para usar dados de origem
da maneira mais eficiente possível para atingir os vários resultados de análise
funcional.
Os usuários podem aumentar mais essa otimização utilizando subconjuntos de
dados e amostras de dados.

Visão Geral da Análise de Coluna
A análise de coluna é o componente do IBM InfoSphere Information Analyzer
usado para avaliar colunas de dados individuais. Você controla o escopo dos dados
sujeitos à análise de coluna de uma vez selecionando o banco de dados, as tabelas
e as colunas a serem analisadas.
O sistema inicia o processo acessando a origem de dados com base nos dados
selecionados pelo usuário e construindo uma distribuição de frequência para cada
coluna. A distribuição de frequência contém uma entrada para cada valor de dados
distinto em uma coluna.
O sistema então analisa os valores de dados distintos em cada distribuição de
frequência para desenvolver algumas observações gerais sobre cada coluna.
O restante do processo de análise de coluna é conduzido pela revisão do usuário
dos dados de sistema da análise de coluna. Esse processo consiste em qualquer
uma das três partes ou em todas elas:
Análise de Classificação de Dados
A análise de classificação de dados permite segregar e organizar colunas
categoricamente. Tal organização pode facilitar a revisão adicional focando
as considerações principais (por exemplo, colunas numéricas geralmente
caem em um intervalo válido específico).
Análise de Propriedades da Coluna
A análise de propriedades da coluna permite avaliar o conteúdo de dados
junto aos metadados definidos, validando a integridade dos metadados
para uso em outros sistemas ou identificando colunas que não são usadas
ou estão mal definidas.
Análise de Controles de Qualidade de Dados
A análise de controles de qualidade de dados permite avaliar o conteúdo
de dados para condições básicas, atômicas de integridade como totalidade
e validade. Essas são avaliações fundamentais de qualidade de dados,
fornecendo a base para asserções de confiança ou confiabilidade nos dados.

Funções e Técnicas de Análise
As funções e técnicas de análise do IBM InfoSphere Information Analyzer têm
como objetivo guiá-lo na aplicação adequada daquelas capacidades de análise e na
interpretação de resultados em seus projetos.
Cada uma das funções de análise do InfoSphere Information Analyzer é explicada
em termos de:
v Objetivo e descrição da função
v Técnica de análise subjacente da função
v Capacidade fornecida ao sistema da função
v Quaisquer considerações de desempenho do sistema relacionadas ao uso da
função
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v
v
v
v

A responsabilidade do usuário
Como interpretar os resultados da função
Quais decisões são necessárias para completar a função
Quais ações de acompanhamento podem ser executadas para a função

Visão Geral da Análise de Classificação de Dados
A análise de classificação de dados permite segregar e organizar colunas
categoricamente. Tal organização pode facilitar a revisão adicional focando as
considerações principais (por exemplo, colunas numéricas geralmente caem em um
intervalo válido específico).
Análise de Classificação de Dados:
A função de análise de classificação de dados é processo de designar colunas em
categorias significativas que podem ser usadas para organizar e focar o trabalho de
análise subsequente.
Função
Os seguintes atributos no IBM InfoSphere Information Analyzer podem ser usados
para classificação de dados.
v Classe de Dados (inferido pelo sistema) – negócios de semântica definidos pelo
sistema usam categorias para a coluna
v Subclasse de Dados (opcional) – negócios de semântica definidos pelo usuário
usam categorias dentro de uma classe de dados
v Classe de Usuário (opcional) – uma categoria definida pelo usuário
independente da classe de dados
Para a classe de dados inferida pelo sistema, uma coluna é categorizada em uma
das seguintes designações de classificação de dados definidas pelo sistema:
IDENTIFIER
Colunas que contêm valores de dados geralmente não inteligentes que
fazem referência a um tipo de entidade específico (por exemplo, um
número de cliente).
CODE Colunas que contêm valores de dados finitos de um conjunto de domínio
específico, cada uma com um significado específico (por exemplo, um
código de status do produto).
INDICATOR
Similar a um código, exceto que há apenas dois valores binários
permissíveis no conjunto de domínio (por exemplo, um indicador
sim/não).
DATE Colunas que contêm valores de dados que são uma data, hora ou duração
específica (por exemplo, uma data de pedido do produto).
QUANTITY
Colunas que contêm dados numéricos que poderiam ser usados em uma
computação (por exemplo, um preço de produto).
TEXT Colunas que contêm valores de dados alfanuméricos de formato livre de
um conjunto de domínio ilimitado (por exemplo, uma descrição de
produto).
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LARGE OBJECT
Coluna que contêm dados de objeto grande (por exemplo, uma imagem de
produto).
UNKNOWN
Colunas que não podem ser classificadas em uma das classes acima pelo
algoritmo do sistema.
Existem vários relatórios do sistema que podem exibir as colunas e suas
designações de classes de dados.
Técnica
A designação inicial de classificação de dados para uma coluna é inferida pelo
sistema durante o processo de análise de coluna após a distribuição de frequência
da coluna ter sido criada. O sistema usa um algoritmo que fatora a cardinalidade,
o tipo de dados, a exclusividade e o comprimento dos valores de dados da coluna
para inferir sua classe de dados provável. Sob determinadas condições, o algoritmo
poderá não produzir uma designação específica da classe de dados, nesse caso o
sistema designa um designação de UNKNOWN.
Durante a revisão de análise de coluna, a classificação de dados inferida pelo
sistema da coluna para revisão é apresentada. Você pode aceitar essa inferência
como verdadeira ou substituir essa inferência com base em seu conhecimento ou
pesquisa da coluna e seus dados.
Recurso do sistema
O sistema aplica automaticamente o algoritmo de classificação de dados para cada
coluna sempre que executar o processamento de análise de coluna. Ao usar um
algoritmo do sistema, o InfoSphere Information Analyzer analisa informações
chave sobre a coluna para derivar a classe de dados mais provável à qual a coluna
pertence. A designação de classificação de dados inferida pelo sistema é, então,
registrada no repositório como a seleção inferida e por padrão torna-se a seleção
escolhida, conforme mostrado no seguinte exemplo.
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Figura 2. Um Exemplo de Designação de Classificação de Dados Inferida

Responsabilidade do Usuário
Você visualiza a designação de classificação de dados inferida pelo sistema durante
a revisão de análise de colunas. Na visualização de coluna detalhada, a
classificação de dados tem a sua própria guia para visualizar os resultados. Nesse
painel, você pode aceitar a classe de dados inferida pelo sistema ou substituir a
inferência do sistema selecionando outra designação de classificação de dados. Se
você substituir a seleção de classe de dados inferida pelo sistema, a nova seleção
será registrada no repositório como a seleção escolhida. O processo é concluído
quando você marca a função de classificação de dados para a coluna como
revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, você poderá conhecer cada coluna por seu nome ou alias para que a
decisão de aceitar ou substituir a classificação de dados inferida pelo sistema seja
direta. No entanto, quando houver pouca ou nenhuma familiaridade com a coluna,
uma inspeção próxima dos valores de distribuição de frequência e o tipo de dados
definido pelo usuário ajudará a confirmar a classe de dados inferida pelo sistema
ou a escolher outra classe de dados mais adequada.
Por exemplo, uma situação comum ocorre quando a coluna é um tipo de dados
numérico e a escolha está entre a classe de dados CODE ou QUANTITY. Em geral,
CODE tende a ter uma cardinalidade menor com uma contagem por valor de
dados da distribuição de frequência maior do que em QUANTITY, mas pode haver
exceções (por exemplo, um campo Quantidade Pedida).
Frequentemente, uma coluna que é obviamente um INDICATOR (o nome da
coluna em geral inclui a palavra/cadeia ‘Flag') é inferida como um CODE devido à
presença de um terceiro ou quarto valor na distribuição de frequência (por
exemplo, “Y”, “N” e nulo). Nesses casos, recomenda-se que a classe de dados da
coluna seja configurada para INDICATOR e que os valores extras sejam marcados
como Incompleto ou Inválido na tela Análise de Domínio ou até corrigidos ou
eliminados na origem (por exemplo, converter os nulos para “N”).
Metodologia e Boas Práticas
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Além disso, escolher entre CODE e IDENTIFIER às vezes pode ser um desafio. Em
geral, se a coluna tiver uma alta porcentagem de valores exclusivos (por exemplo,
contagem de distribuição de frequência igual a 1), é mais provável que seja uma
classe de dados IDENTIFIER.
Outro problema de classificação de dados é a necessidade de manter a consistência
de designações de classificação de dados entre colunas no ambiente de dados. Um
problema comum é uma coluna (por exemplo, número do cliente) que é a chave
primária de uma tabela e, portanto, tem todas as características de um
IDENTIFIER. No entanto, a mesma coluna também poderá aparecer em outra
tabela como uma chave estrangeira e ter todas as características de um CODE,
embora ainda seja na essência uma coluna IDENTIFIER. Isso é particularmente
verdade onde o o conjunto de códigos válidos existe em uma Tabela de Referência
e os códigos são simultaneamente os valores e os identificadores.
Com relação aos dados marcados com uma classificação de dados UNKNOWN, a
condição mais comum é que os valores sejam nulos, estejam em branco ou tenham
espaços e nenhuma outra inferência possa ser feita. Nessa situação, é mais
provável que a coluna não seja usada e o campo seja marcado de acordo com uma
nota ou uma classificação definida pelo usuário (como EXCLUDED ou NOT
USED). Em alguns cenários, isso poderá representar uma oportunidade para
remover colunas estranhas do banco de dados; enquanto nos esforços de
integração de dados, esses campos devem ser ignorados ao carregar sistemas de
destino.
Decisões e Ações
Você tem apenas uma decisão a tomar para cada coluna na classificação de dados.
Aceitar a classe de dados inferida pelo sistema ou substituir a classe de dados
inferida selecionando outra.
Depois de tomar a decisão, você pode marcar a coluna revisada para classificação
de dados; ou, pode incluir a subclasse de dados opcional e as designações de
classe de usuário antes de marcar o status de revisão como completo.
No entanto, a classificação de dados fornece um esquema de organização natural
para análise subsequente, particularmente para análise de controles de qualidade
de dados. A seguinte tabela indica a avaliação e análise comuns necessárias com
base em cada classe de dados inferida pelo sistema. É possível estabelecer critérios
específicos para análise com base nas classes de dados definidas pelo usuário.
Tabela 1. Considerações e Ações da Análise de Classificação de Dados
Classe de Dados
Identificador
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Análise de
Propriedades

Análise de Domínio

Análise de Validade
e Formato

Avaliar para Tipo de v Confirmar valores v Procurar condições
Dados,
máximos e
fora do intervalo
Comprimento, Nulos,
mínimos
(se aplicável)
Cardinalidade
v Validar formato (se v Formatos
Exclusiva
houver texto)
Inconsistentes ou
Inválidos (se
houver texto/se
aplicável)

Tabela 1. Considerações e Ações da Análise de Classificação de Dados (continuação)
Classe de Dados

Análise de
Propriedades

Análise de Domínio

Análise de Validade
e Formato

Indicador

Avaliar para
v Confirmar Valores
Comprimento, Nulos,
Válidos
Cardinalidade
v Avaliar
Constante
valores-padrão e
distorcidos

Marcar Valores
Inválidos

Código

Avaliar para
v Confirmar Valores
Comprimento, Nulos,
Válidos
Cardinalidade
v Avaliar
Constante
valores-padrão e
distorcidos

Marcar Valores
Inválidos

Data/Hora

Avaliar para Tipo de
Dados, Nulos,
Cardinalidade
Constante

v Procurar Fora do
intervalo (se
aplicável)

Quantidade

Texto

Avaliar para Tipo de
Dados, Precisão,
Escala

Avaliar para Tipo de
Dados,
Comprimento, Nulos,
Cardinalidade
Exclusiva ou
Constante

v Confirmar valores
válidos
v Avaliar
valores-padrão e
distorcidos

v Confirmar Valores
Válidos
v Avaliar
valores-padrão e
distorcidos

v Marcar Formatos
Inconsistentes ou
Inválidos (se
houver texto ou
número)
v Procurar Fora do
intervalo (se
aplicável)
v Marcar Formatos
Inconsistentes ou
Inválidos (se
houver texto ou
número)

Avaliar para
v Marcar caracteres
Valores-padrão,
especiais inválidos
requisitos de formato
v Marcar Formato
e caracteres especiais
Inválido (se
aplicável)

Considerações de Desempenho
Não há considerações de desempenho do sistema para a função de classificação de
dados.

Visão Geral da Análise de Propriedades da Coluna
A análise de propriedades da coluna permite avaliar o conteúdo de dados junto
aos metadados definidos, validando a integridade dos metadados para uso em
outros sistemas ou identificando colunas que não são usadas ou estão mal
definidas.
A análise de propriedades da coluna é um componente de análise de coluna que
determina as propriedades ideais de metadados técnicos de uma coluna com base
nos valores de dados reais em uma coluna naquele ponto no tempo. As
propriedades geradas pelo sistema são referidas como inferências do sistema. O
sistema compara essas propriedades de metadados inferidas com as propriedades
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de metadados definidas obtidas durante a importação de metadados e ressalta
onde elas são diferentes para sua revisão e decisão.
As propriedades da coluna básicas analisadas incluem:
v Tipo de Dado
v Comprimento
v Precisão (onde aplicável)
v Escala (onde aplicável)
v Capacidade de Anulação
v Cardinalidade
Importante: O sistema executa automaticamente as inferências do sistema para
análise de coluna na suposição subjacente de que todos os valores de dados na
distribuição de frequência da coluna estejam completos e válidos. Na fase de
totalidade e domínio da análise de coluna, pode-se sinalizar determinados valores
como incompletos ou inválidos. Você pode solicitar que o sistema faça nova
inferência da coluna, o que será feito enquanto ignora quaisquer valores de dados
de distribuição de frequência que foram sinalizados como incompletos ou
inválidos. Isso frequentemente resultará em resultados de inferência diferentes para
a coluna sem os efeitos de dados incompletos e inválidos e deve produzir
inferências de propriedades mais precisas.
Análise de Tipo de Dados:
A análise do tipo de dados é usada para refinar a definição de metadados do tipo
de dados existente para uma coluna com base nos valores de dados reais que estão
presentes na coluna.
Função
A análise do tipo de dados é útil se o tipo de dados da coluna original foi
configurado sem o conhecimento ou considerar os valores dos dados reais que a
coluna pode conter (por exemplo, Int32 versus Int8). Se um novo tipo de dados de
uma coluna for determinado para a análise, os metadados existentes para a coluna
poderão ser alterados na origem de dados original ou podem ser usados para
definir a coluna em um novo esquema de destino para os dados.
Uma observação especial na análise do tipo de dados é que quando os metadados
originais para a origem de dados forem importados, o tipo de dados nativo e o
tipo de dados interno equivalente do sistema serão gravados no repositório. A
análise do tipo de dados descrita aqui é feita usando o tipo de dados interno do
sistema. Os resultados da análise do tipo de dados, que estão no formulário de
tipo de dados interno do sistema, podem ser convertidos para um tipo de dados
nativo de escolha do usuário.
Técnica
Cada valor de dados em uma distribuição de frequência da coluna é analisado
para inferir o tipo de dados ideal que possa ser usado para armazenar esse valor
de dados individual. Em seguida, todas as inferências de tipo de dados individuais
para a coluna são resumidas por tipo de dados para desenvolver uma distribuição
de frequência de tipos de dados inferidos para a coluna. Uma heurística do sistema
é, em seguida, usada para determinar quais dos tipos de dados inferidos nessa
distribuição de frequência podem ser usados para armazenar todos os valores de
dados da coluna.
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Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise da coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
determinar quais dos tipos de dados internos disponíveis são ideais para
armazenar esse valor de dados específico. Depois que cada valor de dados
individual for analisado, o sistema resumirá os resultados individuais para criar
uma distribuição de frequência por tipo de dados inferido para essa coluna. Se
houver vários tipos de dados inferidos na distribuição de frequência, uma
heurística do sistema determinará quais dos tipos de dados inferidos nessa
distribuição de frequência podem ser usados para armazenar todos os valores de
dados da coluna. Esse tipo de dados inferido pelo sistema é, em seguida,
registrado no repositório como a seleção inferida e também padronizado nesse
momento para ser a seleção escolhida, como mostra o seguinte exemplo.

Figura 3. Exemplo de tipo de dados inferido pelo sistema

Responsabilidade do Usuário
Visualize a análise do tipo de dados quando a revisão de análise de coluna das
colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise do tipo de
dados possui seu próprio painel para visualizar os resultados como parte da guia
de análise de propriedades. Neste painel, é possível aceitar o tipo de dados
inferido pelo sistema (interno) ou usar uma lista suspensa para substituir a
inferência do sistema por outro tipo de dados (interno). Se você substituir a seleção
do tipo de dados inferido pelo sistema, a nova seleção será registrada no
repositório como o tipo de dados escolhido. O processo é definitivamente
concluído ao revisar todas as propriedades da coluna e marca a função de
propriedade da coluna como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, um tipo de dados ideal da coluna ficaria evidente para você ao
visualizar rapidamente o resumo de análise do tipo de dados. Várias colunas
resultarão em apenas um único tipo de dados inferido para todos os valores de
dados. Nesse caso, a menos que você conheça alguns valores de dados futuros fora
dos recursos do tipo de dados inferido, deve-se aceitar a inferência do sistema.

Metodologia e Boas Práticas

17

Entretanto, quando houver vários tipos de dados inferidos, é necessário observar a
contagem de frequência para o tipo de dados inferido selecionado. Se essa
contagem de frequência for baixa em relação à contagem de linhas da tabela, pode
ser que algum valor de dados inválido esteja fazendo com que um tipo de dados
incorreto esteja sendo inferido. (Uma pesquisa detalhada do tipo de dados inferido
no resumo mostrará quais valores de dados requerem esse tipo de dados). Se esse
for o caso, você poderá substituir a propriedade do tipo de dados inferido ou
sinalizar esses valores de dados como “inválido” e inferir novamente os valores de
dados.
Outra situação comum que aparece na análise do tipo de dados é quando uma
coluna CODE definida como “cadeia” tiver um conjunto de domínios apenas
numérico. Nesse caso, o sistema inferirá uma alteração para um tipo de dados
numérico. Se sua política de colunas não puder ser usada em um cálculo e também
não puder ser um tipo de dados numérico, é necessário considerar deixar a coluna
como “cadeia”.
Assim como outras propriedades da coluna, há uma vantagem em manter a
consistência das designações do tipo de dados entre as colunas no ambiente de
dados.
Decisões e Ações
Há apenas uma decisão a ser tomada para cada coluna para o tipo de dados.
Aceite o tipo de dados inferido pelo sistema ou substitua o tipo de dados inferido
ao selecionar outro tipo.
Depois de tomar essa decisão, poderá continuar revisando as outras propriedades
da coluna ou marcar a revisão das propriedades da coluna como concluída.
Considerações de Desempenho
Não há considerações de desempenho do sistema para a função de classificação de
dados.
Análise de Comprimento:
A análise de comprimento é usada para refinar a definição de metadados de
comprimento existente para as colunas seletivas, como colunas de cadeia de tipo
de dados, com base nos valores de dados reais que estão presentes na coluna.
Função
A análise de comprimento é útil se o comprimento da coluna original foi
configurado sem o conhecimento ou considerar os valores de dados reais que a
coluna pode conter (por exemplo, VarChar 255). Se um comprimento diferente de
uma coluna for determinado para a análise, os metadados existentes para a coluna
poderão ser alterados na origem de dados original ou podem ser usados para
definir a coluna em um novo esquema de destino para os dados.
Técnica
Cada valor de dados em uma distribuição de frequência da coluna é analisado
para inferir o comprimento necessário para armazenar esse valor de dados
individual. Em seguida, todas as inferências de comprimento individuais para a
coluna são resumidas por comprimento para desenvolver uma distribuição de
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frequência de comprimentos inferidos para a coluna. O sistema determina o
comprimento maior inferido nessa distribuição de frequência que possa armazenar
todos os valores de dados da coluna.
Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise da coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
determinar qual comprimento deve ser usado para armazenar esse determinado
valor de dados. Depois que cada valor de dados individual for analisado, o
sistema resumirá os resultados individuais para criar uma distribuição de
frequência por comprimentos inferidos para essa coluna. O sistema usa o
comprimento maior como o comprimento inferido para a coluna já que ele pode
manter todos os valores de dados existentes. Esse comprimento inferido pelo
sistema é, em seguida, registrado no repositório como a seleção inferida e se torna,
por padrão, a seleção escolhida, como mostra o seguinte exemplo.

Figura 4. Exemplo do comprimento inferido pelo sistema que é registrado no repositório como a seleção inferida

Responsabilidade do Usuário
Visualize a análise de comprimento, se aplicável, quando a revisão de análise de
coluna das colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise
do comprimento possui seu próprio painel para visualizar os resultados como
parte da guia Análise de Propriedades. Neste painel, é possível aceitar o
comprimento inferido pelo sistema ou usar uma lista suspensa para substituir a
inferência do sistema por outro comprimento. Se você substituir a seleção do
comprimento inferida pelo sistema, a nova seleção será registrada no repositório
como o comprimento escolhido. O processo é definitivamente concluído ao revisar
todas as propriedades da coluna e marca a função de propriedade da coluna como
revisada.
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Interpretando Resultados
Um comprimento de coluna necessário é fornecido no resumo de análise de
comprimento. Várias colunas resultarão em apenas um único comprimento inferido
para todos os valores de dados. Nesse caso, a menos que você conheça alguns
valores de dados futuros fora dos recursos do comprimento inferido, deve-se
aceitar a inferência do sistema.
Entretanto, quando houver vários comprimentos inferidos, é necessário observar a
contagem de frequência para o comprimento inferido selecionado. Se essa
contagem de frequência for baixa em relação à contagem de linhas da tabela,
alguns valores de dados inválidos estão fazendo com que um comprimento
excessivo esteja sendo inferido. (Uma pesquisa detalhada do comprimento inferido
no resumo mostrará quais valores de dados requerem esse comprimento). Se esse
for o caso, pode-se substituir a propriedade do comprimento inferido ou sinalizar
esses valores de dados como “inválido” e solicitar que o sistema faça a inferência
novamente.
Outra situação comum que aparece na análise de comprimento é quando uma
coluna de cadeia de comprimento variável é definida com um comprimento 128 ou
255. Por exemplo, o sistema inferirá uma alteração em um comprimento com base
no valor de dados com a maioria dos caracteres. Se isso acontecer, pode haver um
problema de design de administração do banco de dados ao especificar
independente se a definição de metadados da coluna ser alterada para o
comprimento inferido ou deixada no “padrão” 128 ou 255.
Assim como outras propriedades da coluna, há uma vantagem em manter a
consistência das designações de comprimento entre as colunas no ambiente de
dados.
Decisões e Ações
Há apenas uma decisão a ser tomada para cada coluna aplicável para o
comprimento. É possível aceitar o comprimento inferido pelo sistema ou substituir
o comprimento inferido ao selecionar outro comprimento.
Depois de tomar essa decisão, pode-se continuar revisando as outras propriedades
da coluna ou marcar a revisão das propriedades da coluna como concluída.
Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho significativa do sistema para a
função de análise de comprimento.
Análise de Precisão:
A análise de precisão é usada para refinar a definição de metadados de precisão
existente para as colunas seletivas (por exemplo, colunas numéricas de tipo de
dados), com base nos valores de dados reais que estão presentes na coluna.
Função
A análise de precisão é útil se a precisão da coluna original foi configurada sem o
conhecimento ou considerar os valores de dados reais que a coluna pode conter. Se
uma precisão diferente de uma coluna for determinado para a análise, os
metadados existentes para a coluna poderão ser alterados na origem de dados
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original ou podem ser usados para definir a coluna em um novo esquema de
destino para os dados.
Técnica
Cada valor de dados em uma distribuição de frequência da coluna é analisado
para inferir a precisão necessária para armazenar esse valor de dados individual.
Em seguida, todas as inferências de precisão individuais para a coluna são
resumidas por comprimento de precisão para desenvolver uma distribuição de
frequência de precisões inferidas para a coluna. O sistema determina o
comprimento maior da precisão inferida nessa distribuição de frequência que possa
armazenar todos os valores de dados da coluna.
Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise da coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
determinar qual comprimento de precisão deve ser usado para armazenar esse
determinado valor de dados. Depois que cada valor de dados for analisado, o
sistema resumirá os resultados individuais para criar uma distribuição de
frequência por comprimentos de precisão inferidos para essa coluna. O sistema usa
o comprimento de precisão maior como a precisão inferida para a coluna já que
pode manter todos os valores de dados existentes. Essa precisão inferida pelo
sistema é, em seguida, registrada no repositório como a seleção inferida e também
padronizada nesse momento para ser a seleção escolhida, como mostra o seguinte
exemplo.

Figura 5. Exemplo de precisão inferida que é registrada no repositório como a seleção inferida

Responsabilidade do Usuário
É possível visualizar a análise de precisão, se aplicável, quando a revisão de
análise de coluna das colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada,
a análise da precisão possui seu próprio painel para visualizar os resultados como
parte da guia de análise de propriedades. A partir desse painel, é possível aceitar a
precisão inferida pelo sistema ou usar uma lista suspensa para substituir a
inferência do sistema por outro comprimento de revisão. Se você substituir a
seleção de precisão inferida pelo sistema, a nova seleção será registrada no
repositório como a precisão escolhida. O processo é definitivamente concluído ao
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revisar todas as propriedades da coluna e marca a função de propriedade da
coluna como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, uma precisão necessária da coluna fica evidente para você ao
visualizar rapidamente o resumo de análise de precisão. Às vezes, uma coluna
resultará em apenas uma única precisão inferida para todos os valores de dados.
Nesse caso, a menos que você conheça alguns valores de dados futuros fora dos
recursos da precisão inferida, é necessário aceitar a inferência do sistema.
Entretanto, quando houver várias precisões inferidas, é necessário observar a
contagem de frequência para a precisão inferida selecionada. Se essa contagem de
frequência for baixa em relação à contagem de linhas da tabela, alguns valores de
dados inválidos estão fazendo com que um comprimento de precisão excessivo
esteja sendo inferido. (Uma pesquisa detalhada da precisão inferida no resumo
mostrará quais valores de dados requerem esse comprimento de precisão). Se esse
for o caso, você poderá substituir a propriedade do comprimento de precisão
inferida ou sinalizar esses valores de dados como “inválido” e solicitar que o
sistema faça a inferência novamente.
Assim como outras propriedades da coluna, há uma vantagem em manter a
consistência das designações de precisão entre as colunas no ambiente de dados.
Decisões e Ações
É possível aceitar a precisão inferida pelo sistema ou substituir a precisão inferida
ao selecionar outra precisão.
Depois de tomar essa decisão, pode-se continuar revisando as outras propriedades
da coluna ou marcar a revisão das propriedades da coluna como concluída.
Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho significativa do sistema para a
função de análise de precisão.
Análise de Escala:
A análise de escala é usada para refinar a definição de metadados de escala
existente para as colunas seletivas (por exemplo, colunas decimais de tipo de
dados), com base nos valores de dados reais que estão presentes na coluna.
Função
A análise de escala é útil se a escala da coluna original foi configurada sem o
conhecimento ou respeito aos valores de dados reais que a coluna pode conter.
Após uma análise, se uma escala diferente de uma coluna for determinada, os
metadados existentes para a coluna poderão ser alterados na origem de dados
original ou podem ser usados para definir a coluna em um novo esquema de
destino para os dados.
Técnica
Cada valor de dados em uma distribuição de frequência da coluna é analisado
para inferir a escala necessária para armazenar esse valor de dados individual. Em
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seguida, todas as inferências de escala individuais para a coluna são resumidas por
comprimento de escala para desenvolver uma distribuição de frequência de escalas
inferidas para a coluna. O sistema determina o comprimento maior da escala
inferida nessa distribuição de frequência que possa armazenar todos os valores de
dados da coluna.
Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise da coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
determinar qual comprimento de escala deve ser usado para armazenar esse
determinado valor de dados. Depois que cada valor de dados individual for
analisado, o sistema resumirá os resultados individuais para criar uma distribuição
de frequência por comprimentos de escalas inferidas para essa coluna. O sistema
usa o comprimento de escala maior como a escala inferida para a coluna já que
pode manter todos os valores de dados existentes. Essa escala inferida pelo sistema
é, em seguida, registrada no repositório como a seleção inferida e também
padronizada nesse momento para ser a seleção escolhida, como mostra o seguinte
exemplo.

Figura 6. Exemplo da escala inferida pelo sistema que é registrada no repositório como a seleção inferida

Responsabilidade do Usuário
É possível visualizar a análise de escala, se aplicável, quando a revisão de análise
de coluna das colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a
análise da escala possui seu próprio painel para visualizar os resultados como
parte da guia de análise de propriedades. Neste painel, é possível aceitar a escala
inferida pelo sistema ou usar uma lista suspensa para substituir a inferência do
sistema por outro comprimento de escala. Se você substituir a seleção de escala
inferida pelo sistema, a nova seleção será registrada no repositório como a escala
escolhida. O processo é definitivamente concluído ao revisar todas as propriedades
da coluna e marca a função de propriedade da coluna como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, uma escala necessária da coluna fica evidente para você ao
visualizar rapidamente o resumo de análise de escala. Às vezes, uma coluna
resultará em apenas uma única escala inferida para todos os valores de dados.
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Nesse caso, a menos que você conheça alguns valores de dados futuros fora dos
recursos de escala inferida, deve-se aceitar a inferência do sistema.
Entretanto, quando houver várias escalas inferidas, é necessário observar a
contagem de frequência para o escala inferida selecionada. Se essa contagem de
frequência for baixa em relação à contagem de linhas da tabela, alguns valores de
dados inválidos estão fazendo com que um comprimento de escala excessivo esteja
sendo inferido. (Uma pesquisa detalhada da escala inferida no resumo mostrará
quais valores de dados requerem esse comprimento de precisão). Se esse for o
caso, você poderá substituir a propriedade do comprimento de escala inferida ou
sinalizar esses valores de dados como “inválido” e solicitar que o sistema faça a
inferência novamente.
Assim como outras propriedades da coluna, há uma vantagem em manter a
consistência das designações de escala entre as colunas no ambiente de dados.
Decisões e Ações
É possível aceitar a escala inferida pelo sistema ou substituir a escala inferida ao
selecionar outra escala.
Depois de tomar essa decisão, pode-se continuar revisando as outras propriedades
da coluna ou marcar a revisão das propriedades da coluna como concluída.
Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho significativa do sistema para a
função de análise de escala.
Análise da Capacidade de Anulação:
A análise da capacidade de anulação é usada para refinar a definição de
metadados do indicador de nulos permitidos existente para as colunas com base
nos valores de dados reais que estão presentes na coluna.
Função
A análise da capacidade de anulação é útil se o indicador de nulos permitidos da
coluna original foi configurado sem o conhecimento ou considerar os valores dos
dados reais que a coluna pode conter. Se o indicador de nulos permitidos da
coluna precisar ser alterado, os metadados existentes para a coluna podem ser
alterados na origem de dados original ou podem ser usados para definir a coluna
em um novo esquema de destino para os dados.
Técnica de Análise
A decisão de inferir se a coluna deve permitir nulos baseia-se na porcentagem de
nulos que está presente na coluna relativa a um limite de porcentagem.
Recurso do sistema
Durante o processamento de análise de coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
determinar se a coluna contém valores nulos. Se a coluna contiver nulos, a
porcentagem de frequência desses nulos será comparada com o limite de
capacidade de anulação (por exemplo, 1%) aplicável para essa coluna. Se a
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porcentagem real de nulos for igual ou maior que a porcentagem do limite de
capacidade de anulação, o sistema inferirá que esses nulos devem ser permitidos.
Se a porcentagem real de nulos for menor que a porcentagem do limite de
capacidade de anulação, ou não houver nulos na coluna, o sistema inferirá que os
nulos não são permitidos. Esse indicador de nulos permitidos inferidos pelo
sistema é, em seguida, registrado no repositório como a seleção inferida e se torna,
por padrão, a seleção escolhida, como mostra o seguinte exemplo.

Figura 7. Exemplo de indicador de nulos permitidos inferidos pelo sistema

Responsabilidade do Usuário
É possível visualizar a análise de nulos quando a revisão de análise de coluna das
colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise da
capacidade de anulação possui seu próprio painel para visualizar os resultados
como parte da guia de análise de propriedades. Neste painel, é possível aceitar o
indicador de nulos permitidos inferido pelo sistema ou substituir a inferência do
sistema com a opção contrária. Se você substituir a seleção do indicador de nulos
permitidos inferido pelo sistema, a nova seleção será registrada no repositório
como o indicador de nulos permitidos escolhido. O processo é definitivamente
concluído ao revisar todas as propriedades da coluna e marca a função de
propriedade da coluna como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, a configuração do indicador de nulos permitidos apropriado para
uma coluna será evidente para um usuário pela presença de nulos na coluna.
Por exemplo, podem haver nulos na coluna apenas se a coluna estiver atualmente
configurada para permitir nulos. Para alterar a coluna para nulos não permitidos,
será necessário que os valores de nulo atuais sejam substituídos por algum outro
valor de dados.
Entretanto, se não houver nenhum nulo existente na coluna, provavelmente algum
nulo não foi inserido ou a coluna está configurada para não permitir nulos. Nesse
caso, é possível configurar livremente o indicador de nulos permitidos como
desejar.
Assim como outras propriedades da coluna, há uma vantagem em manter a
consistência de permitir nulos entre as colunas no ambiente de dados.
Decisões e Ações
É possível aceitar o indicador de nulos permitidos inferido pelo sistema ou
substituir a inferência pela outra opção.
Depois de tomar essa decisão, pode-se continuar revisando as outras propriedades
da coluna ou marcar a revisão das propriedades da coluna como concluída.
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Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho significativa do sistema para a
função de análise de capacidade de anulação.
Análise de Cardinalidade:
A análise de cardinalidade é usada para identificar restrições específicas de
exclusividade ou constância existentes nos valores de dados reais.
Função
Essa função é útil para identificar e marcar chaves naturais potenciais (como
números de Seguridade Social ou ID de veículo que não servem como chaves
primárias) onde espera-se que os dados sejam completamente ou altamente
exclusivos. Se os dados da coluna indicarem um valor constante único ou um valor
altamente constante dentro dos dados, isso poderá indicar um campo que foi
criado com a expectativa de servir como um Código ou Indicador, mas cujo uso
não foi mantido.
Técnica
A decisão de inferir se a coluna deve ser restrita para condição exclusiva ou
constante baseia-se na porcentagem de valores exclusivamente distintos (ou
constante) que estão presentes na coluna em limites definidos.
Recurso do sistema
Durante o processamento de análise da coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, então, analisa cada valor distinto para determinar a
exclusividade da coluna e a porcentagem do valor mais frequente (constante). Se os
valores distintos da coluna forem altamente exclusivos, a porcentagem de
frequência será comparada ao limite de exclusividade (por exemplo, 99%) aplicável
para essa coluna. Se a porcentagem real dos valores exclusivamente distintos for
igual ou maior que a porcentagem de limite de exclusividade, o sistema inferirá
que o tipo de cardinalidade deve ser exclusivo. Ele também avalia a ocorrência de
porcentagem do valor mais comum como uma constante. Se a porcentagem real do
valor constante comum for igual ou maior que a porcentagem de limite constante,
o sistema inferirá que o tipo de cardinalidade deve ser constante. Se o tipo de
cardinalidade não for exclusivo nem constante, o sistema inferirá a coluna para ser
não restrita.

Figura 8. Um Exemplo de Tipo de Cardinalidade que Não É Exclusiva nem Constante, o Sistema Infere a Coluna para
Ser "Não Restrita"
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Responsabilidade do Usuário
Você pode visualizar a análise do tipo de cardinalidade quando a revisão da
análise de colunas é visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise do
tipo de cardinalidade tem o seu próprio painel para visualizar os resultados como
parte da guia de análise de propriedades. A partir desse painel, pode-se aceitar a
restrição inferida pelo sistema para tipo de cardinalidade ou substituir a inferência
do sistema por outras opções. Se você substituir a seleção do tipo de cardinalidade
inferida pelo sistema, a nova seleção será registrada no repositório como o tipo de
cardinalidade escolhido. O processo é definitivamente concluído ao revisar todas as
propriedades da coluna e marca a função de propriedade da coluna como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, a configuração adequada do tipo de cardinalidade para uma coluna
é indicada pela presença de valores altamente exclusivos ou um valor altamente
constante na coluna.
Para campos classificados como identificadores ou texto, a expectativa é que o tipo
de cardinalidade seja exclusivo. Isso pode ser armazenado para registrar ou anotar
chaves naturais na origem de dados.
A instância de um tipo de cardinalidade de constante poderá significar que há
dados altamente distorcidos que precisam ter uma avaliação de precisão ou que
um tipo de cardinalidade de constante, que provavelmente é estranho ou
completamente padronizado, inclui pouco ou nenhum valor na origem de dados.
Decisões e Ações
Você pode aceitar o tipo de cardinalidade inferido pelo sistema ou substituir a
inferência por outra opção.
Depois dessa decisão ter sido tomada, pode-se continuar a revisar as outras
propriedades da coluna ou marcar a revisão de propriedades da coluna como
completa.
Considerações de Desempenho
Não há considerações significativas de desempenho do sistema para a função de
análise de tipo de cardinalidade.

Visão Geral da Análise de Controles de Qualidade de Dados
A análise de controles de qualidade de dados permite avaliar o conteúdo de dados
para condições básicas, atômicas de integridade como totalidade e validade. Essas
são avaliações fundamentais de qualidade de dados, fornecendo a base para
asserções de confiança ou confiabilidade nos dados.
A análise de controles de qualidade de dados é um componente de análise de
coluna que determina a adequação dos valores de dados localizados em uma
coluna. Ela foca três aspectos dos valores de dados na coluna usando três funções
analíticas.
Totalidade
Uma função usada para identificar valores não significativos (dados
ausentes) em uma coluna
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Domínio
Uma função que determina a validade dos valores de dados em uma
coluna
Formatar
Uma função que determina a validade do padrão de caracteres em um
valor de dados
Na análise de controles de qualidade de dados, o sistema é usado principalmente
para facilitar a análise do usuário apresentando os resultados da análise de dados
de uma maneira significativa e tabulando os resultados estatísticos para as funções
analíticas. Você pode tomar as principais decisões que estabelecem os critérios
adequados para cada função de análise usada para controlar a qualidade dos
dados para a coluna.
Análise de Totalidade:
A análise de integridade é usada para identificar registros que têm valores de
dados sem negócio significativo para a coluna. É importante para você saber qual
porcentagem de uma coluna tem “dados ausentes”.
Técnica
A abordagem para a análise de totalidade é que você revisa os valores de dados
distintos da coluna para marcar qualquer valor de dados onde, por seu
julgamento, nenhum negócio significativo para aquela coluna está sendo
transmitido. Exemplos desses tipos de valores incluem nulos, espaços, zeros, vazio
ou outros valores padrão (por exemplo, “Não Aplicável”, “999999999”). Quando
identificado, você deve marcar esses valores como “padrão” sempre que um valor
de dados significativo for normalmente esperado ou fornecer um valor de dados
melhoraria a condição de qualidade de dados da coluna. Se, no entanto, qualquer
um desses valores (por exemplo, “NA”) for aceitável ao negócio, o valor de dados
não seria marcado como “padrão”. Quando todos os valores de dados da coluna
tiverem sido revisados, a contagem total de registros e porcentagem de todos os
registros cujos valores de dados foram marcados como “padrão” serão
considerados “incompletos”, enquanto todos os registros serão assumidos como
“completos”.
Recurso do sistema
Durante o processamento de Análise da Coluna, o sistema constrói cada
distribuição de frequência da coluna. Durante a revisão dos resultados, o sistema
apresentará os valores de dados distintos da distribuição de frequência em uma
grade que inclui um sinalizador de validade para cada valor de dados distinto.
Todos os sinalizadores de validade na distribuição de frequência foram
configurados para “válido” quando a distribuição de frequência foi criada.
Conforme você configura os sinalizadores de validade para “padrão” em valores
de dados distintos, o sistema mantém uma lista de execução dos valores de dados
“incompletos” e um total da contagem de registros e porcentagem de registro, bem
como a contagem de valores distintos e a porcentagem para dados “incompletos”
na tela da interface com o usuário. Esses resultados estatísticos e configurações de
sinalizador podem ser salvos no sistema a qualquer momento e, basicamente,
podem ser registrados no repositório como os resultados de totalidade quando
todos os valores de dados foram inspecionados e o domínio e o sinalizador de
análise de totalidade foram marcados como revisados, conforme mostrado na
seguinte figura.

28

Guia de Metodologia e Boas Práticas

Figura 9. Exemplo dos resultados estatísticos e das configurações do sinalizador

Responsabilidade do Usuário
Você pode visualizar a análise de integridade quando a revisão da análise de
colunas é visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise de domínio e
de integridade possui sua própria guia para visualizar os resultados. A partir dessa
guia, pode-se visualizar uma distribuição de frequência da coluna para procurar
valores de dados “padrão”. Se um valor de dados “padrão” observado for
localizado, você deverá marcar esse valor de dados substituindo a configuração do
sinalizador de validade por “padrão”. Esse processo continua até você estar
satisfeito que todos os valores de dados incompletos foram localizados e
sinalizados. Você também pode desfazer qualquer decisão sobre um valor de dados
ser “padrão”, configurando o sinalizador de validade para outra configuração. O
processo é basicamente concluído quando você revisa todos os valores de dados e
marca o domínio da coluna e a função de integridade como revisada.
Interpretando Resultados
Normalmente, os valores de dados incompletos para uma coluna serão óbvios. Se a
coluna for uma classe de dados de CODE ou INDICATOR, o número de valores de
dados que deve ser inspecionado é limitado.
No entanto, se a coluna for uma classe de dados de TEXT, QUANTITY,
IDENTIFIER ou DATE, poderá haver muitos valores de dados a serem
inspecionados o que poderá levar muito tempo. Duas abordagens que podem
produzir os resultados corretos em menos tempo incluem olhar a extremidade alta
e a extremidade baixa da distribuição de frequência primeiro pelo valor de dados
e, em seguida, pela contagem de frequências.
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Também poderá ser útil pré-estabelecer critérios pelos quais um valor de dados
será marcado como “padrão”. Por exemplo, se a coluna for definida para permitir
nulos, o nulo nunca deverá ser marcado como “padrão”.
Outro conflito que pode surgir é ao marcar um valor de dados como “padrão”
versus “inválido”. Uma regra geral é que se houver uma tentativa de inserir um
valor significativo, mas ela for imprecisa (por exemplo, um erro de ortografia), ela
será considerada um valor de dados “inválido”. Se, no entanto, o valor de dados
não fornecer nenhuma sugestão sobre o que deve ser o valor de dados real, ele
será considerado um valor de dados “incompleto”. Isso distingue os valores de
dados com base na maneira provável na qual eles devem ser retificados, correção
versus pesquisa.
Como em outras propriedades de coluna, há uma vantagem em manter a
consistência sobre como valores de dados incompletos são identificados entre
colunas no ambiente de dados.
Decisões e Ações
Você têm várias decisões para fazer em cada coluna de integridade:
v Procure e marque valores de dados considerado como valores de dados
incompletos (por exemplo, dados ausentes).
v Depois de todas as decisões para uma coluna terem sido tomadas, é possível
continuar a revisar os valores de domínio da coluna para validade ou marcar o
domínio de coluna e a revisão de integridade como concluída.
Nesse ponto, você também pode criar uma tabela de referência com uma lista dos
valores de dados “incompletos” para uso em outras configurações do sistema.
Considerações de Desempenho
Não há considerações significativas de desempenho do sistema para a função de
análise de integridade. Você deve considerar a classe de dados da coluna e sua
cardinalidade (por exemplo, número total de valores de dados distintos) ao revisar
a análise.
Análise de Domínio:
A análise de domínio é usada para identificar registros que possuem valores de
dados inválidos na coluna. É importante saber qual porcentagem de uma coluna
possui dados inválidos.
Função
Apenas os valores de dados completos são considerados ao determinar valores de
dados inválidos. Os valores de dados que são considerados incompletos têm
prioridade sobre os valores dos dados que são inválidos.
Técnica de Análise de Domínio
A abordagem de análise é que você ou o sistema revisem os valores de dados
distintos da coluna para marcar qualquer valor dos dados considerado “inválido”.
O sistema possui vários tipos de análises de domínio (por exemplo, técnicas) que
podem ser usadas para executar a função. O critério difere para determinar valores
de dados válidos de inválidos, mas tudo isso resulta na identificação e na
marcação dos valores de dados da coluna como inválidos quando apropriado. O
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sistema assume qual tipo a ser usado com base na classe de dados da coluna em
questão. Entretanto, é possível escolher usar algum dos tipos de análise de
domínio para qualquer coluna, independente da classe de dados. Os três tipos de
análise de domínio são:
v Valor, em que você revisa manualmente todos os valores de dados
v Intervalo, em que você configura valores de dados válidos mínimo e máximo
v Arquivo de Referência, em que o sistema usa um arquivo de validade externo
Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise de coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna. Durante a revisão dos resultados, o sistema apresenta
os resultados da análise de domínio de uma de duas formas: Valor ou Intervalo,
com base na classe de dados da coluna. A interface com o usuário contém uma
caixa de seleção de tipo de domínio que permite mudar para um tipo de análise de
domínio diferente, se desejado.
Para as colunas que não são a classe de dados QUANTITY ou DATE, o sistema
assume o tipo de análise de domínio Valor a ser usado. Os valores de dados
distintos a partir da distribuição de frequência são exibidos em uma grade que
inclui um sinalizador de validade para cada valor dos dados distinto. Todos os
sinalizadores de validade na distribuição de frequência foram configurados quando
a distribuição de frequência foi criada.
Nota: Alguns valores de dados já podem ter sido configurados para o padrão se a
análise de integridade foi executada anteriormente.
É possível examinar os valores de dados e alterar qualquer sinalizador de validade
dos valor dos dados de válido para inválido. Conforme você configura os
sinalizadores de validade para inválido para os valores dos dados distintos, o
sistema mantém uma lista de execução dos valores de dados inválidos e um total
da contagem e da porcentagem de registro, além da contagem e da porcentagem
do valor distinto, para os dados inválidos na tela. Esses resultados estatísticos e as
configurações de sinalizador podem ser salvos no sistema a qualquer momento e
definitivamente registrados no repositório como os resultados de domínio da
coluna quando todos os valores de dados forem inspecionados e a análise de
domínio e de integridade for marcada como revisada, como mostra a seguinte
figura.
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Figura 10. Exemplo dos resultados estatísticos e das configurações do sinalizador

Para as colunas que são a classe de dados QUANTITY ou DATE, o sistema assume
o tipo de análise de domínio Intervalo a ser usado. Os valores atípicos da
distribuição de frequência (um número de valores de dados distintos mais baixos e
o mesmo número de valores de dados distintos mais alto a partir da distribuição
de frequência classificada) são exibidos em uma grade que inclui um sinalizador
de validade para cada valor dos dados distintos Todos os sinalizadores de validade
na distribuição de frequência serão configurados para válidos quando a
distribuição de frequência for criada.
Nota: Alguns valores de dados já podem ter sido configurados para o “padrão” se
a análise de integridade foi executada anteriormente na análise de domínio.
Inspecione visualmente os valores baixo e alto exibidos e altere o sinalizador de
validade em qualquer um desses valores de dados para mínimo (por exemplo, um
valor baixo) ou para máximo (por exemplo, um valor alto) para estabelecer o
intervalo dos valores válidos. Se o valor de dados mínimo ou máximo necessário
não estiver na exibição, poderá aumentar o número de valores atípicos exibidos
pelo sistema. Além disso, se o valor dos dados mínimo ou máximo necessário não
estiver na distribuição de frequência, é possível inserir manualmente os valores de
dados apropriados em um campo de texto.
O sistema também pode fornecer análise de domínio adicional para Intervalo, se
necessário. É possível solicitar que o sistema execute uma análise de quintil da
distribuição de frequência da coluna. Em uma análise de quintil, o sistema divide a
distribuição de frequência classificada(por exemplo, classificação numérica para
colunas numéricas, classificação cronológica para colunas de data e hora e
classificação alfabética para colunas alfanuméricas) em cinco segmentos com um
número igual de valores de dados distintos.
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Nota: O quinto segmento poderá ser diferente se a cardinalidade não for
exatamente divisível por cinco.
Depois que o processo de análise do sistema for concluído, o sistema exibirá um
gráfico que mostra a distribuição dos registros através de todos os cinco
segmentos, além dos valores de dados distintos baixo e alto de cada segmento, e
assim por diante. A visualização holística dos dados da coluna podem ajudar a
determinar onde os valores mínimo e máximo para a coluna devem ser
configurados.
Conforme você configura os sinalizadores de validade para mínimo ou máximo, o
sistema configura automaticamente os sinalizadores de validade para os valores
dos dados para menor do que o valor mínimo ou para maior do que o valor
máximo para inválido, a menos que o sinalizador já esteja configurado para o
padrão. Ambos os valores mínimo e máximo são considerados valores válidos.
Conforme a operação do sistema é executada, o sistema mantém uma lista de
execução dos valores de dados inválidos e um total da contagem e da porcentagem
de registro, além da contagem e da porcentagem do valor distinto, para os dados
inválidos na tela. Esses resultados estatísticos e as configurações de sinalizador
podem ser salvos no sistema a qualquer momento e definitivamente registrados no
repositório como os resultados de domínio quando todos os valores de dados
forem inspecionados e o sinalizador de análise de domínio e de integridade for
marcado como revisado, como mostra a seguinte figura.
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Figura 11. Exemplo dos resultados estatísticos e das configurações do sinalizador

O terceiro tipo de análise de domínio é conhecido como o tipo Arquivo de
Referência. Se você tiver um arquivo externo conhecido para conter todos os
valores de dados válidos permitidos na coluna (por exemplo, um arquivo de

34

Guia de Metodologia e Boas Práticas

código zip), ele poderá ser usado pelo sistema para detectar automaticamente
valores inválidos na distribuição de frequência da coluna.
O sistema usará cada valor de dados distinto na distribuição de frequência e
procurará o arquivo externo para ver se o valor está no arquivo. Qualquer valor de
dados distinto não localizado no arquivo externo terá seu sinalizador de validade
configurado automaticamente para “inválido” no sistema.
Conforme você ou o sistema configura os sinalizadores de validade para inválido
para os valores dos dados distintos, o sistema mantém uma lista de execução dos
valores de dados inválidos e um total da contagem e da porcentagem de registro,
além da contagem e da porcentagem do valor distinto, para os dados inválidos na
tela da interface com o usuário. Esses resultados estatísticos e as configurações de
sinalizador podem ser salvos no sistema a qualquer momento e definitivamente
registrados no repositório como os resultados de domínio quando todos os valores
de dados forem avaliados e o sinalizador de análise de domínio e de integridade
for marcado como revisado.
Responsabilidade do Usuário
Visualize a análise de domínio quando a revisão de Análise de Coluna das colunas
for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise de domínio e de
integridade possui sua própria guia para visualizar os resultados. O sistema exibirá
a janela Tipo de Domínio de Valor ou a janela Tipo de Intervalo com base na classe
de dados da coluna. É possível aceitar esse tipo de análise de domínio e continuar
ou escolher um tipo de análise de domínio preferido a ser usado para a coluna.
Quando o tipo de análise de domínio apropriado for selecionado, você focará em
diferentes aspectos do processo dependendo de qual tipo de análise de domínio for
escolhido.
Para o Tipo de Domínio de Valor, a tarefa principal é examinar os valores de
dados. Isso deve ser feito com cuidado para as colunas que possuem uma
cardinalidade pequena relativa (por exemplo, as colunas CODE ou INDICATOR).
Se a coluna tiver uma cardinalidade grande (por exemplo, as colunas TEXT ou
IDENTIFIER) inspecionar cada valor pode ser muito demorado. Nesse caso, duas
abordagens podem produzir os resultados corretos em menos tempo, incluindo
primeiro a observação high end e low end da distribuição de frequência pelo valor
de dados e, em seguida, pela contagem de frequência.
Se a coluna tiver valores de dados que podem ser classificados logicamente (por
exemplo, colunas DATE, QUANTITY ou IDENTIFIER designadas
sequencialmente), o tipo Intervalo será a forma mais eficiente para executar análise
de domínio. Um valor mínimo e máximo apropriado deve ser escolhido com
cuidado para definir o intervalo válido.
Se um arquivo externo confiável existir, o Arquivo de Referência será o tipo de
análise de domínio preferido. Alguns arquivos de referência criados internamente
devem ser usados com cuidado na organização ao contrário dos arquivos de
referência disponibilizados pelas organizações externas. Um arquivo de referência
interna pode, às vezes, ser impreciso e a origem do problema de dados inválidos
localizada nas origens de dados.
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Para o arquivo de Intervalo e de Referência, o processo de análise de domínio é
concluída depois de ficar satisfeito com os resultados. Para o tipo de Domínio de
Valor, o processo será concluído depois da inspeção visual de todos os valores de
dados relevantes serem executados.
Por fim, você sinaliza o status de domínio e de integridade conforme concluído
por essa coluna.
Interpretando Resultados
Normalmente, a maioria dos valores dos dados inválidos de uma coluna será
certamente examinada. As causas desses dados inválidos pode variar a partir da
captura de dados imprecisos, de defeitos de processamento do sistema ou de
conversões de dados imprecisos.
A importância da quantia de dados inválidos em uma coluna depende da natureza
da coluna e de seu impacto nos processos de negócios e nas operações do sistema.
Se a análise dos dados for direcionada pela necessidade de usar os dados como
origem para uma nova integração de dados, é fundamental que os dados sejam
corrigidos ou que os analistas do sistema de integração saibam dos dados
inválidos e como eles devem ser tratados.
Para melhorar e manter a qualidade dos valores de domínio, também é importante
rastrear os problemas para obter a origem do problema para poder executar a ação
corretiva e evitar que ocorram mais problemas.
Decisões e Ações
Há várias decisões a serem tomadas para cada coluna para a análise de domínio. É
possível escolher o tipo de análise de domínio apropriado a ser usado para a
coluna. Em seguida, é necessário decidir a validade dos valores dos dados
individuais, determinar os valores de dados válidos mínimo e máximo ou
determinar a disponibilidade de um arquivo de referência externa aceitável.
Depois que todas as decisões para uma coluna forem tomadas, pode-se continuar
revisando os valores de domínio da coluna para a validade ou marcar o domínio
da coluna e a revisão de integridade como concluídos.
Nesse ponto, também é possível solicitar a criação de uma tabela de validade que
criará um arquivo de referência de coluna única que contém todos os valores de
dados distintos válidos a partir da distribuição de frequência da coluna. Essa tabela
de validade pode ser exportada para outros produtos ou sistemas para aplicação
na origem de dados, como mostra a seguinte figura.
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Figura 12. Exemplo da janela na qual você seleciona o tipo de tabela de referência

Além disso, se você desejar iniciar a ação corretiva nos dados inválidos, é possível
iniciar o processo de qualquer valor dos dados distintos sinalizados como inválidos
ao digitar um novo valor de substituição em um campo de valor de transformação
na grade de distribuição de frequência. Em seguida, você poderá solicitar a criação
de uma tabela de mapeamento que criará um arquivo de referência de duas
colunas, com a primeira coluna contendo o valor de dados existentes e a segunda
coluna contendo o valor de substituição inserido. Essa tabela de mapeamento pode
ser exportada para outros produtos ou sistemas para aplicação na origem de
dados.
Considerações de Desempenho
Há duas considerações importantes de desempenho ao conduzir a análise de
domínio.
v Ao usar um tipo de análise de domínio de valor, é necessário saber o tempo
significativo necessário para inspecionar cada valor de dados para as colunas
com alta cardinalidade na distribuição de frequência.
v Além disso, ao usar um tipo de análise de domínio de intervalo, solicitar uma
análise de quintil pode criar uma tarefa de processamento demorada para as
colunas com alta cardinalidade na distribuição de frequência.
Análise de Formato:
A análise de formato é usada para validar o padrão de caracteres usado para
armazenar um valor de dados em colunas seletivas (por exemplo, números de
telefone, números de Seguridade Social) que possuem um formato geral padrão. O
formato de análise é útil quando o formato de caracteres for fundamental para os
procedimentos automatizados ou para a exibição desses valores de dados.
Técnica de Análise
Cada valor de dados em uma distribuição de frequência da coluna é analisado
para criar um formato geral desse valor de dados que representa o padrão de
caracteres desse valor de dados. Em seguida, todos os formatos gerais individuais
para a coluna são resumidos para desenvolver uma distribuição de frequência de
formatos gerais da coluna. É possível inspecionar os formatos gerais no resumo e
decidir para cada uma se o formato está em conformidade com os requisitos de
formato da coluna ou se viola os requisitos de formato da coluna.
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Recurso do sistema
Durante o procedimento de análise de coluna, o sistema constrói a distribuição de
frequência de cada coluna e, em seguida, analisa cada valor distinto para
desenvolver um formato geral para esse valor de dados. Para criar o formato geral
a partir do valor de dados distinto, o sistema converte cada caractere alfabético
para um “a” ou “A”, dependendo das letras maiúsculas do caractere, converte
cada caractere numérico para um “9” e não altera os espaços e caracteres especiais,
como mostra a seguinte tabela.
Tabela 2. Exemplos de Formato Geral
Valor dos Dados

Formato Geral

John Smith

Aaaa Aaaaa

7256-AGW

9999-AAA

PR-609-54 VB

AA-999-99 AA

Usando todos os formatos individuais gerais, o sistema desenvolve uma
distribuição de frequência pelo formato geral, que é referido como o resumo. Cada
formato geral no resumo possui seu próprio sinalizador de conformidade.
Inicialmente, o sistema assume que cada formato geral esteja em conformidade
com os requisitos de formato. Ao sinalizar um formato geral como "viola o
padrão", também é possível solicitar que o sistema sinalize todos os valores de
dados afetados como inválidos, como mostra a seguinte figura.

Figura 13. Exemplo dos formatos gerais e de valores de status possíveis

Responsabilidade do Usuário
É possível visualizar a análise de formato quando a revisão de análise de coluna
das colunas for visualizada. Na visualização de coluna detalhada, a análise de
formato possui sua própria guia para visualizar os resultados. O sistema apresenta
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o resumo de formatos gerais usados na coluna. Inspecione o resumo de formatos
gerais para identificar e sinalizar quais formatos gerais violam os requisitos da
coluna. Se necessário, também é possível que o sistema sinalize cada valor de
dados distinto que usa esse formato geral como inválido. O processo é
definitivamente concluído ao revisar todos os formatos gerais e marca a função de
análise de formato como revisada.
Interpretando Resultados
A maioria das colunas não possuem requisitos de formato que devam ser aplicados
rigorosamente. Para as colunas que possuem requisitos de formato que devem ser
aplicados, normalmente haverá um número limitado de formatos gerais para
inspecionar.
Quando os formatos gerais estiverem violando os requisitos ou forem
inexplicáveis, pode-se obter mais insight ao fazer uma pesquisa detalhada do
formato geral em questão. Uma lista de valores de dados reais ou de valores que
estão nesse formato geral é exibida. Isso pode ser útil ao decidir se o formato geral
atende ou viola os requisitos da coluna.
A gravidade dos requisitos da coluna e a necessidade de uma ação corretiva
geralmente determinará a necessidade de sinalizar os valores de dados com as
violações de formato geral como dados inválidos. Se você desejar iniciar a ação
corretiva nos dados inválidos, é possível iniciar o processo de qualquer valor dos
dados distintos sinalizados como inválidos ao digitar manualmente um novo valor
de substituição, com um formato geral compatível, em um campo de valor de
transformação na grade de distribuição de frequência. Em seguida, você poderá
solicitar a criação de uma tabela de mapeamento que criará um arquivo de
referência de duas colunas, com a primeira coluna contendo o valor de dados
existentes e a segunda coluna contendo o valor de substituição inserido. Essa
tabela de mapeamento pode ser exportada para outros produtos ou sistemas para
aplicação na origem de dados.
Assim como outras propriedades de coluna, há uma vantagem em manter os
mesmos requisitos de formato para a mesma coluna lógica se ela aparecer em
vários locais.
Por fim, em alguns casos, você pode desejar aplicar os formatos de colunas TEXT
(por exemplo, nomes, endereços, descrições). Embora a análise de formato possa
ser usada para fazer isso, esse método não é o mais eficiente. O produto
InfoSphere QualityStage acompanhante possui recursos de análise de padrão
adicionais que podem ser usados para analisar esses tipos de colunas mais
eficientemente.
Decisões e Ações
Primeiro, é necessário decidir se uma coluna requer execução do formato de
caracteres nos valores dos dados.
Se requerer, use a análise de formato e decida para cada formato geral de coluna se
ela atende ou viola os requisitos da coluna.
Por fim, decida se os valores dos dados que possuem um formato geral violado
deve ser tratado como dados inválidos.
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Considerações de Desempenho
Não há considerações de desempenho do sistema para a função de classificação de
dados.

Visão Geral da Análise de Tabelas
A análise de tabelas cruzadas é o componente do IBM InfoSphere Information
Analyzer usado para analisar dados a partir de uma perspectiva de tabela.
O InfoSphere Information Analyzer foca a análise de tabela em duas áreas:
v A confirmação ou a identificação de uma chave primária para uma tabela
v Dada uma chave primária, a execução de uma verificação duplicada dos valores
da chave primária na tabela
Análise de Chave Primária:
A função de análise de chave primária é usada para identificar uma ou mais
colunas em uma tabela que sejam qualificadas e adequadas para serem a chave
primária da tabela. As chaves primárias são de coluna única (preferencial) ou de
várias colunas, que usam uma combinação de colunas. A função é usada para as
tabelas que não possuem uma chave primária definida nos metadados importados
ou para tabelas em que uma alteração na chave primária é desejada. Essa função,
usada em conjunto com a função de verificação de duplicata, é usada para
selecionar uma nova chave primária.
Técnica de Análise
A análise da chave primária é baseada na identificação e na classificação dos
candidatos à chave primária do sistema. É possível revisar os candidatos e
selecionar uma chave primária apropriada.
A análise e a classificação dos candidatos baseia-se na exclusividade dos valores
dos dados dentro de uma ou mais colunas primárias. Como a exclusividade é um
atributo de cada chave primária, ela é usada para identificar candidatos a chave
primária. Porém, como nem cada coluna exclusiva ou combinação de colunas é
adequada para ser a chave primária, a decisão do usuário é necessária para
escolher a melhor chave primária dentre os candidatos.
A análise é executada em duas fases.
v Primeiro, é feita uma análise de colunas individuais para identificar possíveis
candidatos a chave primária de coluna única. A exclusividade de cada coluna na
tabela é determinada diretamente a partir da distribuição de frequência da
coluna. O sistema exibe as colunas individuais classificadas em ordem
decrescente por exclusividade. Se você puder selecionar uma chave primária de
coluna única adequada, a análise será completa e não haverá necessidade de
executar a segunda fase da análise. Entretanto, se não houver nenhum candidato
de coluna única ou nenhum candidato for adequado para atuar como a chave
primária, a segunda fase da análise, análise de várias colunas, precisará ser feita.
v A segunda fase da análise de chave primária, análise de várias colunas, é
executada sempre que uma análise de coluna única falhar ao produzir uma
chave primária. A análise de várias colunas inclui automaticamente colunas
individuais em combinações de coluna lógica. Em seguida, ela testa a
exclusividade dos valores de dados concatenados produzidos por cada
combinação como se as colunas concatenadas fossem uma coluna única. Os
candidatos de várias colunas são exibidos para o usuário pelo sistema
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classificado em ordem decrescente pela porcentagem de exclusividade. Revise os
candidatos a chave primária de várias colunas que estão sendo exibidos e
selecione a combinação de coluna que mais seja adequada para atuar como a
chave primária.
Depois que uma chave primária de coluna única ou de várias colunas for
selecionada, pode-se executar uma verificação de duplicata para confirmar e aceitar
a seleção.
Recurso do sistema
Inicie a análise da chave primária ao selecionar uma tabela. O sistema analisa a
distribuição de frequência para cada coluna na tabela para determinar se ela está
qualificada para ser a chave primária. Essa qualificação baseia-se na porcentagem
dos valores de dados distintos exclusivos na distribuição de frequência (por
exemplo, um valor dos dados com uma contagem de frequência igual a 1). A
porcentagem de exclusividade é calculada dividindo-se o número total dos valores
dos dados distintos exclusivos na distribuição de frequência pelo número total de
linhas na tabela. A porcentagem de exclusividade para cada coluna é comparada
em relação à porcentagem do limite da chave primária aplicável nas opções de
análise. Se a porcentagem de exclusividade for igual ou maior que a porcentagem
do limite da chave primária, o sistema sinalizará a coluna como uma candidata a
chave primária.
O sistema apresenta os resultados da análise da chave primária de coluna única
em uma guia. Os candidatos a chave primária de coluna única são exibidos
classificados em ordem decrescente pela porcentagem de exclusividade. Revise os
candidatos de coluna única para determinar se alguma das colunas são ambas
qualificadas ou adequadas (por exemplo, modo de negócios) para serem a chave
primária. Se sim, poderá selecionar essas colunas para testes adicionais na função
de verificação de duplicata. Se não, mude para a fase de análise de várias colunas.
A figura a seguir fornece um exemplo.
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Figura 14. Exemplo dos resultados da análise da chave primária de coluna única

Selecione a guia da análise de várias colunas. O sistema fornece três opções para
definir a tarefa de análise.
v A primeira é a capacidade de selecionar um subconjunto de colunas a partir da
tabela para a análise. É possível remover colunas da análise que não devem
fazer parte de uma chave primária lógica (por exemplo, TEXT ou QUANTITY).
A segunda opção é a capacidade de configurar o número máximo composto, que
controla o número máximo (por exemplo, 2-7) de colunas que podem ser
combinadas na análise de várias colunas. A terceira opção é usar a tabela de
origem ou a amostra de dados a partir da tabela de origem para executar a
análise.
v Depois de especificar essas opções, o sistema começa a gerar todas as
combinações de coluna possíveis iniciando em 2 chegando até, e incluindo, o
número máximo composto incluído (por exemplo, número máx. composto = 4
gera combinações de todas as colunas 2, 3 e 4). O sistema concatena cada
combinação de coluna e faz uma consulta de contagem distinta para a tabela de
origem original ou para sua amostra de dados. A contagem na resposta de
consulta é dividida pelo número total de linhas na tabela de origem ou na
amostra de dados para derivar uma porcentagem de exclusividade para essa
combinação de coluna. A porcentagem de exclusividade para cada combinação
de coluna é comparada em relação à porcentagem do limite da chave primária
aplicável nas opções de análise. Se a porcentagem de exclusividade for igual ou
maior que a porcentagem do limite da chave primária, o sistema sinalizará a
combinação de coluna como uma candidata a chave primária.
v O sistema apresenta os resultados da análise da chave primária de várias
colunas em uma guia. Os candidatos a chave primária de várias colunas são
exibidos em ordem decrescente pela porcentagem de exclusividade. Em seguida,
revise os candidatos de várias colunas para determinar se alguma das
combinações de colunas são ambas qualificadas ou adequadas para serem a
chave primária. Se sim, poderá selecionar essas combinações de colunas para
testes adicionais na função de verificação de duplicata. Se não, retorne para a
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fase de análise de várias colunas, configure novas opções e continue até
identificar uma chave primária de várias colunas satisfatória.

Figura 15. Exemplo de candidatos a chave primária de várias colunas classificados em ordem decrescente pela
porcentagem de exclusividade.

Responsabilidade do Usuário
Inicie o processo visualizando os resultados da análise da chave primária para uma
tabela. O sistema inicialmente exibe os resultados da análise de coluna única para
essa tabela. Em seguida, revise as colunas da tabela, classificadas em ordem
decrescente pela sua exclusividade, para determinar se alguma das colunas
individuais está qualificada (por exemplo, perfeitamente exclusiva ou quase
exclusiva) e adequada para ser a chave primária da tabela. Se essa coluna for
identificada, selecione essa coluna e mova para a função de verificação de
duplicata. Se nenhuma coluna for identificada, selecione a guia de análise de várias
colunas.
Para uma análise de várias colunas, defina o escopo da análise ao selecionar quais
colunas da tabela devem ser incluídas na análise e ao configurar um número
máximo composto que o sistema deve usar. O número máximo composto (2-7)
controla o número máximo de colunas que o sistema deve incluir em uma
combinação de coluna. Também há a opção para direcionar o sistema para executar
a análise de várias colunas em relação à tabela de origem original ou uma amostra
a partir da tabela de origem. Se uma amostra de dados para a tabela já existir, ela
poderá ser usada ou uma nova amostra de dados poderá ser criada. Com essas
configurações de parâmetros, é possível iniciar o pedido de análise de várias
colunas do sistema.
Semelhante aos resultados de análise de coluna única, o sistema exibe os resultados
de análise de várias colunas. Revise as combinações de colunas, classificadas em
ordem decrescente pela sua exclusividade, para determinar se alguma das
combinações de colunas está qualificada (por exemplo, perfeitamente exclusiva ou
quase exclusiva) e adequada para ser a chave primária da tabela. Se essa
combinação de coluna for identificada, selecione essa combinação de coluna e
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mova para a função de verificação de duplicata. Se nenhuma combinação de
coluna for identificada, é possível alterar as configurações de parâmetro (por
exemplo, máximo de colunas selecionadas ou compostas) e reiniciar outra instância
de análise de várias colunas. Esse processo pode ser repetido até uma chave
primária de várias colunas ser identificada e selecionada.
Interpretando Resultados
O processo de análise da chave primária é geralmente direto para chaves primárias
de coluna única, porém mais complexo para chaves primárias de várias colunas.
Para os resultados de análise de coluna única, o foco para sua revisão está
normalmente na porcentagem de exclusividade de cada coluna e de sua classe de
dados. Para ser uma chave primária, a coluna deverá ter uma exclusividade
perfeita ou quase perfeita. Pode haver normalmente alguns valores de dados
duplicados na coluna, se houver. Dada a exclusividade aceitável, a classe de dados
da coluna geralmente será IDENTIFIER ou CODE ou, às vezes, um DATE. É
menos provável que a coluna seja um TEXT ou um INDICATOR e raramente uma
classe QUANTITY.
Para análise de várias colunas, como a análise pode ser extensiva, é importante
estreitar o escopo da análise. A etapa inicial deve ser usada para limitar as colunas
para aquelas que mais tendem a fazer parte de uma chave de várias colunas. Isso
pode ser feito de duas formas. Primeiro, qualquer conhecimento geral que você
tiver a respeito da tabela e de suas colunas deve ser usado para eliminar
colunas-chave principal improváveis da análise. Segundo, a classe de dados da
coluna pode ser usada para eliminar as colunas de chave primária improváveis. As
colunas TEXT e QUANTITY devem ser eliminadas seguido pelas colunas CODE,
INDICATOR ou DATE cujas definições tornam-as colunas de chave primária
improváveis. Por fim, devido a forma como a maioria das tabelas foram
designadas, as colunas no início da tabela devem receber mais considerações do
que aquelas que estão no meio ou no final da tabela.
Quando as colunas forem selecionadas para análise de várias colunas, a próxima
etapa é configurar o número máximo composto. Lembre-se de que cada aumento
no número máximo composto (por exemplo, de 2 a 3), resulta em um aumento
exponencial do número de combinações de coluna que sistema gerará. Da mesma
forma, se o número máximo composto precisar ser aumentado iterativamente na
procura para a chave primária de várias colunas, ela será útil para reduzir ainda
mais o número de colunas que participam da análise.
Em análise de várias colunas, a menos que possuam uma indicação forte de qual é
a combinação de coluna de chave primária, é necessário trabalhar com uma
amostra de dados em vez de trabalhar na tabela de origem se possuir um número
maior de linhas. Como a exclusividade é uma característica de chave primária que
deve ser verdadeira para qualquer amostra de dados obtida da tabela de origem,
use uma amostra de dados como outros meios para otimizar o desempenho da
função.
Por fim, para ser uma chave primária, a coluna ou a combinação de coluna não
deve conter nenhum valor nulo.
Decisões e Ações
Tome várias decisões ao executar análises da chave primária.
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A decisão primária é a seleção de um candidato a chave primária de coluna única
ou de várias colunas para ser a chave primária. A decisão baseia-se na
porcentagem de exclusividade inerente no candidato e na adequabilidade das
colunas para atuar como uma coluna de chave primária. Depois de fazer a seleção
de chave primária, continue com a função de verificação de duplicata.
Ao executar uma análise de várias colunas, tomam-se decisões importantes que
afetam o escopo da análise:
v A seleção das colunas
v O número máximo composto
v Uso da amostra ou origem de dados
Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho significativa do sistema para a
análise de chave primária de coluna única.
Entretanto, para a análise de chave primária de várias colunas, a carga de trabalho
de análise do sistema é determinada pelo número de combinações de coluna a
serem analisadas e pelo uso da origem de dados em relação a uma amostra de
dados. O número de combinações de coluna baseia-se no número de colunas
selecionadas e no número máximo composto. Conforme o número máximo
composto aumenta, o número de combinações de coluna a serem analisadas
aumenta exponencialmente.
Análise de Verificação de Duplicata:
A análise de verificação duplicada é usada para testar as chaves primárias
definidas ou selecionadas para os valores da chave primária duplicada. Os valores
dos dados da chave primária duplicada devem ser pesquisados e corrigidos para
manter a integridade básica da tabela. As duplicatas são mais prováveis de
ocorrerem se uma ou mais colunas fizerem parte de uma chave primária
selecionada que não foi definida anterioremente.
Técnica de Análise
Para as chaves primárias de coluna única, a verificação de duplicata é executada
diretamente em relação à distribuição de frequência da coluna ao procurar por
quaisquer valores de dados distintos que possuem uma contagem de frequência
maior que um (por exemplo, valores duplicados).
Para chaves primárias de várias colunas, o sistema constrói uma distribuição de
frequência de valores de dados concatenados a partir de uma combinação de
coluna da chave primária. Depois que a distribuição de frequência for criada, a
verificação de duplicata poderá ser executada diretamente em relação à
distribuição de frequência da chave primária ao procurar por quaisquer valores de
dados distintos que possuem uma contagem de frequência maior que um (por
exemplo, valores duplicados). A distribuição de frequência é salva para uso
posterior possível na função de integridade referencial.
Recurso do sistema
Quando você solicitar que o sistema execute a função de verificação de duplicata,
ela está no contexto de uma chave primária definida ou selecionada.
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Se a chave primária for uma coluna individual, o sistema usa a distribuição de
frequência existente da coluna para procurar por duplicatas ou nulos. Quaisquer
valores de dados distintos que possuírem uma contagem de frequência maior que
um serão considerados valores duplicados. Os valores duplicados, estatísticas de
resumo e uma contagem de quaisquer nulos são exibidos na tela de resultados. Se
você estiver satisfeito com os resultados de verificação de duplicata, poderá
selecionar a coluna como a chave primária se você ainda não fez isso.
Entretanto, se a chave primária for uma combinação de colunas, o sistema primeiro
cria uma distribuição de frequência de valores de dados concatenados a partir de
uma combinação de coluna. O sistema usa essa distribuição de frequência para
procurar duplicatas e nulos conforme é feito para uma distribuição de frequência
de coluna individual. Quaisquer valores de dados distintos (concatenados) que
possuírem uma contagem de frequência maior que um serão considerados valores
duplicados. Os valores duplicados, estatísticas de resumo e uma contagem de
quaisquer nulos são exibidos na tela de resultados. Se você estiver satisfeito com os
resultados da verificação de duplicata, poderá selecionar a combinação de coluna
como a chave primária se você ainda não fez isso. A figura a seguir fornece um
exemplo.

Figura 16. Exemplo de valores duplicados, estatísticas de resumo e de uma contagem de
quaisquer nulos exibidos na tela de resultados.

Responsabilidade do Usuário
Inicie a função de verificação de duplicata para uma chave primária definida ou
selecionada. O sistema exibe os resultados, incluindo um resumo estatístico dos
valores dos dados da chave primária exclusivos e duplicados. Quaisquer valores de
dados de duplicata também são listados nos resultados. Se os resultados de
verificação de duplicata forem satisfatórios, poderá aceitar a combinação de
colunas como a chave primária. Se forem satisfatórios, poderá retornar para a
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função de análise da chave primária para procurar por uma ou mais colunas de
chave primária diferentes.
Interpretando Resultados
Geralmente, os resultados da verificação de duplicata não deve constar valores
duplicados ou nulos. Esses resultados são geralmente uma confirmação suficiente
de que uma ou mais colunas apropriadas foram selecionadas para serem a chave
primária.
Ocasionalmente, a verificação de duplicata mostra um número extremamente baixo
de valores duplicados ou nulos e devem ser pesquisados ainda mais para
determinar a origem do problema e ver se eles são podem ser corrigidos. Se
puderem ser corrigidos, é possível selecionar uma ou mais colunas como a chave
primária. Entretanto, quaisquer correções necessárias nos dados precisam ser feitas
antes que a chave primária possa realmente ser implementada.
Se houverem mais valores duplicados ou nulos, é provável que essa coluna não
esteja na chave primária. Nesse caso, você deverá retornar para a função de análise
da chave primária para continuar a procura.
Decisões e Ações
Há apenas uma decisão básica a ser tomada para cada candidato a chave primária
sujeita a verificação de duplicata. É possível aceitar uma ou mais colunas como
chave primária ou não.
No caso de candidatos a chave primária de várias colunas, também é possível
sequenciar as colunas na combinação em qualquer ordem. Isso será importante
mais tarde pois quaisquer candidatos de chave estrangeira para essa chave
primária também devem ser sequenciados na mesma ordem de coluna.
Considerações de Desempenho
Não há nenhuma consideração de desempenho do sistema significativo para a
função de verificação de duplicada quando envolver uma chave primária de
coluna única.
Para chaves primárias de várias colunas, o sistema precisa criar uma nova
distribuição de frequência usando valores de dados concatenados a partir de uma
combinação de coluna de candidato a chave primária. O tempo de execução para
essa tarefa é determinado pelo número de linhas na tabela de origem.

Visão Geral da Análise de Tabelas Cruzadas
A análise de tabelas cruzadas é o componente do IBM InfoSphere Information
Analyzer usado para analisar dados em tabelas cruzadas. O InfoSphere
Information Analyzer foca a análise de tabela em duas áreas.
v A semelhança dos valores de domínio de coluna
v A integridade referencial de chaves estrangeiras para chaves primárias
Análise de Semelhança:
A função de análise de semelhança identifica pares de colunas que têm um número
significativo de valores de domínio comuns. As colunas podem ou não estar na
mesma origem de dados e podem ou não ter o mesmo nome de coluna. A função é
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usada para localizar colunas semelhantes e colunas redundantes e é usada dentro
da função de análise de chave estrangeira.
Técnica de Análise
A abordagem da análise de semelhança é que o sistema compara os valores de
dados de distribuição de frequência para pares de colunas a fim de determinar se a
porcentagem de valores de dados comuns que uma coluna tem também estão na
outra coluna.
O usuário define as tabelas ou colunas que irão participar da análise. O sistema
gera todos os pares de colunas possíveis. (Por exemplo, o par A-B é incluído, mas
o par B-A não é porque é redundante com A-B.) A lista total de pares de colunas
gerados é sujeita a um teste de compatibilidade de pares de colunas que elimina
qualquer par da lista cujas colunas podem estar predeterminadas a não serem
capazes de ter valores de dados comuns. O sistema usa várias propriedades de
coluna (por exemplo, tipo de dados, comprimento, formatos gerais e assim por
diante). Aqueles pares de colunas que passam no teste de compatibilidade de pares
de colunas continuam na próxima etapa de análise.
Para cada par de colunas compatível, os valores de dados da distribuição de
frequência da primeira coluna são comparados com os valores de dados da
distribuição de frequência da segunda coluna. O processo é repetido novamente
com a segunda coluna comparada com a primeira. A análise é concluída com o
registro da porcentagem de semelhança de A a B de B a A. As porcentagens
computadas são então comparadas com a porcentagem aplicável do limite de
domínio comum nas opções de análise. Se a porcentagem for igual ou maior que a
porcentagem do limite de domínio comum, o par de colunas (por exemplo, A-B ou
B-A) será sinalizado como comum.
Recurso do sistema
A análise de semelhança é iniciada pelo usuário selecionando as tabelas ou colunas
que irão participar da análise. O sistema usa essas seleções para gerar a lista de
cada combinação possível de par de colunas. O sistema então continua a executar
o teste de compatibilidade de par de colunas na lista integral de pares de colunas.
Quando essa etapa é concluída, o sistema exibe os resultados intermediários,
incluindo estatísticas de resumo de quantos pares de colunas foram gerados e
quantos deles passaram ou falharam no teste de compatibilidade. O sistema
também exibe uma lista detalhada de pares de colunas que passaram e serão
usados na próxima etapa de análise. Revise essas informações e decida se irá
continuar o processo ou retornará para a etapa original de seleção de dados para
modificações.
Se você optar por continuar, o sistema iniciará o processo comparando os valores
de dados da distribuição de frequência para cada par de colunas sucessivamente
até todos os pares de colunas terem sido analisados. O processo captura as
porcentagens de semelhança para cada par e quaisquer sinalizadores de
semelhança que foram configurados. Um recurso da análise é que se as duas
colunas tiverem tido seus valores de domínio anteriormente comparados, eles
serão registrados em um arquivo de histórico com a data em que a comparação foi
executada. O sistema usará as porcentagens do arquivo de histórico a menos que
uma das distribuições de frequência da coluna tenha sido atualizada desde aquela
data.
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Quando você iniciar a revisão da semelhança, o sistema apresentará os resultados
com uma guia para cada tabela usada no processo. Cada guia exibe colunas de
uma tabela e todas as colunas com pares (por exemplo, qualquer outra coluna de
qualquer outra tabela) que tenham sido sinalizadas como tendo valores de domínio
comuns. Se você escolher, o sistema também pode exibir os pares não-sinalizados e
pode sinalizar um par de colunas como sendo redundante. A figura a seguir
fornece um exemplo.

Figura 17. Um Exemplo de Colunas de uma Tabela e Quaisquer Colunas com Par que Foram Sinalizadas como
Tendo Valores de Domínio Comuns

Responsabilidade do Usuário
Você inicia a análise de semelhança selecionando as tabelas ou colunas a serem
analisadas.
Depois de gerar pares de colunas e executar os testes de compatibilidade de par de
colunas, o sistema exibirá os resultados temporários para o usuário. Depois de
revisar aqueles resultados, decida se irá continuar o processo ou retornará para a
etapa de seleção de dados.
Quando o sistema concluir a análise de semelhança, visualize os resultados. Cada
tabela e suas colunas são exibidas em uma guia que mostra todas as outras colunas
que têm semelhança com as colunas naquela tabela. Se necessário, você poderá
sinalizar qualquer um dos pares de colunas como contendo uma coluna
redundante.
Interpretando Resultados
Ao visualizar os resultados temporários, foque duas áreas.
v Primeiro, avalie o número total de pares de colunas a serem processados na
próxima etapa. O número geralmente deve estar em 20% ou menos do número
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total de pares de colunas gerados. Também deve ser uma carga de trabalho
razoável para os recursos de computação que estão sendo utilizados.
v Segundo, verifique se quaisquer pares de colunas importantes passaram com
êxito no teste de compatibilidade.
Quando os resultados de semelhança reais forem revisados, saiba que alguns dos
pares de colunas sinalizados como comuns devem ser esperados. Cada coluna de
chave estrangeira deve resultar na semelhança com sua coluna-chave principal
correspondente. Esses pares de colunas não devem ser sinalizados como
redundantes. Para pares de colunas que não têm um relacionamento-chave, seu
julgamento é necessário para identificar as colunas que realmente são redundantes.
Decisões e Ações
Você tem várias decisões importantes para fazer durante a análise de semelhança.
v Selecionar tabelas e colunas a serem analisadas
v Continuar com a análise com base nos resultados temporários
v Identificar colunas que são realmente redundantes
Considerações de Desempenho
A consideração de desempenho do sistema mais significativa para a função de
análise de semelhança é o número total de pares de colunas que podem ser
razoavelmente processados como uma tarefa.
Análise de Chave Estrangeira:
A função de análise de chave estrangeira identifica candidatos de chave estrangeira
que referem-se à chave primária de uma tabela. Chaves estrangeiras são colunas
individuais ou multicolunas que usam uma combinação de colunas. A função é
usada para tabelas que não têm chaves estrangeiras definidas em seus metadados
importados ou para tabelas onde é necessária uma alteração na chave estrangeira.
Essa função, usada em conjunto com a função de integridade referencial, é usada
para selecionar uma nova chave estrangeira.
Função
A função de análise de chave estrangeira, usada em conjunto com a função de
integridade referencial, é usada para confirmar chaves estrangeiras existentes ou
selecionar novas chaves estrangeiras.
Técnica de Análise de Chave Estrangeira
A abordagem para análise de chave estrangeira baseia-se em uma variação da
função de análise da semelhança. A diferença importante é que os pares de colunas
gerados pelo sistema são limitados àqueles pares onde a primeira coluna é uma
coluna-chave principal definida ou selecionada em sua tabela. O sistema procura
outras colunas cujos valores de dados são comuns com a coluna-chave principal.
Primeiro, defina as tabelas e colunas que irão participar da análise. O sistema gera
uma lista restrita de pares de colunas onde a primeira coluna deve ser uma
coluna-chave principal definida ou selecionada para uma tabela. A lista restrita de
pares de colunas gerados é então sujeita a um teste de compatibilidade de pares de
colunas que eliminará qualquer par da lista cujas colunas podem estar
predeterminadas a não serem capazes de ter valores de dados comuns. O sistema
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usa várias propriedades de coluna (por exemplo, tipo de dados, comprimento,
formatos gerais e assim por diante). Aqueles pares de colunas que passam no teste
de compatibilidade de pares de colunas continuam na próxima etapa de análise.
Para cada par de colunas compatível, os valores de dados da distribuição de
frequência da segunda coluna são comparados com os valores de dados da
distribuição de frequência da primeira coluna (por exemplo, uma coluna-chave
principal). A análise computa a porcentagem dos valores de dados da distribuição
de frequência da segunda coluna que podem também ser localizados na
distribuição de frequência da primeira coluna. As porcentagens computadas são
então comparadas com a porcentagem aplicável do limite de domínio comum nas
opções de análise. Se a porcentagem for igual ou maior que a porcentagem do
limite de domínio comum, o par de colunas será sinalizado como comum.
Quando o processo de análise de semelhança for concluído, o sistema terá
identificado cada coluna que tem semelhança com uma coluna-chave principal seja
uma chave de coluna individual ou parte de uma chave de multicolunas.
As colunas que têm semelhança com as chaves primárias de coluna individual são
sinalizadas como um candidato de chave estrangeira. Para chaves primárias de
multicolunas, uma tabela deve ter uma combinação de colunas com semelhança
com cada coluna que faz parte da chave primária para ser sinalizada como um
candidato de chave estrangeira.
Recurso do sistema
A análise de chave estrangeira é iniciada selecionando as tabelas ou colunas que
irão participar da análise. O sistema usa essas seleções para gerar uma lista restrita
de combinações de par de colunas onde a primeira coluna no par deve ser uma
coluna-chave principal. O sistema então continua a executar o teste de
compatibilidade de par de colunas na lista restrita de pares de colunas. Quando
essa etapa é concluída, o sistema exibe os resultados intermediários, incluindo
estatísticas de sumário de quantos pares de colunas foram gerados e quantos deles
passaram ou falharam no teste de compatibilidade. O sistema também exibe uma
lista detalhada de pares de colunas que passaram e serão usados na próxima etapa
de análise. Revise essas informações e decida se irá continuar o processo ou
retornará para a etapa original de seleção de dados para modificações.
Se você optar por continuar, o sistema iniciará o processo comparando os valores
de dados da distribuição de frequência para cada par de colunas sucessivamente
até todos os pares de colunas terem sido analisados. O processo captura a
porcentagem de semelhança da segunda coluna no par junto à primeira coluna
(por exemplo, coluna-chave principal) e quaisquer sinalizadores de semelhança que
foram configurados. Um recurso da análise é que se as duas colunas tiverem tido
seus valores de domínio anteriormente comparados, eles serão registrados em um
arquivo de histórico com a data em que a comparação foi executada. O sistema
usará a porcentagem do arquivo de histórico a menos que uma das distribuições
de frequência da coluna tenha sido atualizada desde aquela data.
Quando você iniciar a revisão da chave estrangeira, o sistema apresentará os
resultados com uma guia para cada tabela usada no processo. Cada guia exibe
colunas-chave principais de uma tabela e todas as colunas com pares (por
exemplo, qualquer outra coluna de qualquer outra tabela) que tenham sido
sinalizadas como tendo valores de domínio comuns.
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Se a chave primária for uma coluna individual, o sistema exibirá todas as outras
colunas que tenham semelhança com a coluna-chave principal e será sinalizada
como um candidato de chave estrangeira.
Se a chave primária for multicolunas, o sistema exibirá todas as outras
combinações de colunas de uma tabela onde uma coluna na combinação tem
semelhança com uma das colunas-chave principais. Todas as colunas da chave
primária devem ser consideradas por uma coluna de semelhança para sinalizar
aquela combinação de coluna como um candidato de chave estrangeira.
Responsabilidade do Usuário
Inicie a análise de chave estrangeira selecionando as tabelas ou colunas a serem
analisadas.
Depois de gerar pares de colunas restritos e executar os testes de compatibilidade
de par de colunas, o sistema exibirá os resultados temporários. Depois de revisar
os resultados, decida se irá continuar o processo ou retornará para a etapa de
seleção de dados.
Quando o sistema concluir a análise da chave estrangeira, visualize os resultados.
Cada tabela e suas colunas-chave principais são exibidas em uma guia que mostra
todas as outras colunas que têm semelhança com as colunas-chave principais.
Revise as entradas sinalizadas como candidatos de chave estrangeira e selecione os
candidatos que devem ser testados adicionalmente para integridade referencial
com a chave primária.
Interpretando Resultados
Ao visualizar os resultados temporários, foque o número total de pares de colunas
a serem processados na próxima etapa. Além disso, assegure-se de que esteja
sendo usada uma carga de trabalho razoável para os recursos de computação.
Revise com cuidado do candidatos de chave estrangeira. Além da semelhança das
colunas, a definição das duas tabelas envolvidas também deve ser levada em
consideração ao determinar se há um relacionamento lógico real nos dados.
Para chaves primárias de colunas individuais, normalmente é óbvio se a coluna de
semelhança for de fato uma chave estrangeira. Colunas-chave principais que são
IDENTIFIER normalmente são decisões diretas. Para outros tipos de classe de
dados, é necessário assegurar-se de que a semelhança dos domínios é deliberada e
não acidental.
Para chaves primárias de multicolunas, assegure-se de que cada coluna de
semelhança atenda aos mesmos requisitos conforme já descritos para chaves de
colunas individuais. É mais provável que uma coluna da combinação de coluna de
chave estrangeira tenha um domínio comum acidental. Isso é particularmente
verdade se a combinação de coluna incluir as colunas DATE, INDICATOR ou
CODE. Saiba que a candidatura da chave estrangeira para chaves primárias de
multicolunas baseia-se na semelhança coletiva de colunas individuais. O teste
verdadeiro ocorre na próxima etapa, análise de integridade referencial, em que os
valores de dados concatenados do candidato de chave estrangeira são testados nos
valores de dados concatenados da chave primária.
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Decisões e Ações
Você tem várias decisões importantes para fazer durante a análise da chave
estrangeira, como:
v Selecionar tabelas e colunas
v Continuar com a análise com base nos resultados temporários
v Selecionar candidatos de chave estrangeira para análise de integridade
referencial
Considerações de Desempenho
A consideração de desempenho do sistema mais significativa para a função de
análise de chave estrangeira é o número total de pares de colunas que podem ser
razoavelmente processados como uma tarefa.
Análise de Integridade Referencial:
A função de análise de integridade referencial testa que cada valor de dados de
chave estrangeira, coluna individual ou multicolunas (concatenada) pode acessar a
chave primária de uma tabela relacionada.
Função
A função é usada para confirmar a integridade referencial de tabelas que têm
chaves estrangeiras definidas em seus metadados importados e para testar a
integridade referencial de candidatos de chave estrangeira antes de suas seleções
como uma chave. Essa função, usada em conjunto com a função de análise de
chave estrangeira, é usada para selecionar uma nova chave estrangeira.
Técnica
A abordagem para a análise de integridade referencial baseia-se na comparação de
valores de dados distintos na distribuição de frequência da chave estrangeira com
os valores de dados distintos na distribuição de frequência da chave primária.
Se a chave primária for uma coluna individual, o sistema usará as distribuições de
frequência das colunas respectivas, da chave estrangeira e da chave primária para
fazer a comparação.
No entanto, se a chave primária for multicolunas, o sistema criará primeiro uma
distribuição de frequência para a chave estrangeira com base nos valores de dados
concatenados na combinação de coluna de chave estrangeira. Então, o sistema usa
as distribuições de frequência (por exemplo, valores concatenados) da chave
estrangeira e da chave primária para fazer a comparação.
Na comparação, o sistema determina se qualquer um dos valores de dados
distintos da chave estrangeira não pode ser localizado na distribuição de
frequência da chave primária (por exemplo, uma violação de integridade
referencial). O sistema também computa o número de valores de dados distintos
da chave primária que não são usados como um valor de dados de chave
estrangeira. Isso poderá ou não ser um problema com base no relacionamento
lógico (por exemplo, 1 a n) das duas tabelas.
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Recurso do sistema
Você inicia a análise de integridade referencial selecionando um candidato de
chave estrangeira ou uma chave estrangeira definida.
Se a chave estrangeira for uma coluna individual, o sistema executará uma
comparação dos valores de dados distintos da distribuição de frequência da coluna
de chave estrangeira com os valores de dados distintos da distribuição de
frequência da coluna-chave principal.
No entanto, se a chave estrangeira for multicolunas, o sistema criará primeiro uma
distribuição de frequência dos valores de dados concatenados para a chave
estrangeira. Isso é necessário para comparação com a distribuição de frequência de
valores de dados concatenados para a chave primária que foi criada na função de
verificação duplicada.
A comparação das distribuições de frequência produz estatísticas de resumo da
chave estrangeira para a integridade da chave primária e da chave primária para a
situação da chave estrangeira. As estatísticas também são representadas
graficamente em um diagrama Venn produzido pelo sistema. Finalmente, o sistema
produz uma lista de valores de dados de chave estrangeira que são violações de
integridade referencial.
Responsabilidade do Usuário
Você inicia a função de integridade referencial para uma chave estrangeira definida
ou selecionada.
Se a chave estrangeira a ser analisada for uma chave multicolunas, o sistema o
alertará que uma distribuição de frequência de multicolunas de valores de dados
concatenados deve ser criada. Nesse ponto, você pode sequenciar a combinação de
colunas em uma ordem de coluna específica. Isso deverá ser feito, se necessário,
para que os valores de dados concatenados da chave estrangeira correspondam aos
valores de dados concatenados da chave primária que foram criados durante a
função de verificação duplicada.
O sistema exibe os resultados, incluindo um resumo estatístico da integridade
referencial da chave estrangeira para a chave primária, de informações da chave
primária para a chave estrangeira e uma listagem das violações de integridade
referencial. Se os resultados da integridade referencial forem satisfatórios, é
possível aceitar a coluna ou combinação de colunas como a chave estrangeira. Caso
contrário, você poderá retornar à função de análise de chave estrangeira para
procurar uma coluna de chave estrangeira diferente.
Interpretando Resultados
A revisão da análise de integridade referencial é bastante direta.
Se não houver violações de integridade referencial entre o candidato de chave
estrangeira e a chave primária, é uma boa indicação que o candidato de chave
estrangeira pode ser aceito como a chave estrangeira. Se houver relativamente
poucas violações de integridade referencial, elas deverão ser pesquisadas para
determinar sua causa principal e se podem ser corrigidas. No entanto, se o número
de violações de integridade referencial for significativo, você não deverá aceitar o
candidato para ser uma chave estrangeira.
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Além disso, se você estiver ciente de que deve haver um relacionamento 1-a-1 ou
1-a-n entre a tabela de chave primária e a tabela de chave estrangeira, a
integridade dos resultados da chave primária para a chave estrangeira devem ser
inspecionados.
Decisões e Ações
Você tem apenas uma decisão básica a tomar para cada candidato de chave
estrangeira sujeito à integridade referencial. É possível aceitar as colunas como a
chave estrangeira ou não.
No caso de candidatos de chave estrangeira de multicolunas, você também pode
sequenciar as colunas na combinação em qualquer ordem que desejar. Isso deve ser
feito, quando necessário, para assegurar que os valores de dados de chave
estrangeira sejam concatenados da mesma forma que ocorreu com a chave
primária.
Considerações de Desempenho
Não há considerações de desempenho significativas para a função de integridade
referencial quando ela envolve uma chave estrangeira de coluna individual.
Para chaves estrangeiras de multicolunas, o sistema precisa criar uma nova
distribuição de frequência que use valores de dados concatenados a partir da
combinação de coluna de candidato de chave estrangeira. O tempo de execução
para essa tarefa é determinado pelo número de linhas na tabela de origem.

Configurações de Análise
As configurações de análise fornecem um controle orientado por parâmetros para
como determinada análise deve ser executada pelo sistema. O sistema é instalado
com configurações padrão para essas opções de análise, que podem ser alteradas
pelos usuários, conforme necessário.

Opções de Configuração de Análise Disponíveis
As configurações de análise podem ser aplicáveis nos seguintes níveis:
v Sistema
v
v
v
v

Projeto
Banco de Dados
Tabela
Coluna

A seguinte tabela lista as opções de análise disponíveis.
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Tabela 3. Configurações de Análise
Área de análise
Análise da
Coluna

Função de
Análise

Opção de
Análise

Configuração
Padrão

Propriedades

Limite de
Capacidade de
Anulação

1.0%
Intervalo de
Configuração:
0,01 – 10,0%

Propriedades

Limite de
Exclusividade

99,0%
Intervalo de
Configuração:
90,0 – 100%
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Descrição
Se a coluna
possuir valores
nulos com uma
porcentagem de
frequência igual
ou maior que o
limite de
capacidade de
anulação, a
inferência é que
o sinalizador de
capacidade de
anulação seja
“YES”. Se não
existirem nulos
na coluna ou a
porcentagem de
frequência for
menor que o
limite, o
sinalizador de
capacidade de
anulação será
inferido como
“NO”.
Se a coluna
possuir uma
porcentagem de
valores distintos
exclusivos igual
ou maior que o
limite de
exclusividade, a
inferência é que
o sinalizador de
exclusividade
seja “YES”. Se a
coluna possuir
uma
porcentagem de
valores distintos
exclusivos
menor que o
limite, o
sinalizador de
exclusividade
será inferido
como “NO”.

Tabela 3. Configurações de Análise (continuação)
Área de análise

Função de
Análise

Opção de
Análise

Configuração
Padrão

Propriedades

Limite de
Constante

99,0%
Intervalo de
Configuração:
90,0 – 100%

Análise de
Tabela

Identificação de
Chave Primária

Limite da Chave 99,0%
Primária
Intervalo de
Configuração:
90,0 – 100%

Identificação de
Chave Primária

Tamanho da
Amostra de
Dados

2.000 registros
Intervalo de
Configuração:
1 – 999.999
registros

Descrição
Se a coluna
possuir um valor
distinto único
com uma
porcentagem de
frequência igual
ou maior que o
limite de
constante, a
inferência é que
o sinalizador de
constante seja
“YES”. Se não
houver nenhum
valor distinto
com uma
contagem de
frequência maior
que o limite, o
sinalizador de
constante será
inferido como
“NO.”
Se uma coluna
tiver uma
porcentagem de
cardinalidade
igual ou maior
que o limite de
chave primária,
a coluna será
inferida para ser
um candidato de
chave primária
como uma
coluna
individual.
O tamanho da
amostra de
dados controla o
número de
registros a serem
incluídos em
uma amostra de
dados da coleta
de dados.
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Tabela 3. Configurações de Análise (continuação)
Área de análise

Função de
Análise

Opção de
Análise

Configuração
Padrão

Identificação de
Chave Primária

Método de
Amostra de
Dados

Sequencial

Descrição
O método de
amostra de
dados indica ao
sistema qual
técnica para criar
a amostra de
dados do
tamanho
especificado de
amostra de
dados deve ser
usada:
v Sequencial –
primeiro n
linhas.
v “n” – cada
enésima linha.
v Aleatório –
baseado no
gerador de
número de
registro
aleatório.

Identificação de
Chave Primária
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Máximo de
Colunas de
Chave Primária

2
Intervalo de
Configuração:
90,0 – 100%

O limite de
domínio comum
é a porcentagem
de valores
distintos que
aparecem em
uma distribuição
de frequência no
campo de dados
que
correspondem a
valores distintos
em outra
distribuição de
frequência do
campo de dados.
Se a
porcentagem de
valores distintos
correspondentes
for igual ou
maior que o
limite, os dois
campos de
dados serão
inferidos como
tendo um
domínio comum.

Metodologia de Qualidade de Dados
As informações de metodologia de qualidade de dados são organizadas pela
função analítica e fornecem conhecimento profundo e as boas práticas para a sua
estratégia de qualidade de dados.
Existem vários conceitos-chave relacionados à análise e ao monitoramento da
qualidade de dados que incluem recursos para:
v Suportar a definição e a organização de regras direcionadas para os negócios
v Aplicar regras e reutilizar consistentemente entre as origens de dados
v Usar a análise de regras de vários níveis para entender problemas mais
abrangentes de qualidade de dados
v Avaliar as regras com relação às avaliações de desempenho e aos limites
definidos
v Avaliar e anotar os resultados da qualidade de dados
v Monitorar as tendências em qualidade de dados com o passar do tempo
v Implementar regras entre os ambientes
v Executar atividades de qualidade de dados em uma base improvisada ou
planejada, usando a interface com o usuário ou a linha de comandos

Análise e Monitoramento de Qualidade de Dados
A análise e o monitoramento da qualidade de dados é um conjunto de recursos do
IBM InfoSphere Information Analyzer projetados para avaliar os dados com relação
a critérios específicos do cliente. Esses critérios de avaliação de regras podem ser
usados repetidamente com o passar do tempo para ver mudanças importantes na
qualidade dos dados que estão sendo validados.
Você pode controlar a funcionalidade da regra de qualidade de dados. A
funcionalidade pode variar de um simples teste de coluna única a várias regras
que avaliam múltiplas colunas dentro e ao longo das origens de dados. Você
desenvolve as regras de dados necessárias para análise com base em resultados
anteriores da criação de perfis (por exemplo, análise de coluna) ou nas regras de
qualidade de dados definidas a partir dos processos de negócios do cliente.
Depois que uma regra de dados foi projetada e criada, você pode configurar uma
definição de regras que especifique a lógica de um teste de dados independente da
origem de dados. A definição de regra é criada usando variáveis lógicas ou
referências que, por último, serão vinculadas aos dados do cliente. Em seguida,
você vincula ou liga essas variáveis lógicas a dados reais (por exemplo, origem de
dados, tabela e tabelas unidas ou de colunas) para criar um formulário executável
dessa regra de dados. Esse processo em duas etapas permite que a definição da
regra de dados lógica seja reutilizada "ligando-a" a muitas origens diferentes de
dados. Cada “ligação” cria um novo formulário executável da mesma regra de
dados lógica, obtendo consistência nas origens de dados.
Depois que uma definição de regra de dados com ligação tiver sido criada, a regra
de dados poderá ser executada (por exemplo, testada com relação aos dados reais).
O sistema executa a regra de dados que produz estatísticas relevantes e captura os
registros de origem designados em uma tabela de saída gerada pelo sistema
sempre que um registro de saída está de acordo ou não com a condição lógica da
regra de dados, dependendo da preferência do usuário. Essas regras de dados
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também podem ser compartilhadas com a comunidade mais abrangente,
permitindo que outros projetos de qualidade tirem proveito desse entendimento
comum.
Essas regras de dados também podem ser combinadas em unidades maiores,
chamadas de definições de conjuntos de regras, quando as regras analisam dados
comuns. Esses conjuntos de regras podem conter uma ou muitas regras de dados
ou, até mesmo, outros conjuntos de regras, servindo assim como blocos de
construção para uma avaliação mais ampla dos dados. Ao avaliar várias regras de
dados neste contexto mais abrangente, você obtém um melhor insight da qualidade
geral das origens de dados.
Por exemplo, pode haver 50 regras de dados específicas que definem os dados de
boa qualidade de um registro do cliente. A avaliação de cada regra isolada apenas
fornece um insight das exceções referentes aos dados específicos. Porém, ao
combinar as regras de dados em um conjunto de regras, você não apenas pode ver
as exceções para cada regras, mas também pode visualizar cada registro que
contém uma ou mais exceções, de forma que dados realmente problemáticos
possam ser determinados e resolvidos de forma sistemática. Além disso, ao avaliar
as regras juntas, os padrões de problemas associados surgem onde as falhas de
uma regra causam falhas em outras regras ou indicam problemas subjacentes,
facilitando a análise da origem do problema. Finalmente, ao entender os problemas
de registro e de regra juntos, uma imagem da qualidade geral da origem de dados
se torna visível, o que permite a comparação da qualidade atual com as linhas de
base estabelecidas e a rápida determinação de se a qualidade dos dados está
melhorando ou piorando.
Com as regras de dados ou os conjuntos de regras, você pode estabelecer
avaliações de desempenho ou níveis de tolerância para os problemas. Além disso,
podem ser criadas métricas que sejam mostradas nas estatísticas geradas pelas
regras de dados, pelos conjuntos de regras ou por outras métricas que ajudam a
estabelecer custos ou pesos para os problemas de qualidade de dados ou que
facilitam a comparação de resultados em intervalos especificados. Ao executar as
regras de dados, os conjuntos de regras e as métricas ao longo do tempo, a
qualidade de muitas origens de dados pode ser monitorada e controlada, os
problemas podem ser observados e os relatórios podem ser gerados para revisão e
ação adicional.

Estruturando Regras de Dados e Conjuntos de Regras
Os recursos de análise de qualidade de dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer usam alguns conceitos-chave que estão na base do recurso para reutilizar
regras de dados entre as múltiplas origens de dados e para avalizar as regras de
dados em um conceito baseado em um conjunto maior.

Definições Lógicas Versus Regras Físicas
As definições de regras representam uma expressão lógica. Como expressões
lógicas, as definições de regras podem incluir qualquer número de variáveis que
representam dados de origem ou de referência. Essas variáveis podem ser
determinadas a partir de várias origens, mas continuam sendo variáveis lógicas. A
partir das definições lógicas, uma ou mais regras de dados físicas podem ser
geradas. É nesse ponto que as variáveis lógicas são vinculadas ou ligadas a dados
reais para avaliação.
Elas podem se originar em:
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Origens de Dados Físicos
Metadados padrão importado que usa o IBM InfoSphere Information
Analyzer ou outros módulos do IBM InfoSphere Information Server
Termos
Referências do glossário de negócios criadas pelo IBM InfoSphere Business
Glossary
Variáveis Globais
Marcadores lógicos definidos e criados pelo usuário que podem ser
mapeados para uma ou muitas origens físicas
Variáveis Locais
Palavras criadas pelo usuário que representam um conceito para uma
definição de regra
As definições de regras são como modelos e podem ser associadas a uma ou
muitas regras de dados executáveis. As regras de dados executáveis representam
uma expressão que pode ser processada ou executada. As regras de dados
executáveis exigem que as variáveis em uma definição de regra sejam ligadas a
uma origem específica de dados físicos (por exemplo, uma coluna de origem ou de
referência deve ser diretamente vinculada a uma coluna física específica em uma
tabela específica que tem uma conexão de dados). As regras de dados executáveis
são os objetos realmente executados por um usuário e que produzirão uma saída
específica de estatísticas e, possivelmente, de exceções.
Estes níveis podem ser visualizados de maneira gráfica ou visual. Por exemplo, sua
empresa deseja validar identificadores de impostos, portanto você cria uma regra
conceitual que simplesmente diz: Validar Identificador de Imposto (ou Validar
SSN). Isso é feito a partir de uma perspectiva do negócio, fora do InfoSphere
Information Analyzer.
A partir da definição de regra conceitual, você pode ver que há duas regras lógicas
que expressam esse conceito. Por exemplo, para validar identificadores de
impostos, existe a condição que o identificador do imposto deve existir e a
condição que ele deve atender a um formato definido.
Para implementação real, essas regras são ligadas e implementadas com relação a
múltiplas origens de dados físicos, com nomes de colunas diferentes. Elas também
podem ser combinadas a um conjunto de regras, o qual encapsula as duas
condições dentro do conceito mais abrangente de validar o identificador do
imposto.
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Definição Conceitual
Conceito: Validar SSN

Definição Lógica
Definição de Regra: SSN existe

Definição de Regra: SSN matches_format 999-99-9999

Definição Física
Regra: ORA.SSN existe

Regra: DB2.SocSecNum existe

Figura 18. Diferenças conceituais de definições físicas e lógicas

Regras de Dados e Conjuntos de Regras
Uma regra de dados é um objeto único que é executado com relação a um
conjunto específico de registros (a partir de uma origem ou de um conjunto de
origens associadas) e gera uma única estatística de tipo de falha ou de aprovação.
Isso significa que, para uma regra que testa se um identificador de impostos existe,
um valor é verdadeiro (o que significa que ele existe) ou falso (o que significa que
ele não existe). As regras geram contagens de exceções, detalhes de exceções e
resultados de saída definidos pelo usuário.
Um conjunto de regras é uma coleção de uma ou muitas regras executadas juntas
como uma só unidade com relação a um conjunto específico de registros (a partir
de uma origem ou de um conjunto de origens associadas) e geram vários níveis de
estatísticas. Os conjuntos de regras geram:
v Exceções de níveis de regra (por exemplo, quantos registros de uma determinada
regra foram aprovados ou reprovados)
v Estatísticas em nível de registro (por exemplo, quantas regras quebraram um
registro específico e qual é a confiança no registro)
v Estatísticas de padrão de regra (por exemplo, um número x de registros quebrou
as regras 1, 3 e 10)
v Estatísticas em nível de origem de dados (por exemplo, qual é o número médio
de regras quebradas por registro)
Ao agrupar regras em conjuntos, você pode avaliar as regras como condições
separadas com várias dimensões de saída, em vez de apenas ver uma parte da
imagem inteira. É possível avaliar múltiplas regras no contexto, fornecendo a
avaliação e a confiança de cada nível de avaliação. Depois de saber porque seu
registro foi reprovado e quantas vezes ou maneiras ele foi reprovado, reduza seu
tempo de análise e seu esforço de correção na execução longa. Ao procurar a falha
dos padrões de regra nos registros, você obtém uma visualização das condições e
dos problemas dependentes e pode rastrear múltiplas condições para pontos de
falha específicos, ajudando a estabelecer as origens do problema.

Variáveis Locais e Globais
Todas as definições de regras contêm variáveis que representam o que é avaliado.
Essas variáveis podem ser apenas digitadas (por exemplo, para criar alguma
palavra para representar a variável, como ‘sourcedata', ‘customer_type' ou
‘column1'), extraída da listagem de origens de dados conhecidas ou disponíveis
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(por exemplo, um nome de coluna real) ou escolhida da listagem de termos
disponíveis (se o IBM InfoSphere Business Glossary estiver em uso) que
representam terminologia de negócios comum na organização.
Variáveis que são criadas e escolhidas nas listas são consideradas locais, o que
significa que elas fazem parte dessa definição de regra específica. De maneira
similar, as variáveis nomeadas podem ocorrer em outras definições de regras, mas
não têm relacionamento umas com as outras. Se você alterar a variável ‘sourcedata'
em uma definição de regra, ela não terá efeito em uma definição de regra separada
que também contém uma variável chamada ‘sourcedata'.
No entanto, você pode criar variáveis que são globais. As variáveis globais (ou
lógicas globais), quando usadas em múltiplas definições de regra, representam as
mesmas informações e mudanças para a variável global e são aplicadas
consistentemente a todas as regras que as incorporam.

Problema dos Negócios
Os negócios precisam de uma regra que:
v Identifique os registros que têm um saldo inferior a um valor específico
v O valor pode ser variável ao longo do tempo, mas tem ampla aplicabilidade
v O valor tem um nome do negócio: ‘Saldo Mínimo'
Solução:
v Crie uma Variável Global chamada ‘Saldo Mínimo'.
v Designe um valor numérico literal, como 0,00 para a Variável Global.
v Ao construir uma definição de regra a ser testada com relação a um saldo
mínimo, construa-a usando a opção Variável Global.
As variáveis globais fornecem valores reutilizáveis que são compartilhados nas
regras. Eles podem ser valores literais padrão (por exemplo, ‘M' para masculino, ‘F'
para feminino, 0, 1000000) ou fontes de referência padrão (por exemplo,
MASTER_STATE.StateCode). Consequentemente, há apenas um local que você
precisa fazer mudança para atualizar as regras com variáveis globais.
Importante: Uma mudança na variável global é imediatamente aplicada a todas as
regras que a utilizam. Você não precisa modificar as definições de regra ou as
regras diretamente.

Padrões de Nomenclatura
Todas as definições de regra e de conjunto de regras, todas as regras e conjuntos
de regras de dados executáveis, todas as métricas e todas as variáveis globais
exigem um nome. Um nome pode facilitar ou atrapalhar a reutilização e o
compartilhamento desses componentes, de forma que, ao mesmo tempo que os
nomes podem ter forma livre e ser rapidamente criados durante a simples
avaliação e teste das condições, também é crítico identificar um padrão efetivo de
nomenclatura para monitoramento contínuo da qualidade.
Os padrões de nomenclatura são criados para:
v Estabelecer convenções padrão para regras de nomenclatura e outros
componentes de qualidade
v Facilitar a descoberta de uso de uma definição de regra ou de conjunto de regras
ou de uma métrica
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v Facilitar a descoberta de a que se aplica a origem de uma regra ou de um
conjunto de regras
v Localizar uma definição de regra, uma regra ou outro controle de qualidade
quando você precisa de um deles
v Promover a capacidade de reutilização
Consistência e clareza são os dois principais fatores de equilíbrio nos padrões de
nomenclatura. É fácil obter ampla variação em nomes, como mostrado na figura a
seguir.
ValidUSTaxID

Definição da Regra de Dados

ID de Imposto dos EUA válido tem 9 dígitos

Qualidade de Dados de Conta

Definição de Conjunto de Regras

Contém diversas contas

IsYesOrNo

Definição da Regra de Dados

Checa se a coluna contém

GreaterThanZero

Definição da Regra de Dados

Checa se um # é positivo

BankAccountRuleSet

Definição de Conjunto de Regras

Conjunto de Regras de Conta Bancária

TransformAcctValid

Definição de Conjunto de Regras

Conversão de Tipo de Conta

BankBalance

Definição da Regra de Dados

TransformSavings

Definição da Regra de Dados

Validar Alteração de Conta Poupança

TransformOther

Definição da Regra de Dados

Validar outras Alterações de Conta

TransformChecking

Definição da Regra de Dados

Validar Alteração de Conta de Verificação

Figura 19. Exemplo de padrões de nomenclatura simples

Também é fácil adotar um conjunto avançado de convenções, mas as convenções
de nomenclatura rígidas reduzem a clareza. Se você não puder interpretar
facilmente o significado de uma definição de regra, provavelmente criará algo
novo, em vez de reutilizar algo válido.
FMT_HS_SSN_1

Definição da Regra de DadosExemplo de nome secreto

FMT_DM_ACT_BAL

Definição da Regra de DadosDefinição de saldo de conta secreto

Figura 20. Exemplo de padrões de nomenclatura mais rígidos

O que pode ser feito para evitar isso é incorporar itens que possam estar em outro
lugar (por exemplo, suas rubricas). Outros campos, como Descrição e Criado por
podem armazenar esses tipos de referências, facilitar a clareza e a organização e
podem ser usados para classificação e filtragem.
Uma abordagem comum de nomenclatura é usar uma estrutura, como Prefix –
Name – Suffix.
Valores de Prefixo podem ser usados para facilitar a classificação e a organização
de regras. Prefixo com algo que expressa um Tipo/Nível de Regra. Por exemplo, os
itens a seguir são uma divisão de diferentes tipos ou níveis de regras:
v Completude (Nível 0), uso CMP, L0
v Validade de Valor (Nível 1), uso VAL, L1
v Consistência Estrutural (Nível 2), uso STR, PK, FMT, L2
v Validade Condicional (Nível 3), uso RUL, CON, L3
v Origem Cruzada ou Consistência Transformacional (Nível 4), uso XSC, TRN, L4
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O uso de um esquema, como L0 para L4, permite a fácil classificação, mas pode ser
muito oculto. O uso de abreviações é mais claro e classificará, mas não
necessariamente classificará em ordem sequenciada.
Valores de Nomes ajudam a identificar o tipo de campo e o tipo de regra (por
exemplo, SSN_Exists, SSN_Format, AcctBalance_InRange). A escolha de um nome
geralmente será baseada no tipo de objeto (por exemplo, Definição de Regra,
Conjunto de Regras, e assim por diante).
Definições de Regras
v O tipo de campo avaliado fornece melhor compreensão
v Nomes podem variar de ‘modelo' genérico a específico
– Existências de Dados poderão ser um modelo para reutilização
comum
– SSN_InRange é específico para dados típicos
Definições do Conjunto de Regras
Geralmente, essas definições variam de um grupo de regras referente aos
mesmos dados a um grupo de regras referente a algum objeto maior.
v SSN_Validation incluirá definições de regras referentes a existência,
completude, formato, intervalo válido e outro tipo de campo específico
v Customer_Validation incluirá definições de regras ou de conjuntos de
regras para todos os campos relacionados ao cliente, como nome,
número da carteira de trabalho, data de nascimento e outros valores
Regras
v A tabela e a coluna avaliadas fornecem melhor entendimento. Talvez
também seja necessário incluir o esquema, o banco de dados ou o nome
do arquivo.
v Inclua o tipo de teste de definição para identificar imediatamente como a
regra é aplicada:
– AcctTable.Name_Exists
– CustTable.SSN_InRange
conjuntos de regras
O esquema e a tabela, possivelmente com coluna avaliada, fornecem
melhor entendimento da origem de dados.
v CustTable.SSN_Validation identifica a tabela ou a coluna relevante
v CustDB.CustTable_Validation identifica o esquema ou a tabela relevante
apenas porque ele avalia múltiplas colunas
Métricas
v Podem ser aplicadas a uma ou mais regras ou conjuntos de regras ou a
outras métricas
v Incluem o tipo de medida avaliada
v Incluem o intervalo de medida (por exemplo, dia, semana, mês), se for
relevante
v Onde aplicados a uma única regra ou conjunto de regras, incluindo o
nome da regra ou do conjunto de regras, ajuda no entendimento
– AcctTable.Name_Exists_CostFactor_EOM identifica que existe um
custo aplicado a essa regra no fim do mês
– CustDB.CustTable_Validation_DailyVariance_EOD identifica que
existe um teste de variação no fim do dia com relação ao dia anterior

Metodologia e Boas Práticas

65

Variáveis Globais
v São instâncias individuais de variáveis usadas em múltiplas definições
de regras
v São distinguidas de variáveis locais específicas, incluindo um prefixo
que ajuda os usuários que estão lendo a definição de regra a entender
que esta é uma variável global (por exemplo, GLBL_)
v Incluem o tipo de valor ou referência (por exemplo, Balance, StateCode)
v Incluem um identificador que transmite quais informações estão
associadas ao valor ou à referência (por exemplo, Minimum_Balance,
Master_StateCode)
Os valores de sufixo podem ajudar na filtragem, na clareza do tipo de regra e no
estabelecimento de versões iterativas.

Análise de Regras de Dados
No meio da análise das regras de dados, a empresa deseja construir regras de
dados para testar e avaliar com relação a condições específicas de dados.
A função de análise de regra de dados no IBM InfoSphere Information Analyzer é
o componente pelo qual você desenvolve um teste de dados de forma livre.
Coletivamente, as regras de dados podem ser usadas para medir todas as
condições importantes de qualidade de dados que precisam ser analisadas. Você
também pode estabelecer uma avaliação de desempenho para os resultados das
regras de dados com relação ao sistema que comparará os resultados reais e
determinará uma variação. A análise de regra de dados pode ser usada uma vez,
mas geralmente é usada periodicamente para controlar as tendências e identificar
mudanças significativas na condição geral da qualidade de dados.
Algumas questões comuns precisam ser respondidas para estabelecer a análise
efetiva das regras de dados e o monitoramento contínuo da qualidade:
v Que dados estão envolvidos?
v Existem várias partes ou condições para a validação?
v Há ‘qualidades' conhecidas sobre os dados a serem considerados?
v Quais são as origens de dados (por exemplo, arquivos externos)?
v Existem classes de dados específicas (por exemplo, datas, quantidades e outras
classes de dados) para serem avaliadas?
v Existem aspectos para a 'regra' que envolvem as estatísticas da validação?
v Existem aspectos para a 'regra' que envolvem o entendimento do que ocorreu
anteriormente?
À medida que você trata essas questões, também é importante seguir algumas
diretrizes básicas.
Conhecer Seus Objetivos
A avaliação e o monitoramento da qualidade de dados são um processo e
não tudo o que ocorre em um produto. Os dados são usados pela empresa
para fins de negócios específicos. Garantir a alta qualidade dos dados faz
parte do processo de negócios para atender às metas de negócio. Entender
quais objetivos são mais críticos e importantes e quais podem ser
determinados mais facilmente deve orientá-lo na identificação dos pontos
de início.
Manter em um Escopo Bem Definido
Os projetos que tentam ser aprovados todos juntos geralmente falham.
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Você deve ter em mente que é razoável e aceitável desenvolver a regra de
dados incrementalmente para usar o valor contínuo. Elementos-chave de
negócios (às vezes, chamados de KBEs ou elementos de dados críticos)
geralmente são os principais alvos de avaliação e monitoramento, pois eles
direcionam muitos processos de negócios.
Identificar o que é relevante
v Identifique as regras de negócios relativas aos elementos de dados
selecionados ou de destino.
v Documente as possíveis origens desses elementos que devem ser
avaliadas. Elas podem iniciar com os sistemas selecionados ou
incorporar avaliações nos sistemas.
v Teste e depure a regra de dados com relação às origens identificadas
para ajudar a garantir a qualidade da regra de dados e, o mais
importante, a qualidade e o valor da saída.
v Remova as informações estranhas produzidas. Nem todas as
informações geradas por uma regra de dados necessariamente resolverão
problemas de qualidade de dados.
Importante: O teste de uma regra poderá falhar em um campo se
contiver valores Null. Se ele confirmar que o campo é opcional para a
entrada de dados, a falta dessas informações poderá não refletir um
problema específico de qualidade de dados (mas poderá indicar um
problema de negócio ou de fornecimento de dados).
Identificar o que precisa de exploração adicional
Expanda o foco com regras, conjuntos de regras e métricas novas e
destinadas. À medida que você cria mais regras e avalia mais dados, o foco
da avaliação e do monitoramento da qualidade de dados será expandido.
Isso geralmente sugerirá que novas regras, conjuntos de dados mais
amplos ou métricas mais específicas sejam inseridos no processo, além do
conjunto inicial de controles de qualidade.
Atualização periódica
Utilize o conhecimento que você já adquiriu. Da mesma maneira que os
processos de negócios e as origens de dados são alterados, as regras, os
conjuntos de regras e as métricas devem ser avaliadas.

Função das Regras de Dados
Geralmente, depois que o perfil dos dados de origem tiver sido criado, o próximo
nível da análise de dados será executado na função de análise da regra de dados.
A criação de perfis e a análise antecipada de dados não são necessárias para iniciar
um programa de análise de regra de dados e o monitoramento contínuo da
qualidade. Essas avaliações de qualidade de dados fornecem detalhes e insights
onde existem poucos, mas onde as origens são bem conhecidas e o monitoramento
contínuo é crítico. Esses podem ser o foco imediato de um programa de qualidade
de dados.
Você pode criar uma regra de dados de uma das duas maneiras no sistema. A
interface com o usuário do IBM InfoSphere Information Analyzer inclui:
v Um recurso de construção de regra de dados que o orienta no desenvolvimento
da lógica de regra de dados de uma forma declarativa.
v Um construtor de expressões de formato livre para criar uma regra de dados em
um formato mais procedural.
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Classes de Dados e Tipos de Regra de Dados
Tipos diferentes de dados precisarão de regras de dados diferentes e variações
desses tipos típicos de regras de dados. As classificações de dados inferidas pela
avaliação e investigação da qualidade de dados são pontos de início ideais para
focalizar nos tipos de regras de dados que você precisará.
Classes de dados comuns e exemplos típicos incluem:
v Códigos
– Abreviação de estado
– Código de procedimento
– Código de status
v Indicadores
– Status de conclusão da ordem
– Sinalizador ativado pelo funcionário
v Identificadores
– Número de seguridade social
– ID do Cliente
– ID da ordem
v Quantidades
– Preço de lista
– Quantidade da ordem
– Quantia de vendas
v Datas/Horários
– Data de envio
– Data da ordem
v Texto ou dados descritivos de forma livre
– Nome de produto
– Nome de cliente
– Endereço
A tabela a seguir descreve as classes de dados inferidas e os exemplos de métodos
de validação.
Tabela 4. Validações de regras comuns por classe de dados
Classe de Dados

Método de validação

Identificador

v Existência, supostamente obrigatório
v Todo exclusivo, sem duplicatas (se usado
como uma chave primária ou
exclusividade esperada)
v Valores mínimo e máximo, formato (se
houver texto)

Indicador

v Existência, se forem dados obrigatórios
v Valores válidos, nenhum valor-padrão

Código

v Existência, se forem dados obrigatórios
v Valores válidos, nenhum valor-padrão
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Tabela 4. Validações de regras comuns por classe de dados (continuação)
Classe de Dados

Método de validação

Data/Hora

v Existência, se forem dados obrigatórios
v Valores mínimo e máximo, formato (se
houver texto)
v Valores válidos, nenhum valor-padrão

Quantidade

v Existência, se forem dados obrigatórios
v Valores mínimo e máximo, formato (se
houver texto)
v Valores válidos, nenhum valor-padrão

Texto

v Existência, se forem dados obrigatórios,
embora muitos não sejam
v Valores-padrão, requisito de formato e
caracteres especiais

A tabela a seguir também descreve as classes de dados, os métodos de validação
de amostra relacionados e as condições de amostra.
Tabela 5. Métodos para avaliar a Validade do Valor por Classe de Dados
Classe de Dados
Identificador

Métodos de validação de
amostra

Condições de amostra

v Fora do intervalo (se
aplicável)

v Campo < mínimo AND
Campo > máximo

v Formatos Inconsistentes ou v Campo matches_format
Inválidos (se houver
99-99
texto/se aplicável)
Indicador

Valores inválidos

Campo in_reference_list {‘A',
‘B'}

Código

Valores inválidos

v Campo in_reference_list
{‘A', ‘B'}
v Campo
in_reference_column XXX

Data/Hora

v Fora do intervalo (se
aplicável)

v Campo < min_date
v Campo IS_DATE

v Formatos Inconsistentes ou
Inválidos (se houver texto
ou número)
Quantidade

v Fora do intervalo (se
aplicável)

v Campo < min_value
v Campo IS_NUMERIC

v Formato Inválido (se
houver texto)
Texto

v Caracteres especiais
inválidos

v Campo NOT
in_reference_list {‘A'}

v Formato Inválido (se
aplicável)

v Campo matches_format
AAA

Tipos de Regra de Dados
As regras de dados podem ser agrupadas em dois tipos: regras de controle de
qualidade e regras de negócios.
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As regras de dados tendem a se originar em:
v Acompanhamento de problemas de dados específicos revelados na análise de
perfil.
v Validação de regras de negócios estabelecidas pertinentes às operações e práticas
de negócios do usuário.
Regras de Dados de Controle de Qualidade:
As regras de dados de controle de qualidade geralmente são desenvolvidas a partir
da criação de perfis de problemas relacionados que são identificados durante a
análise de criação de perfis. Os problemas geralmente incluem, mas não se
limitam, colunas e tabelas cujos resultados da criação de perfis são insatisfatórios
ou suspeitos.
Os componentes da análise de criação de perfis levam às regras correspondentes
de controle de qualidade que ajudam a gerenciar dados como um material bruto
para a produção de informações de usuário efetivo. Os tipos de regras de dados de
controle de qualidade incluem:
v Valores de propriedades da coluna
v Completude da coluna
v
v
v
v

Validade da coluna
Formato da coluna
Integridade da chave primária
Integridade da chave estrangeira

Valores de propriedades da coluna
Os valores de propriedades da coluna incluem tipo de dado, comprimento,
precisão, escala e capacidade de anulação. A regra de dados mais comum desse
tipo é determinar o número de nulos em uma coluna, como mostrado no exemplo
a seguir. As outras propriedades da coluna geralmente são mais monitoradas por
recriação de perfil dos dados.
Tabela 6. Exemplo de teste de propriedades da coluna em uma regra de dados
Origem

Teste de
validação

Coluna X

EXISTE

a coluna existe

Coluna X

NÃO EXISTE

a coluna não
existe

Reference

Operando

Condição

Completude da coluna
O teste de completude da coluna envolve nulos, espaços, zero ou condições de
valores padrão que foram identificados durante a criação do perfil.
Tabela 7. Exemplo de teste de completude da coluna em uma regra de dados
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Origem

Teste de
validação

Coluna X

NÃO EXISTE
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Reference

Operando

Condição

OU

a coluna não
existe

Tabela 7. Exemplo de teste de completude da coluna em uma regra de
dados (continuação)
Origem
Coluna X

Teste de
validação
LISTA DE
REFERÊNCIA

Reference

Operando

LISTA DE
VALORESPADRÃO

Condição
A coluna tem
um valor-padrão

Validade da coluna
O teste de valores válidos em uma coluna assegura que apenas os valores de
dados permissíveis sejam usados na coluna (por exemplo, códigos). Como uma
regra de dados, geralmente ele é configurado de uma das três maneiras:
v Um único valor válido como um literal dentro da lógica da regra de dados
v Múltiplos valores válidos definidos em uma lista dentro da lógica da regra de
dados
v Múltiplos valores válidos armazenados em uma tabela externa à lógica da regra
de dados
Para testar os valores válidos, use um dos seguintes formulários de regra de dados:
Tabela 8. Exemplo de um teste para valores válidos
Origem

Teste de
validação

Reference

Coluna X

NÃO =

USA

O valor da
coluna não é
"USA

Coluna X

NÃO É LISTA
DE
REFERÊNCIA

LISTA DE
VALORES
VÁLIDOS

O valor da
coluna não está
na lista de
valores válidos

Coluna X

NÃO É
COLUNA DE
REFERÊNCIA

TABELA DE
VALORES
VÁLIDOS

O valor da
coluna não está
na tabela de
valores válidos

Operando

Condição

Formato da coluna
O teste de formato é usado em colunas que têm requisitos específicos de
formatação de dados (por exemplo, números de telefone).
Para testar se uma coluna está de acordo com um formato específico:
Tabela 9. Exemplo de teste em que uma coluna está de acordo com um formato específico
Origem
Coluna X

Teste de
validação

Reference

CORRESPONDE FORMATO
VÁLIDO

Operando

Condição
O formato da
coluna
corresponde a
um formato
válido
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Para testar se uma coluna viola um formato específico:
Tabela 10. Exemplo de teste em que uma coluna viola um formato específico
Origem
Coluna X

Teste de
validação

Reference

Operando

NÃO
FORMATO
CORRESPONDE VÁLIDO

Condição
O formato da
coluna não
corresponde a
um formato
válido

Integridade da chave primária
Uma regra de dados pode ser usada para testar a integridade da coluna de chaves
primárias ou das colunas de chaves primárias concatenadas. A integridade é
definida, pois a chave primária não tem valores duplicados dos dados.
Para testar se os valores dos dados das chaves primárias são exclusivos
(integridade):
Tabela 11. Exemplo de teste em que os valores dos dados das chaves primárias são
exclusivos (integridade)
Origem

Teste de
validação

Coluna X

EXCLUSIVO

Reference

Operando

Condição
Valores das
chaves primárias
exclusivos

Para testar se os valores dos dados das chaves primárias contêm valores
duplicados dos dados (violação de integridade):
Tabela 12. Exemplo de teste em que os valores dos dados das chaves primárias contêm
valores duplicados dos dados (violação de integridade)
Origem
Coluna X

Teste de
validação

Reference

Operando

NÃO
EXCLUSIVO

Condição
Valores das
chaves primárias
não exclusivos

Para tabelas que têm chaves primárias de múltiplas colunas, concatene as colunas
como descrito a seguir para aplicar o teste EXCLUSIVO adequado.
Tabela 13. Exemplo de teste em que as tabelas têm chaves primárias de múltiplas colunas
Origem
Coluna X +
Coluna Y +
Coluna Z
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Teste de
validação
EXCLUSIVO

Reference

Operando

Condição
X+Y+Zéa
chave primária
de múltiplas
colunas

Integridade da chave estrangeira
Uma regra de dados pode ser usada para testar a integridade das chaves
estrangeiras de uma coluna ou de múltiplas colunas. A integridade é definida à
medida que cada valor dos dados de uma chave estrangeira coincide com um
valor dos dados correspondente de uma chave primária referenciada pelo
relacionamento.
Para testar se os valores dos dados das chaves estrangeiras têm integridade
referencial:
Tabela 14. Exemplo de teste em que os valores dos dados das chaves estrangeiras têm
integridade referencial
Origem

Teste de
validação

Coluna X (chave COLUNA DE
estrangeira)
REFERÊNCIA

Reference

Operando

CHAVE
PRIMÁRIA

Condição
O valor da
chave
estrangeira
corresponde a
um valor de
chave primária

Para testar se os valores dos dados das chaves estrangeiras têm valores duplicados
dos dados (violação de integridade):
Tabela 15. Exemplo de teste em que os valores dos dados das chaves estrangeiras têm
valores duplicados dos dados (violação de integridade)
Origem

Teste de
validação

Coluna X (chave NÃO É
estrangeira)
COLUNA DE
REFERÊNCIA

Reference

Operando

CHAVE
PRIMÁRIA

Condição
O valor da
chave
estrangeira não
corresponde a
um valor de
chave primária

Para tabelas que têm chaves estrangeiras de múltiplas colunas, concatene as
colunas como descrito a seguir para aplicar o teste COLUNA DE REFERÊNCIA
adequado.
Tabela 16. Exemplo de teste em que as tabelas têm chaves estrangeiras de múltiplas
colunas
Origem
Coluna X +
Coluna Y +
Coluna Z

Teste de
validação
COLUNA DE
REFERÊNCIA

Reference

Operando

Condição
X+Y+Zéa
chave
estrangeira de
múltiplas
colunas

Regras de Negócios:
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As regras de negócios são a outra origem principal para a análise de regra de
dados. As regras de negócios aplicáveis já podem existir ou elas surgem à medida
que a análise de dados avança para critérios mais complexos.
Geralmente, uma regra de negócios no respectivo formulário de regra de dados
será criada para avaliar se um estado final esperado de dados existe após algum
processo de negócios ou do sistema (por exemplo, a captura adequada de
informações do cliente após a inscrição de um novo cliente). Os tipos de regras de
dados criadas a partir das regras de negócios incluem:
Combinação de Valor Válido
Um exemplo de combinação de valor válido pode ser certos tipos médicos de
serviço que podem ser executados somente em determinados locais de serviço e
devem ser compatíveis com certa cidade, estado e CEP para endereços dos Estados
Unidos. Um dos tipos mais comuns de regra de dados de negócios é aquele que
valida a combinação de valores de dados armazenados em múltiplas colunas
dentro de um registro lógico. Existem muitas políticas e práticas de negócios que
podem ser representadas pela combinação de valores de dados em mais de uma
coluna. Geralmente, as combinações válidas de valores de dados representam os
estados finais esperados dos dados, com base em um processo do sistema de
negócio.
Tabela 17. Exemplo de Combinações de Valores Válidos
Tipo de Serviço

Local de Serviço

Validade

Cirurgia

Hospital

Válido

Cirurgia

Ambulância

Inválido

Raio X

Hospital

Válido

Raio X

Farmácia

Inválido

Geralmente, existem duas maneiras de desenvolver uma regra de combinação de
valores válidos. A primeira é detalhar as combinações dentro da lógica da regra de
dados:
Tabela 18. Exemplo de uma maneira de desenvolver uma regra de combinação de valores
válidos
Origem

Teste de
validação

Reference

Operando

Coluna TIPO DE =
SERVIÇO

CIRURGIA

E

Coluna LOCAL
DE SERVIÇO

HOSPITAL

OU

Coluna TIPO DE =
SERVIÇO

RAIO X

E

Coluna LOCAL
DE SERVIÇO

PACIENTE DE
AMBULATÓRIO

=

=

Condição

Uma segunda abordagem que pode ser mais eficiente quando há uma grande
quantidade de combinações é usar uma tabela externa para armazenar as
combinações de valores válidos. A tabela externa pode ser criada por:
v Criar uma coluna virtual a partir de todas as colunas na combinação
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v Executar Análise de Coluna para criar uma distribuição de frequência dos
valores das colunas virtuais (isto é, as combinações)
v Marcar cada combinação na distribuição de frequência como “válida” ou
“inválida”
v Criar uma tabela de referência de valores válidos (isto é, combinações) a partir
da distribuição de frequência
v Usar a tabela de referência em uma regra de dados de combinação de valores
válidos
Considerando uma tabela de referência, a validação pode ser executada em uma
única regra de dado de linha.
Tabela 19. Exemplo de uma única regra de dado de linha com uma tabela de referência
especificada
Origem

Teste de
validação

Coluna TIPO DE COLUNA DE
SERVIÇO e
REFERÊNCIA
Coluna LOCAL
DE SERVIÇO

Reference

Operando

TABELA DE
VALORES
VÁLIDOS DE
TOS+POS

Condição
A combinação
dos valores de
TOS + POS
corresponde a
uma combinação
de valores
válidos de TOS
+ POS na tabela
de referência

Ou então, para localizar combinações de valores inválidos:
Tabela 20. Exemplo de uma única regra de dado de linha para localizar combinações de
valores inválidos
Origem

Teste de
validação

Coluna TIPO DE NÃO =
SERVIÇO e
Coluna LOCAL
DE SERVIÇO

Reference
TABELA DE
VALORES
VÁLIDOS DE
TOS+POS

Operando

Condição
A combinação
dos valores
válidos de TOS
+ POS não
corresponde a
uma combinação
de valores
válidos de TOS
+ POS na tabela
de referência

Computacional
Outro tipo comum de regra de dados de negócios é aquele que valida
matematicamente múltiplas colunas numéricas que têm um relacionamento
matemático. Esses cálculos podem ser em forma de equação (por exemplo, a taxa
horária multiplicada pelo número de horas trabalhadas deve ser igual ao valor
bruto a pagar) ou em uma forma de conjunto (por exemplo, a soma de ordens
detalhadas deve ser igual ao valor total da ordem). Geralmente, existem muitos
cálculos prescritos entre colunas numéricas em um banco de dados típico. Esses
cálculos definidos pelo negócio podem ser verificados usando uma regra de dados
computacional.
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Tabela 21. Exemplo de uma regra de negócios computacional
Origem

Teste de
validação

Reference

Operando

Condição

Coluna TAXA
=
HORÁRIA x
Coluna HORAS
TRABALHADAS

Coluna VALOR
BRUTO A
PAGAR

Validar cálculo
do valor bruto a
pagar

Colunas SOMAR =
(VALORES DE
ORDENS
DETALHADAS)

Coluna VALOR
TOTAL DA
ORDEM

Validar cálculo
do valor total
das ordens

Os cálculos executados em uma regra de dados computacional podem variar de
simples a complexas criando expressões de dados que usam funções escalares e
operadores numéricos adequados.
Cronológicas (também chamada de Valores Ordenados)
As regras de negócios que validam relacionamentos de tempo e duração são
conhecidas como regras de dados cronológicas. Essas regras podem definir a
sequência cronológica (por exemplo, a data de atividade de um projeto deve ser
igual ou maior que a data de início do projeto e igual ou menor que a data de
conclusão do projeto) ou a duração cronológica (por exemplo, o pagamento de um
cliente deve ser dentro dos 30 dias a contar do faturamento para evitar encargos
por atraso). Esses relacionamentos baseados no tempo podem ser validados usando
uma regra de dados cronológica.
Tabela 22. Exemplo de uma regra de negócios cronológica
Origem

Teste de
validação

Reference

Operando

Condição

E

A atividade do
projeto não pode
ocorrer antes da
data de início

Coluna DATA
DE ATIVIDADE
DO PROJETO

>=

Coluna DATA
DE INÍCIO DO
PROJETO

Coluna DATA
DE ATIVIDADE
DO PROJETO

=<

Coluna DATA
DE
CONCLUSÃO
DO PROJETO

A atividade do
projeto não pode
ocorrer após a
data de
conclusão

Tabela 23. Outro exemplo de uma regra de negócios cronológica
Origem
Coluna DATA
DE
PAGAMENTO
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Teste de
validação
<=

Reference
Coluna DATA
DE
FATURAMENTO
+ 30 dias

Operando

Condição
Os pagamentos
devem ser
efetuados em 30
dias ou menos, a
contar do
faturamento

Condicional
As regras de negócios que não estão de acordo com uma combinação de valores
válidos, regra de dados computacional ou cronológica geralmente são chamadas de
regras de dados condicionais. Essas regras de negócios geralmente contêm a
complexa lógica if...then...else que pode incluir combinações de valores válidos e
condições computacionais e cronológicas (por exemplo, se o cliente tiver uma conta
ativa e a data da última ordem for maior que um ano após a distribuição do
catálogo, o código deverá ser definido como trimestral).
Tabela 24. Exemplo de teste de propriedades da coluna em esta regra de negócios
Teste de
validação

Reference

Operando

Condição

Coluna Código
de Atividade do
Cliente

=

ATIVO

E

O cliente está
ativo

Coluna DATA
DA ÚLTIMA
ORDEM DO
CLIENTE

>=

DATA ATUAL 365 dias

E

A última ordem
está dentro do
último ano

Origem

CÓDIGO DE
=
CATÁLOGO DO
CLIENTE

TRIMESTRAL

O planejamento
é de que o
cliente receba
um catálogo a
cada três meses

Ou então, testar quanto a falta de conformidade com esta regra de negócios.
Tabela 25. Exemplo de teste de falta de conformidade com esta regra de negócios
Teste de
validação

Reference

Operando

Condição

Coluna Código
de Atividade do
Cliente

=

ATIVO

E

O cliente está
ativo

Coluna DATA
DA ÚLTIMA
ORDEM DO
CLIENTE

>=

DATA ATUAL 365 dias

E

A última ordem
está dentro do
último ano

Origem

CÓDIGO DE
=
CATÁLOGO DO
CLIENTE

TRIMESTRAL

O planejamento
é de que o
cliente receba
um catálogo a
cada três meses

Existem infinitas possibilidades para criar regras de dados condicionais. Muitas
regras de negócios que formam a base para regras de dados condicionais já
existirão na herança de sistemas de aplicativos. Outras surgirão da própria análise
de dados, à medida que mais relacionamentos e problemas de dados são revelados.
Você deve tentar desenvolver o conjunto mais efetivo de regras de dados aplicáveis
à situação atual.

Técnicas da Análise de Regra de Dados
As regras de negócios ou de dados geralmente são apresentadas de maneira
composta e complexa. Isso geralmente é o produto de abordagem das regras a
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partir do ponto de vista de uma avaliação técnica existente, como SQL. Para
estabelecer definições efetivas de regra de dados, é útil iniciar procurando blocos
de construção para a regra (como observando-se que uma quantidade deve estar
em um intervalo específico).
Ao trabalhar a partir dessas condições de blocos de construção, você pode testar e
depurar partes para averiguar os resultados e, em seguida, incluir
incrementalmente as condições conforme necessário ou aproveitar conjuntos de
regras para combinar condições, em vez de construir tudo em uma regra.
Esta última observação tem importância específica. As ferramentas ou linguagens
técnicas, como SQL, geralmente exigem a colocação de muitas condições compostas
juntas para entender se um registro aprova ou reprova uma série de condições. No
entanto, muitas dessas ferramentas não fornecem o recurso para reduzir e avaliar
as condições individuais e como elas estão relacionadas juntas. O suporte do
conjunto de regras no IBM InfoSphere Information Analyzer permite procurar os
componentes individuais e, em seguida, avaliá-los juntos, de forma que surjam
problemas com alguma condição ou com todas elas.
Construindo Regras de Dados:
As regras geralmente são apresentadas de uma maneira composta e complexa,
portanto a divisão da regra nestes blocos de construção é uma etapa importante na
construção e análise de regras.
As regras de dados são criadas para solucionar um problema dos negócios.
Problema dos Negócios
Os negócios precisam de uma regra que identifique os dados ausentes:
v Somente para ‘Factory Worker'. Todas as outras profissões devem ser ignoradas
para esta regra.
v ‘Factory Worker' pode estar em letras maiúsculas, minúsculas ou ser composto
por letras maiúsculas e minúsculas. Identifique o percentual de registros que são
válidos.
Solução
Para solucionar o problema dos negócios, a regra desejada identificará os dados
ausentes para a profissão do ‘Factory Worker' e ignorará todas as outras profissões:
v Procure situações condicionais, como IF...THEN.
IF profession = 'Factory Worker’

v Procure condições alternativas (por exemplo, ignore todas as outras).
v Procure o tipo específico de teste, como Exists (por exemplo, ‘dados ausentes' é
um sinal para este tipo de teste).
v Construa uma solução inicial, como:
IF profession = 'Factory Worker’ THEN sourcedata

EXISTS

v Teste e revise a saída usando um conjunto de dados de amostra.
v Procure condições específicas de dados. Por exemplo:
– ‘Professor', ‘Factory Worker' que podem estar em letras maiúsculas,
minúsculas ou serem compostos por letras maiúsculas e minúsculas
– ‘Factory Worker' que pode ter espaços à direita ou à esquerda
– Dados que devem existir, mas estar em branco (isto é, ter somente espaços)
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v Use funções para determinar os dados reais.
v Atualize a solução, por exemplo:
IF ucase(profession) = 'FACTORY WORKER’ THEN sourcedata
len(trim(sourcedata)) <> 0

EXISTS AND

Expressões Positivas e Negativas e Dados Válidos e Inválidos:
As definições de regras de dados podem ser criadas como uma instrução ou
expressão positiva ou negativa (por exemplo, SourceData EXISTS ou SourceData
NOT EXISTS).
É mais fácil e natural expressar uma definição de regra a partir de uma perspectiva
positiva, especialmente ao investigar condições suspeitas de uma avaliação de
qualidade de dados (por exemplo, SourceData CONTAINS ‘#'). No entanto, ao
focar em um programa contínuo de monitoramento de qualidade de dados, você
deve expressar e especificar definições de regras do ponto de vista da seguinte
questão: “Qual é minha condição de negócio válida?” Existem duas razões para se
fazer isso.
v Primeiro, os resultados estatísticos mostrarão o percentual ou a contagem de
dados que atende à essa condição e a expectativa é que o que atende à condição
seja o que é válido.
v Segundo, ao organizar várias regras juntas e considerar a qualidade geral dos
dados, você deseja que todos os testes produzam um conjunto consistente de
resultados (isto é, todas as regras devem mostrar a saída que atenda à condição
dos negócios).
Ao expressar regras de forma consistente com base na questão “qual é a minha
condição de negócio válida”, você criará regras que produzam resultados
consistentemente entendidos.
Problema dos Negócios
O negócio precisa validar que o Sinalizador de Material Perigoso (abreviado como
HAZMAT) é válido:
v Identifique o percentual de registros que são válidos.
v Um sinalizador válido ocorre quando o campo é preenchido, contém um valor
de um determinado conjunto de valores e não contém caracteres estranhos.
Solução
v Crie três definições de regras para testar se:
– O campo existe (por exemplo, Hazmat EXISTS).
– O campo está de acordo com a lista de valores válidos ‘Y' ou ‘N' (por
exemplo, Hazmat IN_REFERENCE_LIST {‘Y', ‘N'}).
– O campo não inclui caractere inválido, especificamente um caractere hash (#)
(por exemplo, Hazmat NOT CONTAINS ‘#').
v Combine as três definições de regras com um Conjunto de Regras chamado
HAZMAT_VALID.
Nota: As três definições de regras incluem expressões positivas e negativas, mas
todas refletem as condições que o negócio determinou como uma parte válida de
dados.
Criando uma definição de regra de dados:
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Você cria uma definição de regra de dados e gera um executável da regra de
dados.
As informações a seguir fornecem uma visão geral resumida do processo que você
usará para criar uma definição de regra de dados.
1. Especifique a definição de regra de dados, incluindo o nome, uma descrição e
uma avaliação de desempenho opcional.

Figura 21. Exemplo da janela Abrir Definição de Regra de Dados com a guia Visão Geral selecionada

2. Na guia Lógica de Regra (como mostrado na Figura 22 na página 81), você
define a lógica de regra linha por linha usando os recursos predefinidos do
sistema e os termos ou as variáveis para representar referências de dados reais.
Insira a lógica das condições de teste necessária, linha por linha. Cada linha da
lógica contém os seguintes elementos:
v Um operador booleano (AND ou OR) que é a conexão lógica com a linha
anterior (não requerida na primeira linha)
v Parêntese de abertura (opcional)
v Dados de origem (variável lógica)
v Condição (“NOT” opcional)
v Tipo de verificação (definido pelo sistema)
v Dados de referência (variável lógica ou literal)
v Parêntese de fechamento (opcional)
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Figura 22. Exemplo da janela Abrir Definição de Regra de Dados com a guia Lógica de Regra selecionada

O resultado desta tarefa é uma definição de regra de dados. Esta etapa pode ser
repetida várias vezes ligando uma única definição de regra de dados a várias
regras de dados, cada uma aplicando diferentes dados reais (por exemplo, uma
regra de dados para verificar o código de cidade e CEP usado para endereços de
cliente, faturamento, remessa e fornecedor).
Depois que você salva a definição de regra de dados, o sistema monta os
elementos definindo a lógica de regra em uma instrução contígua que é
armazenada no repositório. No entanto, essa instrução contígua é analisada
novamente quanto a seus elementos sempre que você visualiza a lógica da regra
de dados.
Gerando um Executável de Regra de Dados:
Você gera um executável de regra de dados a partir da definição de regra de
dados.
Para criar uma regra de dados executável a partir da definição de regra de dados,
você configurará as ligações para a regra de dados, conectando cada variável local
usada na lógica de regra a origens de dados físicos do seu projeto. Se as referências
de dados envolverem múltiplas origens de dados ou tabelas de dados, você
especificará a junção necessária de dados para gerar a regra de dados. A janela de
amostra a seguir mostra a guia Ligações e Saída para a nova regra de dados. As
informações a seguir fornecem uma visão geral resumida do processo que você
seguirá para gerar um executável da regra de dados.
1. Abra a regra de dados e selecione a guia Ligações e Saída.
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Figura 23. Exemplo da janela Abrir Regra de Dados com a guia Ligações e Saída selecionada

2. Selecione as referências de dados reais pelas quais você deseja substituir as
variáveis lógicas na definição de regra de dados.
Nota: A definição de regra de dados pode ser usada para criar múltiplas regras
de dados executáveis ligando as variáveis lógicas a dados de origem diferentes.
Isso permite que a mesma lógica da regra de dados seja usada por diferentes
origens de dados (tabelas) onde aplicáveis. Se exigido pela lógica da regra de
dados, você também poderá permitir junções de dados a partir de diferentes
origens de dados (tabelas) durante este processo de ligação.
3. Finalmente, você define as condições da tabela de saída e as colunas de saída
necessárias para produzir uma tabela de saída durante a execução da regra de
dados.
Recursos do Sistema
Todas as regras de dados são executadas da mesma maneira. O sistema recupera
todos os registros de dados de origem, incluindo a junção de registros, se
necessário, que são testados com relação à lógica da regra de dados. Cada registro
de origem atende ou não às condições lógicas expressas na regra de dados. As
estatísticas são atualizadas de forma adequada e, se o registro de origem
corresponder às condições de saída designadas da regra de dados, ele será incluído
na tabela de saída dessa regra de dados. Se a regra de dados tiver uma avaliação
de desempenho dos resultados, os resultados reais serão comparados com a
avaliação de desempenho e uma variação será calculada. Essas informações são
incluídas na atualização das estatísticas.
As estatísticas geradas a partir da execução de uma regra de dados incluem:
v Número de registros testados
v Número de registros que atenderam às condições da regra de dados
v Número de registros que não atenderam às condições da regra de dados
v Porcentagem de registros que atenderam às condições da regra de dados
v Porcentagem de registros que não atenderam às condições da regra de dados
v Número de registros na variação da avaliação de desempenho da regra de dados
(opcional)
v Porcentagem de registros na variação da avaliação de desempenho da regra de
dados (opcional)
Responsabilidades do Usuário:
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Você tem responsabilidades significativas no desenvolvimento de regras de dados.
Se você espera criar muitas regras de dados, forneça algumas antecipações sobre as
convenções de nomenclatura da regra de dados. Isso ajuda a organizar as regras de
dados na categoria adequada e a localizar facilmente as regras de dados
específicas.
Quando as regras de dados documentadas ainda não existem, você pode conduzir
uma sessão de tempestade de ideias de regras de negócios focada com uma equipe
de usuários de negócios e uma equipe de TI para descobrir e priorizar as regras de
negócios com eficácia. Esta é uma boa tarefa em equipe, em que as decisões são
tomadas por consenso, garantindo a ampla aceitabilidade de uma regra de dados.
Além disso, a tempestade de ideias deve funcionar por meio de uma série de
etapas principais:
v Identifique os principais objetos para análise e monitoramento (por exemplo, o
cliente).
v Identifique os principais elementos (campos) que compõem o foco inicial.
v Identifique as classes dos dados a serem avaliadas, pois isso sugerirá as regras
típicas de completude, validade, estrutura, e assim por diante.
v Consulte o intervalo de tipos de regras de dados para identificar outros fatores
importantes.
Deve haver uma distribuição válida de regras de negócios por tipo (por exemplo,
combinações de valores válidos, computacional, cronológica e condicional). As
regras de negócios identificadas por este processo devem ser documentadas, a
pesquisa de acompanhamento deve ser conduzida e as condições identificadas
convertidas em definições de regra de dados antes de realmente construir as regras
de dados no sistema.
Antes de começar a criar uma definição de regra de dados, você deve estar
preparado com as informações lógicas da regra de dados necessárias. Para regras
de dados de linha única e simples, a preparação será mínima. Para regras de dados
complexas (como múltiplas linhas e condições), será útil ter algumas notas ou
esquemas lógicos para a regra de dados antes de inserir a lógica da regra de dados
no sistema.
É importante que você sempre teste integralmente a lógica da regra de dados antes
de ela ser usada em um aplicativo de análise de dados real. Isso é verdadeiro
principalmente para regras de dados complexos que geralmente serão executadas
com êxito, mas não refletirão necessariamente a lógica de regra de dados desejada.
O exame minucioso dos registros de saída e a verificação da lógica geralmente são
muito úteis para garantir que a lógica da regra de dados esteja correta. A arte de
criar regras de dados precisas e bem executadas melhorará ao longo do tempo com
a experiência incluída.
Geralmente, são desenvolvidas mais regras de dados do que um usuário realmente
precisa usar. Muitas vezes, a utilidade de uma regra de dados não pode ser
estabelecida enquanto os resultados iniciais não puderem ser examinados. É
recomendável que você guarde essas regras de dados irrelevantes para possível
uso futuro, enquanto foca no subconjunto de regras de dados mais efetivas para
executar a análise de dados real.
Interpretando Resultados:
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Os resultados da regra de dados incluem informações estatísticas e a tabela de
saída que contém registros de dados de origem que atenderam às condições da
regra de dados.
Em resumo, os resultados da regra de dados podem mostrar:
v O número ou a porcentagem de registros que atenderam às condições da regra
de dados
v O número ou a porcentagem de registros que não atenderam às condições da
regra de dados
v Qualquer variação de uma avaliação de desempenho estabelecida para a regra
de dados
Você deve revisar os resultados como uma indicação específica da qualidade dos
dados de origem em relação à regra de dados.
Ao consultar os resultados da regra de dados, esteja ciente de como a lógica da
regra de dados foi construída. Por exemplo:
A regra de dados A testa se uma coluna deve conter um valor válido.
Tabela 26. Um exemplo de regra de dados em que uma coluna deve conter um valor
válido.
Origem
Coluna A

Teste de
validação

Reference

COLUNA DE
REFERÊNCIA

TABELA DE
VALIDADE A

Operando

Condição
O valor da
Coluna A
corresponde a
um valor na
tabela de
validade A

A regra de dados B testa se uma coluna não contém um valor válido.
Tabela 27. Um exemplo de regra de dados em que uma coluna não contém um valor
válido.
Origem
Coluna B

Teste de
validação
NÃO É
COLUNA DE
REFERÊNCIA

Reference
TABELA DE
VALIDADE B

Operando

Condição
O valor da
Coluna B não
corresponde a
um valor na
tabela de
validade B

Como a regra de dados A testa os valores de dados válidos, resultados perfeitos (o
que significa, todos os valores válidos) mostrarão que 100% dos registros de
origem atenderam às condições da regra de dados. Por outro lado, a regra de
dados B testa os valores de dados inválidos, resultados perfeitos (o que significa,
nenhum valor válido) mostrarão que 0% dos registros de origem atenderam às
condições da regra de dados. Embora qualquer uma das abordagens possa ser
adotada, ao expandir em uma avaliação de qualidade de dados, os testes das
condições de dados válidos devem ser utilizados apenas ao construir um programa
de monitoramento contínuo da qualidade de dados.
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Recursos Adicionais:
Vários recursos no IBM InfoSphere Information Analyzer estendem os recursos das
definições de regra de dados.
Os recursos adicionais incluem:
Expressões Comuns
Expressões regulares podem ser testadas com a verificação de dados
MATCHES_REGEX. As expressões regulares são uma convenção padrão
para avaliar dados da cadeia, quanto a formatos, caracteres específicos ou
sequências específicas de dados de texto. O InfoSphere Information
Analyzer usa a Biblioteca de Expressões Regulares Perl para esses tipos de
avaliações. Muitas expressões regulares podem ser localizadas on-line via
mecanismos padrão de procura que determinam dados típicos, incluindo
datas baseadas em texto, endereços de e-mail, URLs e códigos do produto
padrão. Essas expressões regulares geralmente podem ser copiadas e
coladas na interface com o usuário do InfoSphere Information Analyzer
durante a construção desses tipos de regras.
Por exemplo, para testar um cartão de crédito válido, os dados podem
conter estas condições: 16 de comprimento, prefixados por um valor ‘4' e
traços opcionais, resultando na seguinte expressão:
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’

Intervalo Abrangente de Funções
O intervalo de funções fornece o recurso para manipular dados que variam
de cadeias a datas e valores numéricos ou vice-versa. É possível usar as
funções que trabalham com tipos específicos de dados, como a função
'Datediff' que permite comparar e identificar a diferença em dias entre
duas datas distintas.
Avaliações Compostas e Condicionais
É possível formar avaliações compostas e condicionais. As avaliações
condicionais são as construções IF...THEN, que fornecem o recurso para
avaliar apenas um subconjunto de registros quando ocorre uma condição
específica. As avaliações compostas usam as expressões AND e OR para
fornecer o recurso para considerar várias condições.
Nota: Ao localizar várias cláusulas IF, você deve usar conjuntos de regras e
testar cada condição independentemente como sua própria regra e juntas,
como avaliações distintas para todos os registros.
Por exemplo, para validar que os registros da Origem A contêm um sexo
‘M' ou ‘F' especificado e não têm um tipo de conta de ‘X' expresso como:
IF source = 'A’
THEN gender IN_REFERENCE_LIST {'M’, 'F’}
AND account_type NOT = 'X’

Nota: Essa condição também poderá ser expressa por duas regras distintas
em um conjunto de regras, uma para avaliar o sexo na lista de referência e
uma para avaliar o tipo de conta. Isso cria uma maior reusabilidade de
cada regra em situações ou origens de dados distintas.
Lembre-se: O ideal é desenvolver regras a partir do ponto de vista de que
os dados são válidos. No exemplo anterior, a expressão acima indica que o
sexo deve ser ‘M' ou ‘F' e o tipo de conta deve ser algo diferente de ‘X'.
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Tabelas Virtuais
É possível definir visualizações exclusivas nas origens de dados sem exigir
mudanças no banco de dados propriamente dito. Estas são as fatias
espontâneas e em vigor dos dados, filtrando o que o usuário não tem
interesse nem precisa avaliar. As tabelas virtuais suportam a filtragem dos
dados de três maneiras:
v Filtro horizontal ou baseado em registro. É uma cláusula Where aplicada
à origem (por exemplo, limite os dados selecionados a um intervalo de
data específico).
v Filtro vertical ou baseado em registro. É uma seleção de coluna explícita
aplicada à origem (por exemplo, inclui apenas as colunas A, B e C).
v Filtragem horizontal e vertical
Com tabelas virtuais, você pode executar todas as funções como se a tabela
virtual fosse uma tabela regular. As tabelas virtuais podem ser usadas em
todas as funções de criação de perfis de dados, como análise de coluna.
Essas tabelas virtuais são processadas independentemente e não afetam
nenhum resultado anterior com o uso da própria tabela base.
As tabelas virtuais podem ser usadas para gerar regras de dados para
execução. A ligação de variáveis ocorre na tabela virtual, não na tabela
regular, e essas regras de dados geradas são sempre aplicadas às tabela
virtual, no entanto, ela é definida.
Definindo Avaliações de Desempenho:
As avaliações de desempenho representam o limite ou a tolerância para o erro
associado a uma condição específica, como a validação de uma regra de dados. Se
uma avaliação de desempenho não for estabelecida ou definida no nível da
definição de regra ou do executável da regra de dados, as estatísticas geradas
apenas refletirão a quantidade de registros que atenderam ou não a regra. Não há
notação para indicar se esse resultado é aceitável ou não.
Ao estabelecer uma avaliação de desempenho, você está indicando em que ponto
os erros contidos nos dados devem acionar uma condição de alerta de que há um
problema nos dados. Essas marcas serão visíveis na saída da regra de dados.
Haverá indicações adicionais de variação que podem ser usadas para avaliação
subsequente.
Você configurará as avaliações de desempenho com base em como deseja controlar
as estatísticas resultantes. Se uma regra de dados estiver configurada para testar a
condição de negócios válida, a avaliação de desempenho poderá refletir o
percentual ou a contagem de registros que atenderam à regra de dados ou
daqueles que não a atenderam.
Por exemplo: A empresa espera que o sinalizador Material Perigoso seja válido. A
tolerância para o erro é de 0,01%. Isso pode ser expresso como:
Benchmark:
ou
Benchmark:

did not meet % < .01%
met % > 99.99%

Assim como ocorre com os padrões de nomenclatura, é melhor estabelecer um
padrão para a medida de avaliação de desempenho, a fim de ajudar a garantir a
consistência da experiência ao monitorar a qualidade de dados contínua. Usando
um valor positivo (% atendida), a avaliação de desempenho tem o valor que os
usuários visualizarão como 99% do destino.
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Tornando as Definições de Regra de Dados Disponíveis para Reutilização:
Um aspecto importante da construção de definições de regra de dados direcionada
aos negócios lógicos é a reusabilidade.
A empresa deseja compartilhar uma definição de regra com outras para:
v Fornece um formulário de regra consistente e padrão
v Aproveitar o conhecimento já estabelecido
v Utilizar um padrão de definição típico como uma base para novas definições
Você pode tornar suas definições de regra de dados disponíveis para reutilização
de várias maneiras.
v É possível publicar uma definição de regra que forneça uma maneira fácil de
compartilhar definições de regras em projetos. Os tipos de definições de regra a
serem publicadas incluem:
– Modelos básicos, que incluem instâncias padrão de verificações específicas.
Por exemplo:
sourcedata EXISTS and len(trim(sourcedata)) <> 0

– Modelos de dados específicos, que incluem testes adequados para dados
típicos. Por exemplo:
email_addr matches_regex '\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,6}\b’

- É provável que esses modelos apresentem alguma complexidade.
- Eles foram testados com origens de dados representativas.
Nota: Alguns tipos de definições de regra que você pode não desejar publicar
incluem aquelas definições que contêm dados sensíveis e aquelas que testam
quanto a condições de dados sensíveis.
v Você pode copiar uma definição de regra dentro de um projeto que permite aos
usuários usar uma definição de regra específica como base para a construção e o
teste de novas condições ou como meio de criar novas versões enquanto protege
a definição original.
v As definições de regra podem ser aplicadas com relação a qualquer número de
origens de dados. Todos os executáveis de regra de dados gerados e derivados
da definição de regra garantem a consistência e a reusabilidade.
Lembre-se: As definições de regra não são específicas para uma origem de
dados, embora a variável inicie com uma seleção de origem de dados.
As regras de dados sempre vinculam novamente a uma única definição de regra
específica. A mudança da definição de regra altera a lógica de validação de todas
as regras derivadas da definição de regra. A guia Uso na tela Definição de Regra
de Dados fornece a visibilidade para quantas regras de dados são derivadas da
definição e quais serão impactadas por uma mudança na definição.
Decisões e Ações:
No desenvolvimento de seu aplicativo de análise de regra de dados, você deve
tomar algumas decisões importantes. É preciso decidir quais regras de dados são
mais importantes para as necessidades dos seus negócios e quais áreas críticas de
dados precisam ser testadas melhor.
Você deve revisar os resultados de uma regra de dados para identificar quaisquer
resultados que sejam diferentes das expectativas (por exemplo, avaliações de
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desempenho) ou que tenham valores de variação incomuns. Supondo-se que a
regra de dados envolvida seja precisa e não exija atualizações de manutenção, você
deverá focar na origem dos dados com falha e nas origens dos problemas. A ação
corretiva de limpeza de dados deve ser iniciada conforme necessário e os dados
testados novamente com a mesma regra de dados.

Conjuntos de Regras de Dados
O IBM InfoSphere Information Analyzer também fornece um mecanismo em que
você pode agrupar múltiplas regras de dados que usam os mesmos dados de
origem em um conjunto de regra de dados. Com base em todos os resultados de
regras de dados individuais, o conjunto de regra de dados também produz
estatísticas gerais que se aplicam a esses dados de origem, além das estatísticas
resultantes das regras de dados individuais. Você também pode estabelecer
avaliações de desempenho para resultados do conjunto de regra de dados. Quando
você executa uma regra do conjunto de dados, os resultados reais são comparados
com as avaliações de desempenho para determinar as variações relevantes, e todas
elas podem ser monitoradas e direcionadas.
Os conjuntos de regras fornecem várias vantagens importantes na avaliação da
qualidade geral dos dados:
v Os conjuntos de regras fornecem suporte para avaliar dados com base em
muitas condições de regra de dados. Ao usar esta abordagem do bloco de
construção, você pode se adaptar a requisitos divergentes de avaliação entre
diferentes sistemas, origens ou, até mesmo, processos de negócios. Em um caso,
a condição dos negócios para identificador (ID) de imposto válido pode ser que
os dados existem e que estão de acordo com um formato específico. Em outro
caso, o ID de imposto válido pode exigir que essas duas condições e uma
terceira tenham o ID de imposto dentro de um intervalo específico ou em uma
fonte de referência. Cada uma dessas três condições pode ser representada como
uma definição de regra de dados exclusiva. As condições podem ser combinadas
em grandes conjuntos de dados que testam cada instância individual sem
impactar as definições de regras subjacentes e criar reusabilidade mais ampla.
v Os conjuntos de regras fornecem pontuações de todas as regras para cada
registro no conjunto, de forma que os resultados possam ser visualizados em
várias dimensões. Isso permite que você avalie mais facilmente os problemas
associados a regras e registros individuais, bem como encontre padrões de
associação entre as regras que, de outra forma, permaneceriam ocultas.
v Ao avaliar várias regras simultaneamente com relação a cada registro na origem
de dados indicada, o mecanismo subjacente otimizará a avaliação das regras
para execução e processamento, identificando condições que não possam ocorrer
juntas. Isso garante que a execução seja feita de forma eficaz e agilize a entrega
de resultados.
Nos pontos onde as definições de regra de dados podem ser divididas em um
intervalo de tipos aplicados a diferentes classes de dados, os conjuntos de dados
geralmente caem em um dos três padrões principais.
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Tabela 28. Três padrões principais para conjuntos de regras
Padrão

Exemplos

Múltiplas regras para um campo

Múltiplas regras para data de nascimento:
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v If Date of Birth Exists AND
Date of Birth > 1900-01-01
and < TODAY Then Customer
Type Equals 'P’

Condições baseadas em casos

Múltiplas condições para um mapeamento
de origem para destino:
v IF sourcefield = 'A’
THEN targetfield = '1’
v IF sourcefield = 'B’
THEN targetfield = '2’
v IF sourcefield inRefList
{'C’, 'I’, 'X’} THEN
targetfield = '3’
v IF sourcefield NOT inRefList {'A’,
'B’, 'C’, 'I’, 'X’}
THEN targetfield = '9’

Regras para entidades de dados (com
múltiplos campos)

Múltiplas condições para múltiplos campos
que descrevem um cliente:
v Name EXISTS
v SSN EXISTS
v SSN matches_format '999999999’
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v Address1 EXISTS
v Address2 NOT CONTAINS 'Test’
v StateCd inRefColumn MasterStateCd
v ZipCode inRefColumn MasterZipCode

Função do Conjunto de Regras de Dados
Quando várias regras de dados tiverem sido desenvolvidas para os mesmos dados
de origem (por exemplo, uma tabela), você pode criar um conjunto de regras de
dados que coloque essas regras juntas. Um conjunto de regras definido é um objeto
recuperável.
Os principais benefícios para agrupar regras em conjuntos de regras incluem:
v Avaliação e revisão completa de dados de exceção em múltiplos níveis
v Melhoria no desempenho (isto é, todas as regras de dados usam uma passagem
de dados)
v Estatísticas adicionais sobre a tabela de dados de origem
Essas estatísticas adicionais incluem:
v Número de registros que atenderam à todas as regras
v Número de registros que falharam em uma ou mais regras
v Número médio de falhas de regra por registro
Metodologia e Boas Práticas

89

v
v
v
v
v

Desvio padrão do número de falhas de regra por registro
Porcentagem de registros que atenderam à todas as regras
Porcentagem de registros que falharam em uma ou mais regras
Porcentagem média de falhas de regra por registro
Desvio padrão da porcentagem de falhas de regra por registro

Expressões Positivas e Negativas e Dados Válidos e Inválidos
As definições de regras de dados podem ser criadas como uma instrução ou
expressão positiva ou negativa (por exemplo, SourceData EXISTS ou SourceData
NOT EXISTS).
Ao expressar regras de forma consistente com base na questão “Qual é a minha
condição de negócio válida”?, você criará regras que produzam resultados
consistentemente entendidos.
Importante: Para o desenvolvimento significativo dos conjuntos de regras, será
importante que todas as definições de regras incluídas se adaptem a essa
abordagem de construção das definições de regras com base na mesma perspectiva
(geralmente, Dados Válidos). Se essa abordagem consistente não for aplicada, os
resultados das definições de regras incluídos no conjunto de regras serão um
agrupamento menos significativo de condições e estatísticas de dados válidos e
inválidos.

Criando um Conjunto de Regras
Você cria um conjunto de regras e, em seguida, gera um executável do conjunto de
regras.
Um conjunto de regras de dados é desenvolvido usando um processo em duas
etapas.
1. Na janela Definição de Conjunto de Regras, você define o conjunto de regras.
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Figura 24. Exemplo da janela Abrir Definição de Conjunto de Regras com a guia Visão Geral selecionada

2. Você seleciona a definição de regra de dados e as regras de dados executáveis a
serem incluídas no conjunto de regras.
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Figura 25. Exemplo da janela Abrir Definição de Conjunto de Regras com a guia Controles de Qualidade selecionada

Gerando um Executável do Conjunto de Regras
Você gerará um executável do conjunto de regras a partir da definição de conjunto
de regras.
Em seguida, você gera um executável de conjunto de regras selecionando os dados
reais a serem usados para cada termo ou variável nas variáveis do conjunto de
regras. Se as referências de dados envolverem múltiplas origens de dados ou
tabelas de dados, você poderá especificar a junção necessária de dados para
realizar a execução do conjunto de regras. Use a guia Ligações e Saída para
associar as informações da variável da lógica de regra, as chaves de junção e os
critérios de saída para o conjunto de regras.
Importante: Uma restrição do conjunto de regras é que todas as definições de
regra de dados ou todas as regras de dados executáveis selecionadas devem usar
os mesmos dados de origem (isto é, tabela ou tabela unida). Você também pode
definir as condições de saída que fazem com que um registro de dados de origem
seja incluído na tabela de saída do conjunto de regras de dados.
As informações a seguir fornecem uma visão geral resumida do processo que você
usará para gerar um conjunto de regras executável.
1. Abra a definição de conjunto de regras e selecione a guia Ligações e Saída.

92

Guia de Metodologia e Boas Práticas

Figura 26. Exemplo da janela Abrir Conjunto de Regras com a guia Ligações e Saída selecionada

2. Selecione as referências de dados reais pelas quais você deseja substituir as
variáveis lógicas na definição de conjunto de regras.
Nota: A definição de conjunto de regras pode ser usada para criar múltiplos
conjuntos de regras executáveis ligando as variáveis lógicas a dados de origem
diferentes. Isso permite que a mesma lógica da regra seja usada por diferentes
origens de dados (tabelas) onde aplicáveis. Se exigido pela lógica da regra de
dados, você também poderá permitir junções de dados a partir de diferentes
origens de dados (tabelas) durante este processo de ligação.
3. Finalmente, você define as condições da tabela de saída e as colunas de saída
necessárias para produzir uma tabela de saída durante a execução do conjunto
de regras.
O resultado é o conjunto de regras executável. Esta tarefa pode ser repetida várias
vezes ligando uma única definição de conjunto de regras de dados a vários
conjuntos de regras executáveis, cada um usando dados reais diferentes(por
exemplo, uma regra de dados para verificar o código de cidade e CEP usado para
endereços de cliente, faturamento, remessa e fornecedor).

Recursos do Sistema
Todos os conjuntos de regras são executados da mesma maneira. O sistema
recupera todos os registros de dados de origem, incluindo a junção de registros, se
necessário, que são testados individualmente com relação à lógica de cada regra de
dados no conjunto de regras. Cada registro de origem atende ou não às condições
lógicas expressas em uma regra de dados. As estatísticas (pela regra de dados
individual e para o conjunto de regras) são atualizadas de maneira adequada. Se o
registro de origem corresponder às condições de saída do conjunto de regras, ele
será incluído na tabela de saída desse conjunto de regras. Se o conjunto de regras
tiver uma avaliação de desempenho dos resultados, os resultados reais serão
comparados com a avaliação de desempenho e uma variação será calculada. Essas
informações são incluídas na atualização das estatísticas.
As estatísticas geradas a partir da execução de um conjunto de regra de dados
incluem:
v Estatísticas baseadas no registro do Conjunto de Regra de Dados
– Número de registros testados
– Número de registros que atenderam às condições da regra de dados
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–
–
–
–

Número de registros que não atenderam às condições da regra de dados
Porcentagem de registros que atenderam às condições da regra de dados
Porcentagem de registros que não atenderam às condições da regra de dados
Número de registros na variação da avaliação de desempenho da regra de
dados (opcional)
– Porcentagem de registros na variação da avaliação de desempenho da regra
de dados (opcional)
v Estatísticas baseadas na origem do conjunto de regras
– Número de registros que atenderam à todas as regras
– Número de registros que falharam em uma ou mais regras
– Número médio de falhas de regra por registro
– Desvio padrão do número de falhas de regra por registro
– Porcentagem de registros que atenderam à todas as regras
– Porcentagem de registros que falharam em uma ou mais regras
– Porcentagem média de falhas de regra por registro
– Desvio padrão da porcentagem de falhas de regra por registro

Responsabilidades do Usuário
Você tem responsabilidades significativas no desenvolvimento de conjuntos de
regras.
Sua responsabilidade principal é a seleção de regras de dados a serem incluídas no
conjunto de regras. Uma consideração é que todas as regras de dados selecionadas
serão avaliadas com relação ao mesmo conjunto de dados se este for uma tabela
única ou tabelas unidas.
Outra consideração do conjunto de regra de dados é que você deseja garantir que
todas as regras de dados individuais no conjunto testem condições na mesma base.
Por exemplo:
v A Regra de Dados A testa se uma coluna deve conter um valor válido.
Column A, IN_REFERENCE_COLUMN, Validity Table A

v A Regra de Dados B testa se uma coluna não contém um valor inválido.
Column B, NOT_IN_REFERENCE_COLUMN , Validity Table B

As estatísticas adicionais produzidas para o conjunto de regras de dados serão
menos significativas e provavelmente enganosas.

Interpretando Resultados
Os resultados do conjunto de regras incluem as informações estatísticas sobre
regras de dados individuais e os resultados relacionados aos dados de origem
analisados por todas as regras de dados no conjunto de regras.
Em resumo, os resultados do conjunto de regras podem mostrar:
v O número ou a porcentagem de registros que atenderam às condições em todas
as regras de dados no conjunto
v O número ou a porcentagem de registros que não atenderam às condições de
uma ou mais regras de dados no conjunto
v Qualquer variação de uma avaliação de desempenho estabelecida para a regra
de dados
Isso é uma indicação da qualidade geral dos dados de origem, principalmente se
ela for usada por sistemas corporativos para produzir informações sobre o usuário.
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Os resultados do conjunto de regras são saídas multiníveis com conjuntos de
estatísticas multidimensionais. Eles fornecem insight de três maneiras:
Validade
Mostra quantos registros violaram uma ou múltiplas regras. A validade
pode ser vista com base na regra ou no registro individual. É possível:
v Visualizar por regra - resumo e detalhe de exceções em nível de regra
v Visualizar por registro - resumo e detalhe de exceções em nível de
registro
Você pode pensar nessas visualizações como duas direções ou duas tabelas
dinâmicas distintas de uma planilha. Os registros são as linhas, as regras
são colunas distintas e as interseções são os pontos de problema ou
exceção.

Figura 27. Exemplo da janela Saída de Visualização do Conjunto de Regras com a guia Resultado, com a
Visualização por Registro selecionada

Confiança
É uma medida de conformidade ou não de um registro com as
expectativas. A expectativa geralmente é que o registro tenha atendido a
todas as regras. No entanto, isso também é uma dimensão que suporta sua
própria avaliação de desempenho ou limite. A confiança pode ser vista
com base na distribuição das exceções baseadas em todas as regras
avaliadas ou nas associações entre as regras. É possível:
v Visualizar por distribuição de exceções - resumo do número de registros
que violam alguma contagem ou porcentagem de regras
v Visualizar por padrão - quando a regra A é violada, a regra B também é
Você pode pensar nessas visualizações como um nível de resumo e um
nível de detalhe. O resumo mostra a extensão para a qual existem muitos
registros com poucos problemas ou muitos registros com muitos
problemas. O detalhe mostra a extensão para a qual existem muitos
relacionamentos entre esses problemas com base na frequência em que
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ocorrem juntos.

Figura 28. Exemplo da janela Saída de Visualização do Conjunto de Regras com a guia Resultado, com a
Visualização por Distribuição selecionada

Comparação de Linha de Base
Mostra o grau de mudança entre um período estabelecido e a condição
atual. Essa é uma representação gráfica e estatística de adequação de
conformidade, melhoria ou degradação da origem de dados em relação a
uma expectativa estabelecida. É possível visualizar por distribuição de
exceções, o que significa uma comparação com um conjunto base
estabelecido.
Você pode considerar essa comparação como rendimento de uma avaliação
resumida. O relacionamento entre os dois intervalos de tempo mostra uma
das cinco condições típicas:
v O gráfico atual é mais estreito e está à esquerda da linha de base. Isso
indica que há menos registros com problemas e esses registros têm
menos incidentes de violações de regras.
Importante: Essa é a mudança excelente e ideal.
v O gráfico atual é mais largo, mas está à esquerda da linha de base. Isso
indica que há menos registros com problemas, mas que esses registros
têm mais incidentes de violações de regras.
v O gráfico atual é mais ou menos igual à linha de base. Isso indica que o
estado dos dados permaneceu amplamente constante, mesmo se
registros de problemas anteriores tiverem sido corrigidos, como é o caso
na Figura 29 na página 97.
Importante: Essa é uma condição de estado estável.
v O gráfico atual é mais estreito, mas está à direita da linha de base. Isso
indica que há mais registros com problemas, embora esses registros
tenham menos incidentes específicos de violações de regras.
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v O gráfico atual é mais largo e está à direita da linha de base. Isso indica
que há mais registros com problemas e que esses registros têm mais
incidentes de violações de regras.
Importante: Esse é o pior caso de mudança.

Comparação de Conjunto de Linha de Base
Linha de Base

13/12/2009 12:02:07 PM

12/13/2009 8:26:43 PM

Total de Registros

209

207

Média de Regras não Atendidas

1.7544 %

1.7713 %

Desvio Padrão

7.4432 %

7.4771 %

Similaridade

99.7677 %

Degradação

0.0000 %

Registros

Executar
Data/Hora da Execução

0%

02%

Executar

% Regras não Atendidas

Linha de Base

Similaridade

Degradação

Figura 29. Exemplo da representação gráfica da Comparação do Conjunto de Linha de Base de adequação de
conformidade, melhoria ou degradação da origem de dados em relação a uma expectativa estabelecida

Decisões e Ações
No desenvolvimento de seu aplicativo de análise do conjunto de regras, você deve
tomar algumas decisões importantes.
Metodologia e Boas Práticas

97

Você deve revisar os resultados do conjunto de regras e os resultados das regras de
dados individuais dentro do conjunto de regras para identificar quaisquer
resultados que sejam diferentes das expectativas (por exemplo, avaliações de
desempenho) ou que tenham valores de variação incomuns. Supondo-se que a
regra de dados envolvida seja precisa e não exija atualizações de manutenção, você
deverá focar na origem dos dados com falha e nas origens dos problemas. A ação
corretiva de limpeza de dados deve ser iniciada conforme necessário e os dados
testados novamente com as mesmas regras de dados.

Métricas
Métricas são objetos definidos pelo usuário que não analisam dados, mas fornecem
recursos de cálculo matemático que podem ser executados sobre resultados
estatísticos com base em regras de dados, em conjuntos de regras de dados e nas
próprias métricas.
As métricas fornecem o recurso para consolidar as medidas de várias etapas da
análise de dados em uma única medida significativa para propósitos de
gerenciamento de qualidade de dados. As métricas podem ser usadas para reduzir
centenas de resultados analíticos detalhados em algumas poucas medidas
significativas que transmitem efetivamente a condição geral da qualidade de
dados.
Em um nível básico, uma métrica pode expressar um fator de custo ou de
ponderação em uma regra de dados. Por exemplo, o custo de corrigir uma data de
nascimento ausente pode ser de US$ 1,50 por exceção. Isso pode ser expresso como
uma métrica em que:
v A condição da métrica é:
Date of Birth Rule Not Met # * 1.5

v O resultado possível da métrica é:
If Not Met # = 50, then Metric = 75

Em um nível mais composto, o custo de uma data de nascimento ausente também
pode ser de US$ 1,50 por exceção, considerando que um tipo de cliente inválido
seja apenas US$ 0,75, mas um ID de imposto ausente ou inválido custe US$ 25,00.
A condição da métrica é:
(Date of Birth Rule Not Met # * 1.5 ) +
(Customer Type Rule Not Met # * .75 ) +
(TaxID Rule Not Met # * 2.5 )

As métricas também podem ser usadas como super regras que têm acesso às saídas
estatísticas de regra de dados, de conjunto de regras e de métrica. Isso pode incluir
testes de variações no fim do dia, no fim do mês ou no fim do ano. Ou então, elas
podem refletir a avaliação de totais entre duas tabelas, como um processo de
origem para destino ou uma origem que gera resultados para uma tabela aceita ou
rejeitada e o total das somas deve ser correspondente.

Função de Métricas
Quando uma grande quantidade de regras de dados está sendo usada, é
recomendável que os resultados das regras de dados sejam consolidados em
métricas significativas por categorias de negócios adequadas. Um métrica é uma
equação que usa regra de dados, conjunto de regras ou outros resultados métricos
(isto é, estatísticas) como variáveis numéricas na equação.
Os seguintes tipos de estatísticas estão disponíveis para serem usados como
variáveis na criação métrica:
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v Estatísticas de regra de dados
– Número de registros testados
– Número de registros que atenderam às condições da regra de dados
– Número de registros que não atenderam às condições da regra de dados
– Porcentagem de registros que atenderam às condições da regra de dados
– Porcentagem de registros que não atenderam às condições da regra de dados
– Número de registros na variação da avaliação de desempenho da regra de
dados (opcional)
– Porcentagem de registros na variação da avaliação de desempenho da regra
de dados (opcional)
v Estatísticas do conjunto de regras
– Número de registros que atenderam à todas as regras
– Número de registros que falharam em uma ou mais regras
–
–
–
–
–

Número médio de falhas de regra por registro
Desvio padrão do número de falhas de regra por registro
Porcentagem de registros que atenderam à todas as regras
Porcentagem de registros que falharam em uma ou mais regras
Porcentagem média de falhas de regra por registro

– Desvio padrão da porcentagem de falhas de regra por registro
v Estatística métrica, que inclui o valor da métrica
Um recurso chave do sistema na criação de métricas é a capacidade de você usar
pesos, custos e literais no design da equação da métrica. Isso permite que você
desenvolva métricas que reflitam a importância relativa de várias estatísticas (isto
é, a aplicação de pesos), que reflitam os custos dos negócios de problemas de
qualidade de dados (como a aplicação de custos) ou que use literais para produzir
medidas do programa de controle de qualidade usadas universalmente, como erros
por partes de milhão.

Criando uma métrica
Você cria uma métrica usando resultados estatísticos de regras de dados, de
conjuntos de regras e de métricas existentes.
Um conjunto de métricas é desenvolvido usando um processo em duas etapas.
1. Na janela Abrir Métrica, você define a métrica, que inclui o nome da métrica,
uma descrição da métrica e uma avaliação de desempenho opcional para os
resultados da métrica.
2. Na guia Medidas da janela Abrir Métrica, você define linha por linha da
equação da métrica, selecionando um executável de regra de dados, um
executável do conjunto de regras de dados ou um literal numérico para cada
linha. Em seguida, você aplica funções numéricas, pesos, custos ou operadores
numéricos para concluir o cálculo necessário para cada linha da métrica.
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Figura 30. Exemplo da janela Abrir Métrica com a guia Medidas selecionada

Em seguida, você pode testar a métrica com dados de teste, para que ela seja
usada em uma situação real de cálculo da métrica.
As métricas produzem um único valor numérico como uma estatística cujo
significado e derivação são baseados no design da equação pelo usuário de criação.

Amostra de Problemas e Soluções de Negócios
Exemplos de problemas de negócios e soluções de métrica típicos são descritos a
seguir:
Problema dos Negócios
Os negócios definem um problema de qualidade de dados como:
v Registros com campos de sexo ou endereço em branco
v Os campos de sexo em branco são cinco vezes mais sérios do que os
campos de endereço em branco
Solução
Crie uma métrica para avaliar os resultados dessas duas validações de
regra de dados juntas:
( Account Gender Exists # Not Met * 5 ) + ( Address Line 2
Exists # Not Met )

Problema dos Negócios
Os negócios desejam avaliar e controlar a mudança dos resultados em uma
regra de dados chamada AcctGender, entre um dia e o próximo.
Solução
v Há uma regra de dados existente a ser medida.
v Você cria três métricas: uma para avaliar o fim do dia atual, uma para
reter o valor para o fim do dia anterior e uma para avaliar a variação
entre os valores de fim do dia atual e anterior.
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– AcctGender_EOD
- (AcctGender_%Met)
- Executada no fim do dia após a regra.
– AcctGender_PriorEOD
- (AcctGenderEOD Metric Value)
- Executada no próximo dia antes da regra.
– AcctGender_EOD [mesma métrica acima]
- (AcctGender_%Met)
- Executada depois do novo fim de dia após a regra.
– AcctGender_EODVariance
- (AcctGender_EOD Metric Value – AcctGender_PriorEOD Metric Value)
- Executada após a Métrica de EOD.
v Uma Benchmark aplicada à AcctGender_EODVariance pode ser usada
para acionar alertas.

Recurso do sistema
O sistema fornece a funcionalidade de construir equações simples ou complexas
usando recursos aritméticos predefinidos nas telas da interface com o usuário. O
sistema pode executar o cálculo real de um valor da métrica nessa equação.

Responsabilidade do Usuário
No desenvolvimento das métricas, sua principal responsabilidade é entender ou
interpretar as medidas desejadas e seu uso desejado. Métricas comuns incluem
aquelas que calculam somas, médias ou desvios de resultados da regra de dados e
do conjunto de regras que geralmente são comparados com relação a uma
avaliação de desempenho definida para essa métrica.
Como as métricas envolvem a comunicação de seus resultados e tendências para
um amplo público de negócios, será útil projetar as métricas como um esforço da
equipe com a representação de muitas clientelas. O significado do valor da métrica
deve ser bem documentado, juntamente com um entendimento geral de como o
valor da métrica é calculado.
Em geral, o uso de métricas surgirá ao longo do tempo com práticas contínuas de
gerenciamento de qualidade de dados. As métricas existentes podem exigir
refinamento ao longo do tempo e algumas podem ser substituídas por novas, à
medida que os usuários se preocupam mais com problemas críticos de qualidade
de dados.

Interpretando Resultados
A interpretação de um resultado de valor da métrica está diretamente relacionada a
como você entende o design da métrica e sua equação. O uso de escalas de
percentil (valores de 0 a 100), partes por milhão ou fatores de custo (um valor
monetário) geralmente terá mais significado. Assegure-se de que o nome da
métrica reflita a medida usada para facilitar o entendimento.
Talvez seja necessário revisar os resultados da métrica ao longo de um período de
tempo para estabelecer um intervalo razoável de resultados normais.
No entanto, se um resultado da métrica for insatisfatório, geralmente será
necessária uma investigação dos resultados individuais da regra de dados ou do
conjunto de regras usados na métrica para determinar a origem do valor da
métrica insatisfatória no cálculo da métrica.
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Decisões e Ações
No desenvolvimento de métricas e de seus aplicativos, você deve tomar algumas
decisões importantes.
Você deve revisar os resultados da métrica para identificar quaisquer resultados
que sejam diferentes das expectativas (por exemplo, avaliações de desempenho) ou
que tenham valores incomuns. Supondo-se que a métrica envolvida seja precisa e
não exija atualizações de manutenção, o usuário deverá focar na origem dos dados
com falha e nas origens dos problemas. Geralmente, a causa será uma das regras
de dados ou dos conjuntos de dados usados na métrica. A ação corretiva de
limpeza de dados deve ser iniciada conforme necessário e os dados testados
novamente com a mesma métrica.

Resultados do Monitoramento
Regras de dados, conjuntos de regras e métricas são todos objetos executáveis que
podem ser executados conforme necessário ou planejado (internamente ou por
meio de uma interface de linha de comandos).
Cada regra de dados, conjunto de regras e métrica gera eventos históricos,
estatísticas e resultados detalhados. Como esses objetos são executados
repetidamente, criam uma série de eventos que você pode controlar, anotar, relatar
e aceitar com o passar do tempo.

Figura 31. Exemplo da janela Painel de Qualidade que mostra alertas

Função de Monitoramento
Ao revisar resultados, você pode escolher várias abordagens de monitoramento.
v Você pode trabalhar integralmente na interface com o usuário, revisando e
anotando informações.
v É possível escolher exportar resultados para análise adicional.
v Você pode escolher relatar os resultados e fornecê-los a outros usuários, de
acordo com a necessidade ou com o planejamento, e por meio de vários
formatos alternativos.

Técnica de Monitoramento
Você desenvolve um relatório usando modelos padrão prontos para uso. Existe um
amplo intervalo de modelos de relatório, alguns para as funções de análise de
qualidade de dados e alguns associados a regras de dados, conjuntos de regras e
métricas.
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O gráfico a seguir mostra a estrutura geral de desenvolvimento do relatório, que
funciona a partir de um modelo, para definir e salvar um relatório específico e, em
seguida, executar esse relatório para gerar uma saída contínua.

Relatório

Saída de
Relatório

Modelo de
Relatório

Relatório

Figura 32. Estrutura de Desenvolvimento de Relatório

O IBM InfoSphere Information Analyzer fornece recursos extensivos de geração de
relatório.
Tabela 29. Recursos de Geração de Relatório
Modelos de Relatório

Relatórios

Resultados do Relatório

v Incluem parâmetros de
criação de relatório

v Incluem parâmetros de
tempo de execução de
relatório

v Podem ser gerados como:
HTML, PDF, formato Rich
Text do Microsoft Word
(RTF) e XML

v Incluem parâmetros de
tempo de execução de
relatório
v São definidos para cada
produto
v Não permitem que os
usuários definam seus
próprios modelos
v Compartilham o mesmo
modelo gráfico

v Podem ser planejados ou
executados a qualquer
momento, conforme
necessário

v Podem ser incluídos em
uma pasta de favoritos

v Podem ser formatados
v Incluem histórico
(substituição, manutenção,
expiração)
v Incluem direitos de acesso

v Incluem mais de 80
modelos para o InfoSphere
Information Analyzer

Quando você define um relatório, ele é uma instância de um modelo de relatório
associado a um projeto e a objetos específicos, como resultados específicos da regra
de dados. Depois que o relatório é salvo, ele pode ser executado e produzirá saída
padrão conforme definido no relatório.
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Recursos do Sistema
O sistema fornece a funcionalidade de construir relatórios usando modelos
predefinidos na interface com o usuário. O sistema pode desempenhar a execução
real do relatório com base nos parâmetros de relatório definidos.

Responsabilidade do Usuário
No monitoramento de seu aplicativo de qualidade dos dados, você é responsável
pelo design e uso pretendido de relatórios, incluindo a escolha das opções de
saída. Essas seleções determinam como os resultados serão disponibilizados para
outros usuários.
Os resultados podem ser disponibilizados por meio de vários locais, tanto na
interface com o usuário quanto no console de geração de relatórios. As opções
incluem:
v IBM InfoSphere Information Analyzer (rich client)
– Apresentações da Página Inicial
– Visualizar resultados do relatório salvo
v Console de relatório (cliente do navegador), em que você pode visualizar os
resultados do relatório salvo
v Opções adicionais baseadas no navegador, incluindo gerar relatórios como
HTML ou XML e tornar os relatórios disponíveis por meio de um portal
v Utilizar saídas de relatório, incluindo:
– Gerar relatórios como XML e construir sua própria folha de estilo XSLT
– Gerar relatórios como XML ou TXT, em que os dados podem ser movidos e
usados em qualquer outro lugar

Decisões e Ações
Você deve revisar o plano de qualidade de dados para identificar quais usuários
precisam revisar os resultados e qual a melhor maneira de fornecer os resultados
com base nas metas gerais do negócio.
Você deve considerar a natureza dos resultados que deseja capturar e como
torná-los acessíveis por outros usuários. Isso provavelmente significa a seleção de
ótimos relatórios, a seleção de um mecanismo de entrega padrão e, dependendo
dos objetivos, possivelmente enviar os resultados do relatório em um formato
consumível, como XML, para a atividade de recebimento de dados.

Implementando Regras, Conjuntos de Regras e Métricas
As regras de dados, os conjuntos de regras e as métricas em um ambiente de
monitoramento de qualidade de dados geralmente são destinadas a dados de
produção, que exigem um controle mais explícito das tarefas, como definição e
mudança.
Geralmente, o design, o desenvolvimento e o teste inicial ocorrem em um ambiente
fora da produção, com o monitoramento real da qualidade de dados de produção
que ocorre em um ambiente de execução separado. A mesma abordagem pode ser
utilizada para compartilhar objetos entre dois ambientes diferentes do IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Função
Para implementar regras, conjuntos de regras, métricas e variáveis globais de um
ambiente para outro, o administrador de regra exportará as regras, os conjuntos de
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regras, as métricas e as variáveis globais necessárias do ambiente inicial e
importará o pacote desses itens para o segundo ambiente.

Técnica
O administrador de regra usará as tarefas Importar e Exportar para implementar o
objeto de qualidade de dados.
A exportação ocorre em um contexto do projeto. O administrador de regra (que é o
papel requerido para esta função) seleciona os objetos a serem exportados e escolhe
a tarefa Exportar. Você insere o local do arquivo de destino (esse sempre será um
local no servidor de domínio). Você seleciona os tipos de itens a serem incluídos na
tarefa Exportar, que podem incluir:
v Pastas do projeto
v Ligações de variáveis
v Variáveis Globais
v Configurações de saída
v Histórico de resultados
Depois que esses itens forem selecionados, será possível continuar com a
exportação.
A importação também ocorre no contexto de um projeto no segundo ambiente. O
administrador de regra no segundo ambiente (que é o papel requerido para a
função), seleciona a tarefa Importar, insere o local do arquivo onde o arquivo de
importação está localizado, seleciona o arquivo para importação e continua com a
importação.
Eventos de auditoria são observados em todos os objetos relacionados à exportação
ou importação.

Recurso do sistema
O sistema fornece a funcionalidade para exportar e importar objetos por meio da
interface com o usuário ou de uma função de troca da linha de comandos. Em
seguida, o sistema pode executar a exportação ou importação real com base nos
parâmetros selecionados.
O sistema tentará religar ou restabelecer todas as conexões em objetos exportados e
importados. Por exemplo, no caso de uma regra de dados com duas variáveis
ligadas a tabelas e colunas específicas, em que as tabelas e colunas usadas não
existem no ambiente de destino, o sistema não conseguirá restabelecer a ligação,
embora as informações pertinentes à ligação serão importadas.

Responsabilidade do Usuário
Você é responsável por validar que as regras, os conjuntos de regras e as métricas
importadas para um novo ambiente possam ser executadas.

Decisões e Ações
Você deve revisar e validar objetos importados, como regras de dados, conjuntos
de regras e métricas para garantir que funcionem no novo ambiente.
Frequentemente, você precisará religar as variáveis se a nomenclatura básica de
esquemas, tabelas ou colunas varia entre um ambiente e outro. Algumas religações
podem ser evitadas ou limitadas a um único ponto, por meio do uso de variáveis
globais.
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Boas práticas indicam que a abordagem da definição de regra, do teste e da
implementação sejam claramente estabelecidos. Os padrões de nomenclatura se
tornam importantes na movimentação do design inicial e do teste para regras,
conjuntos de regras ou métricas implementadas. Aproveite as funções de cópia
conforme necessário para obter uma definição de regra especificada
imprecisamente e formalize-a de acordo com as convenções de nomenclatura
padrão.
Como os ambientes geralmente estão em servidores separados, você deve
estabelecer um método padrão para mover o pacote de regras, conjuntos de regras
e métricas de um servidor para outro. Isso deve ser estritamente controlado se o
destino for um ambiente de produção.
Nota: O pacote exportado de objetos pode ser incluído em um sistema de controle
de origem para ajudar a facilitar as práticas e o controle padrão.

Gerenciando um Ambiente de Regras de Qualidade de Dados
Como os usuários em seu ambiente se concentram em mais áreas de negócios e
mais sistemas, criando mais definições de regras e compartilhando informações
entre os projetos do IBM InfoSphere Information Analyzer, existe uma grande
necessidade de gerenciamento desse ambiente de qualidade de dados.

Organizando Seu Trabalho
A maior parte do trabalho no IBM InfoSphere Information Analyzer ocorre no
contexto de um projeto, que inclui o desenvolvimento, o teste e o monitoramento
de regras, conjuntos de regras e métricas.
O projeto autocontido fornece ao usuário autorizado uma visualização selecionada
do repositório e as atividades executadas nele. Pode existir qualquer número de
projetos em um ambiente do InfoSphere Information Analyzer . Esses projetos
podem ter:
v Origens de dados iguais ou diferentes
v Usuários iguais ou diferentes, que podem ter funções iguais ou diferentes em
projetos distintos.
v Regras iguais ou diferentes, dependendo se elas são desenvolvidas no projeto ou
extraídas das regras compartilhadas
Use a estrutura do projeto para:
v Criar um limite para o seu trabalho.
v Incorporar origens de dados relevantes e úteis.
v Proteger a análise, incluindo os usuários corretos com as funções corretas.
v Aplicar definições de configuração que atendam às suas necessidades.
Em um projeto, você pode estabelecer as pastas definidas pelo usuário (como
pastas ou diretórios no Microsoft Windows), nas quais colocar e organizar regras,
conjuntos de regras e métricas.
Problema dos Negócios
A empresa precisa agrupar logicamente as regras e métricas associadas à
profissão de um funcionário específico (neste exemplo, chamados de
‘Factory Workers') para facilitar o monitoramento contínuo da qualidade
dos dados de uma definição de regra existente e de sua regra de dados
associada (com mais regras para chegar).
v A definição da regra de dados é chamada ‘Data Exists Factory Worker'.
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v A regra de dados é chamada ‘Factory Worker Gender Exists'.
Solução
v Crie uma nova pasta no projeto chamada 'Factory Workers'.
v Mova a primeira Definição de Regra de Dados para a nova pasta
'Factory Workers' abrindo a Definição de Regra de Dados ‘Data Exists
Factory Worker' e:
– Selecione Pastas.
– Selecione Incluir.
– Selecione a pasta Factory Worker, Inclua e clique em OK.
– Clique em Salvar e Fechar para salvar a Definição de Regra de
Dados.
v Repita as etapas anteriores para a Regra de Dados ‘Factory Worker
Gender Exists'.
Nota: Os componentes que você incluiu na pasta serão visíveis na pasta
geral do projeto e na nova pasta 'Factory Workers'. Eles podem ser
incluídos em outras pastas também. Independentemente de qual pasta
você abre a definição de regra ou a regra, está sempre trabalhando com o
mesmo item. As pastas apenas permitem organizar itens juntos para ajudar
na localização ou na revisão.

Decisões e Ações
O administrador de projeto deve trabalhar com os grupos que participam do
desenvolvimento de regras para identificar as origens de dados, os usuários e as
pastas que podem ser necessários no projeto. Provavelmente, as pastas serão
incluídas depois que o primeiro trabalho de desenvolvimento for iniciado ou
depois que o trabalho tiver progredido para o nível de monitoramento contínuo da
qualidade dos dados para facilitar a revisão do usuário.

Segurança, Usuários e Funções
A segurança do IBM InfoSphere Information Analyzer usa o ambiente de
segurança comum do IBM InfoSphere Information Server.
Várias funções são usadas no InfoSphere Information Analyzer. Os projetos
incorporam o usuário, a função e a designação de privilégio. Os usuários veem e
usam os projetos que seu ID do usuário ou grupo tem direito de ver ou usar.
Existem três funções em nível de produto InfoSphere Information Analyzer:
v Administrador de projeto
v Administrador de dados
v Usuário
Existem quatro funções específicas em nível de projeto do InfoSphere Information
Analyzer:
v Analista de negócios
v Organizador de dados
v Operador de dados
v Usuário de pesquisa detalhada
Dentro de um projeto, um grupo ou usuário pode ser associado a uma ou mais
funções do InfoSphere Information Analyzer. Essas funções são usadas para decidir
quais funções estão disponíveis a cada usuário no projeto.
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Para a análise e o monitoramento das regras de dados, existem quatro funções em
nível de produto:
v Administrador de regras
v Autor de regras
v Gerenciador de regras
v Usuário de regras
É necessário ter a função de usuário de regras para trabalhar com regras. As
funções de gerenciador de regras, autor de regras e administrador de regras são
derivadas do usuário de regras, portanto, se tiver uma das outras funções, você
também será um usuário de regras.
Se não for um usuário de regras, você não conseguir ver dados sobre regras na
página inicial ou no painel e não conseguirá ver a área de trabalho Qualidade de
Dados dentro do projeto.
Embora você consiga configurar os componentes da página inicial e do painel se
não estiver na função de usuário de regras, não conseguirá ver nenhum dos
componentes de qualidade nas telas de configuração ou nos portais da página
inicial e do painel.
Usuário de regras
Um usuário de regras pode:
v Visualizar as definições, as regras, os conjuntos de regras e as métricas.
v Testar definições e métricas e visualizar os resultados do teste.
v Visualizar as regras, os conjuntos de regras e os resultados das métricas.
Autor de regras
Um autor de regras pode:
v Criar novas definições, regras, conjuntos de regras e métricas.
v Editar componentes se eles não estiverem nos seguintes estados: Padrão,
Aceito, Reprovado. O autor de regras não pode configurar componentes
para o estado Padrão, Aceito ou Reprovado.
v Configurar e remover linhas de base e remover execuções.
v Excluir qualquer componente criado.
Gerenciador de regras
Um gerenciador de regras pode:
v Excluir qualquer componente.
v Alterar o status de qualquer componente para qualquer outro status.
Somente o gerenciador de regras pode configurar componentes para o
status Padrão, Aceito ou Reprovado.
Administrador de regras
Um administrador de regras pode importar e exportar componentes.
Operador de dados do InfoSphere Information Analyzer
v Um operador de dados em nível de projeto pode executar regras,
conjuntos de regras e métricas.
v Se você não tiver a função de operador de dados, poderá apenas testar
regras em um projeto.
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Exemplo de Problema de Negócios
A empresa deseja controlar edições para as regras depois que elas foram aceitas e
aprovadas.
Solução
Estabeleça um usuário específico em um projeto como um gerenciador de
regras:
v O gerenciador de regras pode revisar e aprovar objetos de qualidade de
dados (por exemplo, definições de regras de dados) alterando o status
para Aprovado ou Padrão.
v Depois de alterados, os objetos de qualidade de dados não podem mais
ser editados.
v Somente o gerenciador de regras pode alterar o status novamente para
Rascunho ou Candidato para edição adicional.
Se houver múltiplos ambientes do InfoSphere Information Analyzer (como
desenvolvimento e produção), lembre-se que usuários e funções podem diferir
entre esses ambientes. Um determinado usuário pode fazer parte de projetos
relacionados em cada ambiente; no entanto, esse usuário é um autor de regras no
desenvolvimento, responsável pelo projeto e teste de novas regras. Na produção,
esse mesmo usuário é um usuário de regras, capaz de monitorar mudanças e
tendências na regra, mas não pode fazer mudanças nelas durante esse processo.
Decisões e Ações:
Os administradores de segurança e de projeto devem trabalhar juntos com os
grupos que participam do desenvolvimento de regras para identificar os usuários e
as funções que podem ser necessárias no projeto.
Provavelmente, o trabalho inicial começará com um grupo de autores de regras. À
medida que o trabalho progride, níveis adicionais de controle podem ser incluídos,
assim como gerenciadores de regras, para controlar o status e a edição de regras e
os administradores de regras para facilitar a implementação de regras nos
ambientes. Em ambientes de produção, a execução de regras pode estar restrita aos
indivíduos selecionados com a função de operador de dados.

Uso e Trilhas de Auditoria
O IBM InfoSphere Information Analyzer registra vários níveis de informações
relativas às definições de regras, às regras de dados, aos conjuntos de regras e a
outros componentes de controle de qualidade. Isso inclui o uso e as trilhas de
auditoria do controle de qualidade específico. Use esses componentes para
gerenciar o ambiente de qualidade de dados.
Você pode usar a visualização Uso da janela Abrir Conjunto de Regras para
identificar os componentes de um determinado controle de qualidade e onde o
objeto é usado.
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Figura 33. Exemplo da visualização Uso da janela Abrir Conjunto de Regras

Para as definições de regras e de conjuntos de regras, você pode ver as variáveis
globais e locais e os termos usados. Você também podem ver em que definição as
regras de dados e os conjuntos de regras são baseados.
Para as regras e os conjuntos de regras, você também pode ver a definição
subjacente, as origens ligadas às variáveis e que outros conjuntos de regras e
métricas estão usando as regras e os conjuntos de regras.
A visualização Trilha de Auditoria identifica quando ocorreram eventos específicos
relacionados ao controle de qualidade. Isso inclui Exportar e Importar, Criar e
Atualizar e, para os objetos executáveis, quando eles foram Gerados e Executados.

110

Guia de Metodologia e Boas Práticas

Figura 34. Exemplo da visualização Trilha de Auditoria da janela Abrir Conjunto de Regras

Do ponto de vista de auditoria, as execuções históricas específicas também
fornecem detalhes adicionais. Os resultados mostram:
v O que era a definição subjacente
v Que origem de dados foi usada e o total de registros processados
v Quando e como a tarefa foi executada
– Horários de início e de encerramento
– Uso de amostragem
v Que lógica foi imposta para a regra ou para o conjunto de regras no momento
da execução
Decisões e Ações:
Os indivíduos designados, como o administrador de projeto, o administrador de
regras ou o gerenciador de regras, provavelmente terão a responsabilidade de
inspecionar o ambiente do projeto. Isso pode incluir a revisão periódica das
informações de uso e de auditoria de controles de qualidade específicos para medir
a reutilização ou a conformidade com os padrões.
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Entrando em Contato com a IBM
É possível entrar em contato com a IBM para obter suporte ao cliente, serviços de
suporte a software, informações de produtos e informações gerais. Também é
possível fornecer feedback à IBM sobre os produtos e a documentação.
A tabela a seguir lista os recursos para suporte ao cliente, serviços de software,
treinamento e informações sobre produtos e soluções.
Tabela 30. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

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

Serviços de Software

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

Minha IBM

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

Treinamento e Certificação

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

Representantes IBM

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

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e
documentação de produtos.
Tabela 31. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do
produto através da Pesquisa de
Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey
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Tabela 31. Fornecendo Feedback à IBM (continuação)
Tipo de Feedback

Ação

Feedback da Documentação

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

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

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Avisos e Marcas Registradas
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

Avisos
A IBM pode não oferecer, em outros países, os produtos, serviços ou recursos
discutidos nesta publicação. Consulte seu representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não tem o propósito
de declarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser
utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que
não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser
utilizado no lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar
a operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM.
A IBM pode possuir patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a
assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante
ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser
enviados, por escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Para pedidos de licenças com relação a informações sobre DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em
que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA
PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS
NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.
Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em
certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações
serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Referências nestas informações a Web sites que não sejam da IBM são fornecidas
apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes
Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais
desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da forma que
julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Av. Pasteur, 138-146
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de um imposto.
O programa licenciado descrito neste documento e todos os materiais licenciados
disponíveis para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o
Cliente IBM, Contrato de Licença Internacional de Programas IBM ou qualquer
contrato equivalente entre a IBM e o Cliente.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em
sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores dos
respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não-IBM. Perguntas sobre a capacidade de produtos
não-IBM devem ser endereçadas aos fornecedores dos respectivos produtos.
Todas as declarações em relação à estratégia ou intenção futuras da IBM estão
sujeitas a alteração ou suspensão sem aviso prévio e representam somente metas e
objetivos.
Estas informações são destinadas apenas para finalidades de planejamento. As
informações nessa publicação estão sujeitas a alterações antes que os produtos
descritos se tornem disponíveis.
Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações
diárias de negócios. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os
exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos
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esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços
utilizados por uma empresa real é mera coincidência.
LICENÇA DE COPYRIGHT:
Essas informações contêm programas aplicativos de amostra no idioma de origem,
que ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O
Cliente poderá copiar, modificar e distribuir esses programas de amostra em
qualquer forma sem pagamento a IBM, por propósitos de desenvolvimento,
utilização, marketing ou distribuição dos programas de aplicativos em
conformidade com a interface de programação de aplicativos para a plataforma
operacional para a qual os programas de amostra são escritos. Esses exemplos não
foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não garante ou
expressa confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses
programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser
responsabilizada por nenhum dano decorrente do uso dos programas de amostra.
Cada cópia ou parte desses programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:
© (o nome da sua empresa) (ano). Partes deste código são derivados do IBM Corp.
Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _digite o ano ou os anos_. Todos os
Direitos Reservados.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e
ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registrads da International Business
Machines Corp., registradas em várias jurisdições, no mundo inteiro. Outros nomes
de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM está disponível na Web, em
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
IT Infrastructure Library é uma marca registrada da Central Computer and
Telecommunications Agency, a qual está agora vinculada ao Office of Government
Commerce.
Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo
Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas
ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em
outros países.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Avisos e Marcas Registradas
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ITIL é uma marca registrada e uma marca registrada da comunidade do
Departamento de Comércio do Governo e está registrada no U.S. Patent and
Trademark Office
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.
Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment,
Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países e é utilizada sob licença a partir
deste ponto.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou afiliadas.
O United States Postal Service possui as seguintes marcas registradas: CASS, CASS
Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS
e United States Postal Service. IBM Corporation é um licenciado não exclusivo da
DPV e LACSLink do United States Postal Service.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou
marcas de serviço de terceiros.
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