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Capítulo 1. Desenvolvendo Tarefas do Mainframe
As tarefas do mainframe consistem em estágios individuais. Estes estágios são utilizados para representar
as origens de dados, destinos de dados ou processos de conversão. Os estágios são incluídos em uma
tarefa e vinculados utilizando o InfoSphere DataStage e o QualityStage Designer. Os estágios vinculados
representam o fluxo e a manipulação dos dados de uma ou mais origens de dados para um armazém de
dados final.
Para desenvolver uma tarefa de mainframe, é necessário seguir estas etapas:
v Importar ou criar manualmente metadados para suas origens e destinos de dados de mainframe
v Criar uma tarefa de mainframe
v Projetar estágios da tarefa
v Editar propriedades da tarefa
Antes de iniciar o desenvolvimento de sua tarefa, é necessário planejar e configurar seu projeto utilizando
o InfoSphere DataStage e o QualityStage Administrator.

Importando Metadados
A forma mais rápida e fácil de especificar definições de tabelas para suas origens e destinos de dados de
mainframe é importar metadados de um dos seguintes formatos de arquivo:
v Definições de Arquivo Assembler
v Definições de Arquivo COBOL
v Definições de Arquivo DB2 DCLGen
v Definições de IMS
v Definições de Arquivo PL/I
Importe os metadados para o repositório utilizando o cliente do Designer. Capítulo 4, “Importando
Metadados para Tarefas do Mainframe”, na página 11 descreve como importar metadados para utilização
nas tarefas do mainframe.

Criando uma Tarefa do Mainframe
Depois de ter configurado seu projeto e importado metadados, você estará pronto para criar uma tarefa.
As tarefas são criadas utilizando o cliente Designer.

Procedimento
1. Inicie o cliente Designer clicando em Iniciar > Programas > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage Designer. Também é possível iniciar o cliente Designer a
partir do ícone de atalho no desktop.
2. A caixa de diálogo Conexão ao Projeto será exibida. Conecte-se ao seu projeto inserindo seus detalhes
de logon.
3. A janela do cliente Designer é aberta, com a caixa de diálogo Novo exibida por padrão. Crie uma
nova tarefa do mainframe de uma destas formas:
v Na caixa de diálogo Novo, selecione a pasta Tarefas, clique no ícone Tarefa do Mainframe e, em
seguida, clique em OK.
v Clique na seta Novo na barra de ferramentas do cliente Designer e selecione Tarefa do Mainframe.
A janela do diagrama aparece na área de janela direita do cliente Designer e a paleta de ferramentas
para tarefas do mainframe aparece na área de janela inferior esquerda.
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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A janela do cliente Designer consiste nas seguintes partes:
v A janela Diagrama na qual você projeta suas tarefas.
v A janela Repositório na qual você visualiza componentes em um projeto.
v Uma Barra de Ferramentas a partir da qual você seleciona funções do cliente Designer.
v Uma Paleta de Ferramentas a partir da qual você seleciona componentes da tarefa.
v Uma Barra de Status que exibe ajuda de uma linha para os componentes da janela e informações
sobre o estado atual das operações da tarefa.
Você pode customizar o cliente Designer para criar uma nova tarefa do mainframe na inicialização
seguindo estas etapas:
4. Escolha Ferramentas > Opções. A caixa de diálogo Opções será exibida.
5. Selecione Geral na ramificação Padrão da árvore de opções na área de janela esquerda.
6. Clique em Criar Novo e selecione Mainframe na lista.
Salve sua tarefa escolhendo Arquivo > Salvar. Na caixa de diálogo Salvar Tarefa do Mainframe
Como, digite um nome de item e clique em OK para salvar a tarefa.

Projetando Estágios da Tarefa
As tarefas são projetadas e desenvolvidas na janela Diagrama do cliente Designer. Cada origem de dados,
destino de dados e etapa de processamento são representados por um estágio no design da tarefa. Os
estágios são vinculados para mostrar o fluxo de dados.
Um estágio pode ser passivo ou ativo. Estágios passivos manipulam o acesso às tabelas de origem e de
destino para a extração ou gravação de dados. Os estágios ativos modelam o fluxo de dados e fornecem
mecanismos para combinar fluxos de dados, agregar dados e converter dados de um tipo para outro.
Os estágios são incluídos e vinculados utilizando a paleta de ferramentas. A paleta de ferramentas do
mainframe organiza os estágios nos seguintes grupos:
v Banco de Dados. Estes estágios lêem ou gravam dados em um banco de dados.
v Arquivo. Estes estágios lêem ou gravam dados em um arquivo ou conjunto de arquivos.
v Processamento. Esses estágios executam algum processamento nos dados que são transmitidos através
deles.
A tabela a seguir lista os tipos de estágios disponíveis e fornece um guia rápido para suas funções:
Tipo

Estágio

Função

Banco de Dados

IMS

Lê dados dos bancos de dados do
IMS.

(“Estágios IMS” na página 27)
Banco de Dados

Relational
(“Estágios Relational” na página 30)

Banco de Dados

Exportação do Teradata
(“Estágios Teradata Export” na
página 37)

Banco de Dados

Teradata Load
(“Estágios Teradata Load” na página
43)

2

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Lê dados de ou carrega dados em
uma tabela DB2 em uma plataforma
z/OS.
Lê dados de uma tabela de banco de
dados Teradata em uma plataforma
z/OS utilizando o utilitário Teradata
FastExport.
Grava dados em um arquivo
sequencial em um formato
compatível para utilização com um
utilitário de carregamento Teradata.

Tipo

Estágio

Função

Banco de Dados

Teradata Relational

Lê dados de ou grava dados em uma
tabela de banco de dados Teradata
em uma plataforma z/OS.

(“Estágios Teradata Relational” na
página 49)
Arquivo

Arquivo Simples Complexo
(“Estágios Complex Flat File” na
página 56)

Arquivo

DB2 Load Ready Flat File

Arquivo

Arquivo Simples Delimitado

Grava dados em um arquivo
sequencial ou em um arquivo
(“Estágios DB2 Load Ready Flat File” delimitado em um formato
na página 66)
compatível com o recurso do
utilitário de carga em massa do IBM®
DB2.

(“Estágios Delimited Flat File” na
página 70)
Arquivo

External Source

Arquivo

External Target

Arquivo

Arquivo Simples com Largura Fixa

Lê dados de ou grava dados em um
arquivo simples delimitado.

Lê dados de uma origem externa
definindo uma chamada para um
(“Estágios External Source” na página programa gravado pelo usuário.
76)
Grava dados em um destino externo
definindo uma chamada para um
(“Estágios External Target” na página programa gravado pelo usuário.
84)

(“Estágios Fixed-width Flat File” na
página 89)
Arquivo

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

Arquivo Simples de Formato
Múltiplo

Lê dados de ou carrega dados em um
arquivo simples.

Lê dados de arquivos que contêm
vários tipos de registro.

(“Estágios Multi-format Flat File” na
página 96)
Processamento

Aggregator
(“Estágios Aggregator” na página
101)

Processamento

Regra de Negócios
(“Estágios Business Rule” na página
107)

Processamento

Rotina Externa
(“Estágios External Routine” na
página 113)

Processamento

FTP
(“Estágios FTP” na página 121)

Processamento

Junção
(“Estágios Join” na página 123)

Agrupa dados de entrada e calcula
totais e outras funções de resumo e,
em seguida, transmite os dados para
outro estágio na tarefa.
Aplica a lógica de regra de negócios
SQL para desempenhar
transformações nos dados complexos.
Define uma chamada para uma
rotina COBOL externa para linhas de
entrada e envia os dados para outro
estágio na tarefa.
Transfere um arquivo para outra
máquina.
Une dois fluxo de dados de entrada e
transmite os dados para outro estágio
na tarefa.
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Tipo

Estágio

Função

Processamento

Link Collector

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

(“Estágios Link Collector” na página
130)
Processamento

Consulta
(“Estágios Lookup” na página 132)

Processamento

Classificar

Processamento

Transformador

Mescla os dados utilizando uma
consulta de tabela e os transmite para
outro estágio na tarefa.

Classifica dados de entrada
aumentando ou diminuindo valores
(“Estágios Classificar” na página 150) de coluna e transmite os dados para
outro estágio na tarefa.

(“Estágios Transformer” na página
154)

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

O grupo Geral na paleta de ferramentas contém botões para vincular estágios e incluir anotações no
diagrama.
Uma tarefa de mainframe deve ter, pelo menos, um estágio ativo e cada estágio na tarefa deve ter pelo
menos um link. Somente uma cadeia de estágios é permitida em uma tarefa. Os estágios ativos devem
ter, pelo menos, um link de entrada e um link de saída. Os estágios passivos não podem ser vinculados a
estágios passivos. Os estágios Relational e Teradata Relational não podem ser utilizados na mesma tarefa.
Tabela 1 mostra os links que são permitidos entre tipos de estágio do mainframe.
Tabela 1. Vinculação do Estágio do Mainframe
PARA:
DE:

Tipos de Estágio Passivos

Tipos de Estágio Ativos

Complex Flat File

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

Arquivo Simples de
Formato Múltiplo

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

IMS

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

Arquivo Simples com
Largura Fixa

Aggregator, Business Rule, External Routine,
FTP, Join, Link Collector, Lookup Input,
Lookup Reference, Sort, Transformer

Delimited Flat File

Aggregator, Business Rule, External Routine,
FTP, Join, Link Collector, Lookup Input,
Lookup Reference, Sort, Transformer

DB2 Load Ready Flat
File

FTP

Relational

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

Teradata Relational

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer
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Tabela 1. Vinculação do Estágio do Mainframe (continuação)
PARA:
DE:

Tipos de Estágio Passivos

Tipos de Estágio Ativos

Teradata Export

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

External Source

Aggregator, Business Rule, External Routine,
Join, Link Collector, Lookup Input, Lookup
Reference, Sort, Transformer

Transformador

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Regra de Negócios

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Link Collector

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Junção

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Lookup

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Aggregator

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Classificar

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Rotina Externa

DB2 Load Ready Flat File, Delimited Flat
File, External Target, Fixed-width Flat File,
Relational, Teradata Load, Teradata
Relational

Business Rule, External Routine, Link
Collector, Lookup Input, Transformer

Depois de incluir estágios e links no canvas do cliente Designer, é necessário editar os estágios para
especificar os dados que deseja utilizar e como eles são manipulados. Os dados chegam em um estágio
em um link de saída e são enviados a partir de um estágio em um link de saída. As propriedades do
estágio e os dados em cada link de entrada e saída são especificados utilizando-se um editor de estágio.
Existem editores de estágio diferentes para cada tipo de estágio de tarefa do mainframe. Os capítulos
restantes deste manual descrevem os editores de estágio e as características individuais de cada estágio.
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Editando Propriedades da Tarefa
Cada tarefa em um projeto possui propriedades, incluindo parâmetros da tarefa e descrições opcionais
que fornecem a documentação no nível da tarefa. Você pode definir parâmetros da tarefa a serem
utilizados como variáveis globais por todos os estágios de uma tarefa. Os valores reais para estes
parâmetros são mantidos em um arquivo separado que é acessado quando a tarefa é executada no
mainframe.
As tarefas de mainframe também possuem propriedades de ambiente que especificam as informações
utilizadas para gerar o código. Além disso, você pode definir as variáveis de extensão de JCL que
permitem customizar a JCL que é gerada pelo InfoSphere DataStage.
Também incluídas nas propriedades da tarefa de mainframe estão configurações para indicadores nulos
de arquivo simples, o ano de interrupção do século, o formato de data padrão, verificação de semântica
nas expressões e a geração de metadados operacionais. (Nota: A verificação de semântica pode impactar o
desempenho nas tarefas que contêm um grande número de derivações.)
É possível visualizar e editar as propriedades da tarefa no cliente Designer abrindo sua tarefa e
escolhendo Editar > Propriedades da Tarefa.
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Capítulo 2. Depois do Desenvolvimento
Quando você tiver concluído o desenvolvimento de sua tarefa de mainframe, estará pronto para gerar o
código. O código será, em seguida, transferido por upload para a máquina de mainframe, onde a tarefa
será compilada e executada.

Gerando Código
Sobre Esta Tarefa
Para gerar código para uma tarefa de mainframe, abra a tarefa no cliente Designer e escolha Arquivo >
Gerar Código. Ou clique em Gerar Código na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Geração de
Códigos é exibida. Esta caixa de diálogo exibe o caminho de geração de códigos, o nome do programa
COBOL, o nome do arquivo JCL de compilação e o nome do arquivo JCL de execução. Há um botão
Gerar para geração do código COBOL e arquivos JCL, um botão Visualizar para visualização do código
gerado e um botão Fazer Upload da Tarefa para fazer upload de uma tarefa depois do código ter sido
gerado. Também há uma barra de progresso e uma área de exibição para mensagens de status.
Quando você clicar em Gerar, seu design da tarefa será automaticamente validado antes da origem
COBOL, arquivos JCL de compilação e de execução serão gerados.
É possível imprimir o programa e o fluxo de dados durante a execução do programa selecionando uma
opção na lista Informações de Rastreio do Tempo de Execução. Além disso, você pode customizar o
programa COBOL selecionando a caixa de opções Gerar Instruções COPY para Customização. Também é
possível criar e gerenciar várias versões dos membros COPYLIB especificando um prefixo de biblioteca
de cópia.
Para obter informações adicionais sobre a geração de códigos, consulte Capítulo 6, “Geração de Códigos e
Upload da Tarefa”, na página 171.

Fazendo Upload de Tarefas
Sobre Esta Tarefa
Para fazer upload de uma tarefa, escolha Arquivo > Fazer Upload da Tarefa no menu principal ou clique
em Fazer Upload da Tarefa na caixa de diálogo Geração de Códigos depois de ter gerado o código. A
caixa de diálogo Sistema Remoto é exibida, permitindo especificar informações sobre a conexão com o
sistema mainframe de destino. Depois de ter se conectado com êxito à máquina de destino, a caixa de
diálogo Fazer Upload da Tarefa é exibida, permitindo realmente fazer o upload da tarefa.
Para obter informações adicionais sobre o upload de tarefas, consulte Capítulo 6, “Geração de Códigos e
Upload da Tarefa”, na página 171.

Compilando e Fazendo Upload de Várias Tarefas
O assistente do compilador permite compilar e fazer upload de várias tarefas em um projeto. Ele pode
ser chamado por meio da linha de comandos ou do cliente Designer. Para obter detalhes sobre a
utilização do assistente, consulte “Compilando Várias Tarefas” na página 179.

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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Capítulo 3. Programando Recursos
Pode ser necessário desempenhar determinadas tarefas de programação em suas tarefas de mainframe,
como ler dados de uma origem externa, chamar uma rotina externa, gravar expressões ou customizar o
código gerado pelo InfoSphere DataStage.
Os estágios External Source permitem recuperar linhas de uma origem de dados externa. Depois de
gravar o programa de origem externa, crie uma rotina de origem externa no repositório. Em seguida,
utilize um estágio External Source para representar o programa de origem externa em seu design da
tarefa. O programa de origem externa é chamado a partir do programa COBOL gerado pelo InfoSphere
DataStage. Consulte “Estágios External Source” na página 76 para obter detalhes sobre a chamada de
programas de origem externa.
Os estágios External Target permitem gravar linhas em um destino de dados externo. Depois de gravar o
programa de destino externo, crie uma rotina de destino externo no repositório. Em seguida, utilize um
estágio External Target para representar o programa de destino externo em seu design da tarefa. O
programa de destino externo é chamado a partir do programa COBOL gerado pelo InfoSphere DataStage.
Consulte “Estágios External Target” na página 84 para obter detalhes sobre como chamar os programas
de destino externo.
Os estágios External Routine permitem incorporar o processamento complexo ou a funcionalidade
específica para seu ambiente no programa COBOL gerado pelo InfoSphere DataStage. Assim como com
os estágios External Source ou External Target, primeiro você grava o programa externo, em seguida,
define uma rotina externa no repositório e, finalmente, inclui um estágio External Routine em seu design
de tarefa. Para obter informações adicionais, consulte “Estágios External Routine” na página 113.
As expressões são utilizadas para definir derivações de coluna, restrições, cláusulas SQL, variáveis de
estágio e condições para desempenhar junções e consultas. O InfoSphere DataStage Expression Editor
ajuda a definir derivações de coluna, restrições e variáveis de estágio nos estágios Transformer, bem como
derivações de coluna e variáveis de estágio nos estágios Business Rule. Ele também é utilizado para
atualizar colunas de entrada nos estágios Relational, Teradata Relational e Teradata Load. Uma grade de
expressão o ajuda a definir restrições nos estágios de origem, bem como cláusulas SQL nos estágios
Relational, Teradata Relational, Teradata Export e Teradata Load. Também ajuda a definir expressões de
chave nos estágios Join e Lookup. Os detalhes sobre a definição de expressões são fornecidos nos
capítulos que descrevem os editores de estágio individuais. Além disso, Capítulo 7, “Referência do
Programador”, na página 181 contém informações de referência sobre os componentes de programação
que você pode utilizar nas expressões do mainframe.
Também é possível customizar o programa COBOL gerado pelo InfoSphere DataStage para atender seus
padrões de loja. O processamento pode ser feito tanto na inicialização como na finalização do programa.
Além disso, você pode alterar o texto associado às várias mensagens de aviso e erro e pode criar e
gerenciar várias versões de membros COPYLIB. Para obter detalhes, consulte “Customização de Código”
na página 173.

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

9

10

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Capítulo 4. Importando Metadados para Tarefas do Mainframe
Este tópico explica como importar metadados de origens de dados do mainframe, incluindo definições de
tabela e definições do IMS. Estas definições contêm os metadados para cada origem de dados e destino
de dados em um armazém de dados. Elas especificam os dados a serem utilizados em cada estágio de
uma tarefa.
Você pode economizar tempo e aumentar a exatidão de suas definições de tabela importando-as no
repositório do InfoSphere DataStage. Elas poderão, então, ser compartilhadas por todas as tarefas em um
projeto.
Se você não conseguir importar definições de tabela, terá a opção de criar definições manualmente no
repositório antes de desenvolver uma tarefa ou definir colunas diretamente nos editores de estágio
durante o design da tarefa. As colunas inseridas durante o design da tarefa podem ser salvas como
definições de tabela no repositório clicando em Salvar como na guia Colunas, permitindo utilizá-las em
outras tarefas. Para obter detalhes sobre como salvar colunas como definições de tabela durante o design
da tarefa, consulte os capítulos nos editores de estágio individuais neste manual.

Importando Definições de Tabela
As definições de tabela do mainframe incluem CFDs (COBOL File Definitions), DFDs (DB2 DCLGen
Files), AsmFds (Assembler File Definitions), PL/I FDs (PL/I File Definitions) e definições de tabelas
Teradata.

Definições de Arquivo COBOL
As Definições de Arquivo COBOL contêm instruções de descrição de dados em um arquivo de texto que
descreve um formato de arquivo nos termos do COBOL. É possível importar CFDs no repositório do
InfoSphere DataStage diretamente a partir de um programa COBOL. Um arquivo CFD pode conter várias
definições de tabela e pode ser um copybook COBOL ou um programa de origem COBOL.
Antes de importar uma COBOL FD, certifique-se de que ela contém uma sintaxe COBOL válida. O
InfoSphere DataStage suporta número de nível 02 a 49 e reconhece as seguintes cláusulas:
v OCCURS
v OCCURS DEPENDING ON
v PICTURE
v
v
v
v

REDEFINES
SIGN
SYNCHRONIZED
USAGE

Os seguintes itens não são capturados:
v Números de nível 66 e 88 (eles se tornam comentários para a coluna)
v Os nomes de elemento de dados que são palavras reservadas de SQL (consulte Capítulo 15, “Palavras
Reservadas”, na página 257 para obter uma lista)
Pelo menos um nível 01 deve ser definido em um arquivo CFD. O nome no nível 01 se torna o nome da
tabela padrão no InfoSphere DataStage. Os comentários devem ser designados com um asterisco na
coluna que precede a posição inicial.
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Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage suporta ao importar
arquivos CFDs, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na página 209.

Importando CFDs
É possível importar um CFD.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Importar Metadados (CFD) de uma destas formas:
v Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições de Arquivo COBOL no menu principal.
v Clique com o botão direito na pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e selecione
Importar Definição de Tabela > Definições do Arquivo COBOL no menu de atalho.
2. No campo Nome do Caminho da Descrição de Arquivo COBOL, digite ou procure o nome do
caminho no qual o arquivo CFD está localizado. O arquivo CFD deve residir na estação de trabalho
do cliente do InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão do arquivo de
captura padrão é *.cfd.
3. No campo Posição Inicial, especifique a coluna inicial na qual a descrição da tabela se inicia (o nível
01). A posição inicial padrão é 8. Você pode alterar a posição inicial para qualquer valor de 2 a 80. O
InfoSphere DataStage permite 64 posições a partir da posição inicial. Por exemplo, se a posição inicial
for 2, a última posição válida da coluna é 65.
4. No campo Associação de Comentário da Coluna, especifique como associar as linhas de comentário
às colunas no arquivo CFD. O padrão é associar uma linha de comentário à coluna que a segue.
5. Selecione os itens para importação na lista Tabelas. Esta lista aparece depois de você especificar o
nome do caminho do CFD. Clique em Atualizar para atualizar a lista, se necessário. Selecione uma
única tabela clicando no nome da tabela ou selecione várias tabelas mantendo a tecla Ctrl pressionada
e clicando nos nomes de tabela. Para selecionar todas as tabelas, clique em Selecionar Tudo.
Para ver uma descrição de resumo de uma tabela, selecione o nome da tabela e clique em Detalhes. A
caixa de diálogo Detalhes de é aberta, exibindo o nome da tabela, a descrição e os nomes de coluna.
6. No campo Para a Pasta, especifique o nome da pasta do repositório na qual deseja salvar o CFD. O
padrão é Definições de Tabela\COBOL FD\nome do arquivo. Você pode alterar a pasta digitando um
nome diferente ou procurando um.
7. Clique em Importar. Os dados do arquivo CFD são extraídos e analisados. Se qualquer erro sintático
ou semântico for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo visualizar
e corrigir os erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de importação
completamente. Veja detalhes em “Visualizando e Editando Definições de Tabela” na página 20.

Arquivos DCLGen do DB2
Os arquivos DCLGen fornecem instruções de definição de dados em um arquivo de texto que descreve
um formato de arquivo nos termos do DB2. É possível importar arquivos DCLGen no repositório depois
de eles terem sido exportados de um banco de dadosDB2. Um arquivo DCLGen contém somente uma
definição de tabela. O InfoSphere DataStage utiliza a declaração SQL para determinar as definições de
coluna.
Quando você importar um arquivo DCLGen, as seguintes condições se aplicarão:
v As colunas são definidas nos termos de SQL.
v Nomes entre aspas não são suportados para nomes de proprietário, tabela ou coluna.
v Os nomes do DB2 não devem exceder o comprimento permitido na versão do DB2 que você está
utilizando.
v Se NOT NULL não for especificado, NULL será assumido.
Para obter informações sobre os tipos de dados SQL nativos que o InfoSphere DataStage suporta ao
importar arquivos DCLGen, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na página 209.
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Importando Arquivos DCLGen
É possível importar um arquivo DCLGen.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Importar Metadados (DCLGen) de uma destas formas:
v Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições do Arquivo DCLGen no menu principal.
v Clique com o botão direito na pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e selecione
Importar Definição de Tabela > Definições do Arquivo DCLGen no menu de atalho.
2. No campo Nome do Caminho de DCLGen, digite ou procure o nome do caminho no qual o arquivo
DCLGen está localizado. O arquivo DCLGen deve residir na estação de trabalho do cliente do
InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão do arquivo de captura padrão
é *.dfd.
3. Não faça nada no campo Posição Inicial. Isso não é utilizado para arquivos DCLGen. O InfoSphere
DataStage captura a definição da tabela a partir da instrução EXEC SQL DECLARE.
4. Selecione a tabela para importação na lista Tabelas. Esta lista aparecerá depois de você especificar o
nome do caminho de DCLGen. Clique em Atualizar para atualizar a lista, se necessário.
5. Para ver uma descrição de resumo de uma tabela, selecione o nome da tabela e clique em Detalhes. A
caixa de diálogo Detalhes de aparece, exibindo o tipo de tabela, proprietário, descrição e nomes de
coluna.
6. No campo Para a pasta, especifique o nome da pasta do repositório em que você deseja salvar o
arquivo DCLGen. A pasta padrão é Definições de Tabela\DB2 Dclgen\nome do arquivo. Você pode
digitar um nome diferente ou procurar um.
7. Clique em Importar. Os dados do arquivo DCLGen são extraídos e transmitidos. Se qualquer erro
sintático ou semântico for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo
visualizar e corrigir os erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de
importação completamente. Veja detalhes em “Visualizando e Editando Definições de Tabela” na
página 20.

Definições de Arquivo Assembler
As Definições de Arquivo Assembler utilizam a sintaxe do Assembler para descrever os registros em uma
definição de tabela. Um arquivo Assembler pode conter múltiplas definições de registro. As entradas de
descrição do registro se iniciam com uma palavra-chave DSECT e podem conter itens elementares.
Você pode importar os arquivos de origem do Assembler e arquivos de listagem no repositório do
InfoSphere DataStage. Os arquivos de origem do assembler possuem os seguintes valores padrão:
v A coluna begin está na coluna 1.
v A coluna end está na direção da coluna begin mais 70.
v A coluna continuation está na direção da coluna begin mais 71.
v A coluna continue está na direção da coluna begin mais 15.
Os valores padrão para os arquivos de listagem do assembler são:
v A coluna begin está na coluna 42.
v A coluna end está na direção da coluna begin mais 70.
v A coluna continuation está na direção da coluna begin mais 71.
v A coluna continue está na direção da coluna begin mais 15.
v Quaisquer instruções anteriores à coluna begin não serão processadas.
v Quaisquer instruções posteriores ao indicador continuation não serão processadas.
Nota: Os deslocamentos do arquivo de listagem são calculados utilizando o IBM Assembler. Se você
utilizar um Assembler de outro fornecedor, poderão ser necessários ajustes antes da importação.
Capítulo 4. Importando Metadados para Tarefas do Mainframe
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Os comentários devem ser designados com um asterisco na coluna begin e devem estar dentro do campo
da instrução. Eles não podem aparecer entre uma instrução e suas linhas continuation. Os comentários
que aparecerem antes da primeira palavra-chave DSECT se tornarão a descrição longa para a tabela. O
caminho completo e o nome do arquivo de AsmFD, bem como a data e hora atuais, serão salvos como a
descrição curta para a tabela.
O processo de importação cria uma tabela do InfoSphere DataStage do tipo QSAM_SEQ_ COMPLEX. Os
tipos de dados do Assembler são convertidos em tipos de dados COBOL nativos durante a captura,
conforme descrito em Tabela 2.
Tabela 2. Conversão do Tipo de Dados do Assembler
Tipo de Assembler

Tipo característico do
COBOL

Representação de Uso do
COBOL
1

Tipo SQL

B

CHARACTER

PIC X(n)

Char

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

D

FLOAT

COMP-2

Decimal

E

FLOAT

COMP-1

Decimal

S

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

G

NCHAR

PIC N(n)

NChar

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

L

CHARACTER

PIC X(n)

Char

C

DECIMAL

COMP-3 SIGNED

Decimal

i

CHARACTER

PIC X(n)

Char

Z

DISPLAY NUMERIC

PIC S9(n)

Decimal

1

(n) é igual ao número de bytes.

O InfoSphere DataStage Expression Editor fornece funções para desempenhar manipulações de bits.

Importando AsmFDs
É possível importar AsmFDs.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Importar Metadados (ASM) de uma destas formas:
v Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições de Arquivo Assembler no menu principal.
v Clique com o botão direito na pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e selecione
Importar Definição de Tabela > Definições do Arquivo Assembler no menu de atalho.
2. No campo Nome do Caminho da Descrição do Arquivo Assembler, digite ou procure o nome do
caminho no qual AsmFD está localizado. O arquivo deve residir na estação de trabalho do cliente do
InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão do arquivo de captura padrão
é *.asm para arquivos de origem e *.lst para arquivos de listagens.
3. No campo Posição Inicial, especifique a coluna inicial na qual a descrição da tabela se inicia (nível 1).
O padrão é 1 para arquivos de origem e 42 para arquivos de listagem.
4. No campo Associação de Comentário da Coluna, especifique como associar as linhas de comentário
às colunas no arquivo Assembler. O padrão é associar uma linha de comentário à coluna que a segue.
A definição de coluna é incluída com o comentário como parte de cada descrição de coluna; se você
desejar excluir a definição de coluna da descrição, limpe a caixa de opções Incluir Descrição da
Coluna.
5. Selecione os itens para importação na lista Tabelas. Esta lista aparecerá depois de você especificar o
nome do caminho do arquivo de origem. Clique em Atualizar para atualizar a lista, se necessário.
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Selecione uma única tabela clicando no nome da tabela ou selecione várias tabelas mantendo a tecla
Ctrl pressionada e clicando nos nomes de tabela. Para selecionar todas as tabelas, clique em
Selecionar Tudo.
Para ver uma descrição de resumo de uma tabela, selecione o nome da tabela e clique em Detalhes. A
caixa de diálogo Detalhes de é aberta, exibindo o nome da tabela, a descrição e os nomes de coluna.
6. No campo Para a Pasta, especifique o nome da pasta do repositório na qual deseja salvar o AsmFD. A
pasta padrão é Definições de Tabela\Assembler\nome do arquivo. Você pode alterar a pasta digitando
um nome diferente ou procurando um.
7. Clique em Importar. Os dados serão extraídos e analisados. Se qualquer erro sintático ou semântico
for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo visualizar e corrigir os
erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de importação completamente. Veja
detalhes em “Visualizando e Editando Definições de Tabela” na página 20.

Definições de Arquivo PL/I
As Definições de Arquivo PL/I utilizam constructos de linguagem PL/I para descrever registros em uma
definição de tabela. Uma PL/I FD pode conter várias definições de registro. As entradas de descrição de
registro iniciam com uma palavra-chave DECLARE ou DCL e podem conter itens elementares.
Você pode importar os arquivos de origem do PL/I e arquivos de listagem no repositório do InfoSphere
DataStage.
Quando você importar uma PL/I FD, as seguintes condições se aplicarão:
v Números de nível 1 a 49 são capturados. O primeiro número de nível deve ser 1. O número máximo
de níveis em uma estrutura é 15 e o número de nível máximo é 255.
v O nome do campo do nível 1 se torna o nome da tabela padrão no InfoSphere DataStage se o arquivo
não utilizar o atributo DEFINED ou DEF.
v Os nomes de campo que excederem o limite COBOL de 30 caracteres serão cortados.
v Os nomes de campo não podem ser iguais aos nome do estágio ou do link e não podem ser palavras
reservadas de COBOL ou SQL. (Consulte Capítulo 15, “Palavras Reservadas”, na página 257 para obter
uma lista.)
v A precisão máxima para dados binários e decimais é 31 designados ou 32 não designados. A precisão
máxima para binário de binário estendido é 53.
v Os caracteres de imagem são suportados somente para dados de caractere numéricos que são
mapeados diretamente para dados numéricos de exibição do COBOL.
v As macros e itens de dados complexos de PL/I não são suportados.
Nota: Os deslocamentos do arquivo de listagem são calculados utilizando o compilador de PL/IIBM.
Se você utilizar um compilador de PL/I de outro fornecedor, poderão ser necessários ajustes antes da
importação.
Os comentários devem iniciar com /* e terminar com */. O caminho completo e o nome do arquivo da
PL/I FD, bem como a data e hora atuais, são salvos como a descrição curta para a tabela. Os comentários
que aparecem antes do primeiro DCL ou DECLARE de nível 1 se tornam a descrição longa. Além disso,
quaisquer comentários definidos na declaração de variável do nível 1 são anexadas na descrição curta.
Outros comentários definidos no ou entre as definições de variável do nível n (n > 1) se tornarão
descrições da coluna.
O processo de importação cria uma tabela do InfoSphere DataStage do tipo QSAM_SEQ_ COMPLEX. Os
tipos de dados de PL/I são convertidos em tipos de dados COBOL nativos durante a captura, conforme
descrito em Tabela 3 na página 16.
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Tabela 3. Conversão de Tipo de Dados de PL/I
Tipo de PL/I
1

BIT(n)

Tipo característico do
COBOL

Representação de Uso do
COBOL

CHARACTER

Alinhado ou não alinhado
em que o campo anterior é
não-BIT:

(Consulte “Exemplos de
Tipo de Dados de BIT” na
página 18 para obter
informações adicionais.)

Tipo SQL
Char

PIC X(n/8) ou
PIC X((n/8)+1) se n/8
resultar em um lembrete
Não alinhado e campo
anterior é BIT (`p' é o
número de bits no campo
anterior):
PIC X((p+n)/8) ou
PIC X(((p+n)/8)+1) se
(p+n)/8 resultar em um
lembrete

CHARACTER(n)

CHARACTER

PIC X(n)

Char

CHARACTER(n)
VARYINGZ

CHARACTER

PIC X(n+1)

Char

GRAPHIC(n)

GRAPHIC_N

PIC N(n)

NChar

GRAPHIC(n) VARYINGZ

GRAPHIC_N

PIC N(n+2)

NVarChar

WIDECHAR(n)

GRAPHIC_N

PIC N(n)

NChar

WIDECHAR(n) VARYINGZ GRAPHIC_N

PIC N(n+2)

NVarChar

DECIMAL FIXED (p,s)

Sinalizado: PIC S9(p-s)V9(s) Decimal
COMP-3

DECIMAL

Não sinalizado: PIC
9(p-s)V9(s) COMP-3
BINARY FIXED (p,s)

CHARACTER

Sinalizado: 1 ≤ p ≤ 7 Não
Sinalizado: 1 ≤ p ≤ 8
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PIC X(1)

Char

Tabela 3. Conversão de Tipo de Dados de PL/I (continuação)
Tipo de PL/I
BIT(n) VARYING
(Consulte “Exemplos de
Tipo de Dados de BIT” na
página 18 para obter
informações adicionais.)

Tipo característico do
COBOL

Representação de Uso do
COBOL

Prefixo BINARY de 2 bytes
mais CHARACTER

Alinhado ou não alinhado
em que o campo anterior é
não-BIT:

Tipo SQL
VarChar

PIC S9(4) COMP e
PIC X(n/8) ou
PIC X((n/8)+1) se n/8
resultar em um lembrete
Não alinhado e campo
anterior é BIT (`p' é o
número de bits no campo
anterior):
PIC S9(4) COMP e
PIC X((p+n)/8) ou
PIC X(((p+n)/8)+1) se
(p+n)/8 resultar em um
lembrete

CHARACTER(n) VARYING VARCHAR

PIC S9(4) COMP

VarChar

PIC X(n)
GRAPHIC(n) VARYING

VARGRAPHIC

PIC S9(4) COMP

NVarChar

PIC N(n)
WIDECHAR(n) VARYING

VARGRAPHIC

PIC S9(4) COMP

NVarChar

PIC N(n)
BINARY FIXED (p,s)

BINARY de 2 bytes

Sinalizado: 8 ≤ p ≤ 15 Não
Sinalizado: 9 ≤ p ≤16
BINARY FIXED (p,s)

Decimal

Não Sinalizado: PIC 9(4)
COMP
BINARY de 4 bytes

Sinalizado: 16 ≤ p ≤ 31 Não
Sinalizado: 17 ≤ p ≤ 32
BINARY FLOAT(p)

Sinalizado: PIC S9(4)
COMP

Sinalizado: PIC S9(9)
COMP

Decimal

Não Sinalizado: PIC 9(9)
COMP
FLOAT de 4 bytes

PIC COMP-1

Decimal

CHARACTER

PIC X(4)

Char

FLOAT de 8 bytes

PIC COMP-2

Decimal

CHARACTER

PIC X(8)

Char

1 ≤ p ≤ 21
DECIMAL FLOAT(p)
1≤p≤6
BINARY FLOAT(p)
22 ≤ p ≤ 53
DECIMAL FLOAT(p)
7 ≤ p ≤ 16
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Tabela 3. Conversão de Tipo de Dados de PL/I (continuação)
Tipo de PL/I

Tipo característico do
COBOL

Representação de Uso do
COBOL

Tipo SQL

PICTURE

DISPLAY NUMERIC

Sinalizado: PIC S9(q)V9(s)

Decimal

`(q)9V(s)9'
POINTER

1

Não Sinalizado: PIC
9(q)V9(s)
CHARACTER

PIC X(4)

Char

(n) é igual ao número de bytes.

Exemplos de Tipo de Dados de BIT
Determinados tipos de dados de BIT e BIT VARYING requerem manipulação especial. Os exemplos a
seguir ilustram como o InfoSphere DataStage processa estes tipos de dados durante a captura.
1. As matrizes em colunas BIT são multiplicadas pelo comprimento da coluna e a matriz é eliminada.
Por exemplo:
BITCOL1(16) BIT(01)

se torna
BITCOL1 BIT(16).

2. Se uma coluna BIT não alinhada puder ser armazenada em bytes completos (o comprimento é
divisível por 8 sem lembrete), o nome da coluna será preservado.
Por exemplo:
BITCOL1 BIT(8)
BITCOL2 BIT(16) UNALIGNED

se torna
BITCOL1 PIC X(1)
BITCOL2 PIC X(2)

3. Se uma coluna BIT seguir outra coluna BIT (alinhada ou não alinhada) e não puder ser armazenada
em bytes completos (há um lembrete quando o comprimento é dividido por 8), a segunda coluna será
mesclada com a primeira coluna. Por exemplo:
BITCOL1 BIT(5)
BITCOL2 BIT(6) UNALIGNED

se torna
BITCOL1 PIC X(2)

4. Colunas BIT VARYING não são mescladas.
5. As colunas GROUP BIT são reduzidas para um elemento. Por exemplo:
03 BIT S1
05 S11 BIT(1)
05 S12 BIT(1)
05 S13 BIT(1)
05 S14 BIT(1)
05 S15 BIT(1)
05 S16 BIT(1)
05 S17 BIT(1)
05 S18 BIT(1)
03 BIT S2
05 S21 BIT(1)
05 S22 BIT(1)
05 S23 BIT(1)
05 S24 BIT(1)
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05
05
05
05

S25
S26
S27
S28

BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)

é reduzida para isto:
03 BIT S1 BIT(8)
03 BIT S2 BIT(8)

que se torna
PIC X(1)
PIC X(1)

Se o número de elementos do grupo não for exatamente divisível por oito, a segunda coluna do
grupo será mesclada com a primeira coluna do grupo. Por exemplo:
03 BIT S1
05 S11
05 S12
05 S13
05 S14
05 S15
03 BIT S2
05 S21
05 S22
05 S23
05 S24
05 S25
05 S26
05 S27

BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)

é reduzida para isto:
03 BIT S1 BIT(5)
03 BIT S2 BIT(7)

A segunda coluna GROUP é, então, mesclada com a primeira coluna GROUP, conforme mostrado:
03 BIT S1 BIT(12)

O resultado final é:
PIC X(2)

O InfoSphere DataStage Expression Editor fornece funções para desempenhar manipulações de bits. Para
obter informações adicionais, consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.

Importando PL/I FDs
É possível importar um PL/I FD.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Importar Metadados (PL/I) de uma destas formas:
v Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições do Arquivo PL/1 no menu principal.
v Clique com o botão direito na pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e selecione
Importar Definição de Tabela > Definições do Arquivo PL/1 no menu de atalho.
2. No campo Nome do Caminho da Descrição do Arquivo PL/I, digite ou procure o nome do caminho
no qual a PL/I FD está localizada. O arquivo PL/I FD deve residir na estação de trabalho do cliente
do InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão padrão do arquivo de
captura é *.pli ou *.pl1 para arquivos de origem e *.lst para arquivos de listagem.
3. No campo Posição Inicial, especifique a coluna inicial na qual a descrição da tabela se inicia (nível 1).
O padrão é 1 para arquivos de origem e 15 para arquivos de listagem.
4. No campo Associação de Comentário da Coluna, especifique como associar as linhas de comentário
às colunas na PL/I FD. O padrão é associar uma linha de comentário à coluna que a segue. A
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definição de coluna é incluída com o comentário como parte de cada descrição de coluna; se você
desejar excluir a definição de coluna da descrição, limpe a caixa de opções Incluir Descrição da
Coluna.
5. Selecione os itens para importação na lista Tabelas. Esta lista aparecerá depois de você especificar o
nome do caminho da PL/I FD. Clique em Atualizar para atualizar a lista, se necessário. Selecione
uma única tabela clicando no nome da tabela ou selecione várias tabelas mantendo a tecla Ctrl
pressionada e clicando nos nomes de tabela. Para selecionar todas as tabelas, clique em Selecionar
Tudo.
Para ver uma descrição de resumo de uma tabela, selecione o nome da tabela e clique em Detalhes. A
caixa de diálogo Detalhes de é aberta, exibindo o nome da tabela, a descrição e os nomes de coluna.
6. No campo Para a Pasta, especifique o nome da pasta do repositório na qual deseja salvar a PL/I FD.
A pasta padrão é Definições de Tabela\PLI\nome do arquivo. Você pode alterar a pasta digitando um
nome diferente ou procurando um.
7. Clique em Importar. Os dados serão extraídos e analisados. Se qualquer erro sintático ou semântico
for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo visualizar e corrigir os
erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de importação completamente. Veja
detalhes em “Visualizando e Editando Definições de Tabela”.

Tabelas Teradata
Sobre Esta Tarefa
Você pode importar definições de tabela Teradata no repositório utilizando a opção de menu Definições
de Tabela ODBC ou, se tiver o estágio Teradata adicional instalado para tarefas do servidor, pode utilizar
a opção de menu Definições de Metadados do Plug-in. Em qualquer caso, você deve abrir a caixa de
diálogo Definição de Tabela posteriormente e alterar manualmente o tipo de plataforma e tipo de acesso
do mainframe.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Importar Metadados de uma destas formas:
v Escolha Importar > Definições de Tabela > Definições de Tabela ODBC ou Importar > Definições
de Tabela > Definições de Metadados do Plug-inno menu principal.
v Clique com o botão direito na pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e selecione
Importar Definição de Tabela > Definições de Tabela ODBC ou Importar Definição de Tabela >
Definições de Metadados de Plug-in no menu de atalho.
Utilize esta caixa de diálogo para conectar-se à origem de dados Teradata (para o estágio Teradata
adicional, um assistente aparece e o guia através do processo).
2. Preencha os detalhes necessários da conexão e clique em OK. Depois da conexão ter sido feita, a caixa
de diálogo atualizada fornecerá detalhes das definições de tabelas disponíveis para importação.
3. Selecione a definição de tabela para importar e clique em OK. Os metadados da definição de tabela
serão importados no repositório do InfoSphere DataStage.
4. Expanda a pasta Definições de Tabela na árvore de repositórios e dê um clique duplo na definição de
tabela Teradata ou selecione-a e escolha Propriedades no menu de atalho. A caixa de diálogo
Definição da Tabela é exibida.
5. Na página Geral, altere o tipo de plataforma do mainframe para OS390 e o tipo de acesso do
mainframe para Teradata.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Visualizando e Editando Definições de Tabela
É possível visualizar e editar uma definição de tabela.
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Sobre Esta Tarefa
Depois de importar as definições de tabela do mainframe, é possível visualizar e editá-las no cliente
Designer.

Procedimento
1. Dê um clique duplo na definição de tabela na árvore de repositórios ou clique com o botão direito e
selecione Propriedades no menu de atalho.
2. A caixa de diálogo Definição da Tabela é exibida. Esta caixa de diálogo possui até nove páginas, mas
somente as páginas Geral, Colunas e Layout se aplicam às definições de tabela do mainframe:
v A página Geral exibe o tipo e nome da origem de dados, nome da tabela e do arquivo, tipo de
plataforma e tipo de acesso do mainframe, proprietário e descrições curta e longa dos dados. É
possível editar qualquer um destes campos.
v A página Colunas exibe as definições de coluna os dados importados. É possível editar os
metadados da coluna de duas formas:
– Para editar diretamente na grade, dê um clique duplo na célula que deseja alterar ou clique com
o botão direito e selecione Editar Célula no menu de atalho.
– Para abrir a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna, clique com o botão direito em
qualquer célula na linha que deseja alterar e selecione Editar Linha... no menu de atalho ou
pressione Ctrl-E.
Para obter informações sobre como utilizar a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna nas
tarefas do mainframe, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.
Para excluir uma definição de coluna, clique em qualquer célula na linha que deseja remover e
pressione a tecla Delete ou escolha Excluir Linha no menu de atalho.
v A página Layout exibe o formato do esquema das definições de coluna em uma tabela. Selecione
uma opção para visualizar a representação de dados em um dos três formatos:
– Paralela. Exibe o esquema de registro do OSH. É possível clicar com o botão direito do mouse
para salvar o layout como um arquivo de texto no formato *.osh.
– COBOL. Exibe a representação de COBOL, incluindo a cláusula COBOL PICTURE,
deslocamentos iniciais e finais e o comprimento do armazenamento de cada coluna. É possível
clicar com o botão direito do mouse para salvar o layout como um arquivo HTML.
– Padrão. Exibe a representação SQL, incluindo o tipo de SQL, o comprimento e a escala.
3. Clique em OK para salvar quaisquer alterações e para fechar a caixa de diálogo Definição de Tabela.

Importando Definições de IMS
É possível importar definições do IMS no repositório do InfoSphere DataStage a partir de arquivos Data
Base Description (DBD) e Program Specification Block (PSB). Um DBD define a estrutura de um banco de
dados IMS. Um PSB define uma visualização do aplicativo de um banco de dadosIMS. Você deve
importar um DBD antes de importar seus PSBs associados.
O InfoSphere DataStage captura as seguintes cláusulas de arquivos DBD:
v
v
v
v
v
v
v

DBD
DATASET
AREA
SEGM
LCHILD
FIELD
XDFIELD

v DBDGEN
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v FINISH
v END
As cláusulas capturadas de arquivos PSB incluem:
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
É possível importar definições do IMS a partir do IMS versão 5 e superior. Os tipos de campos do IMS
são convertidos em tipos de dados nativos COBOL durante a captura, conforme descrito em Tabela 4.
Tabela 4. Conversão do Tipo de Campo do IMS
Tipo de Campo do IMS

Tipo característico do
COBOL

Representação de Uso do
COBOL
1

Tipo SQL

i

CHARACTER

PIC X(n)

Char

C

DECIMAL

PIC S9(n)V9(0) COMP-3

Decimal

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

S

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

1

(n) é igual ao número de bytes.

O InfoSphere DataStage Expression Editor fornece funções para desempenhar manipulações de bits. Para
obter informações adicionais, consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.

Importando Descrições de Dados do IMS de Base
É possível importar DBDs do IMS.

Procedimento
1. Escolha Importar > Definições de IMS > Descrição de Dados de Base (DBD)no menu principal. A
caixa de diálogo Importar Banco de Dados IMS (DBD) é exibida.
2. No campo Nome do Caminho da Descrição do Arquivo IMS, digite ou procure o nome do caminho
no qual o arquivo IMS está localizado. O arquivo IMS deve residir na estação de trabalho do cliente
do InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão do arquivo de captura
padrão é *.dbd para arquivos DBD. Verifique se um delimitador de arquivo não foi incluído no final
do caminho, já que isso causará um erro.
3. Selecione os itens a importar na lista Nomes de Banco de Dados. Esta lista aparecerá depois que você
especificar o nome do caminho da descrição do arquivo IMS. Clique em Atualizar para atualizar a
lista, se necessário. Selecione um único banco de dados clicando no nome do item ou selecione vários
bancos de dados mantendo a tecla Ctrl pressionada e clicando nos nomes. Para selecionar todos os
bancos de dados, clique em Selecionar Tudo.
Para visualizar os detalhes de um banco de dados, selecione-o e clique em Visualizar. O editor
padrão (tal como o WordPad ou o Notepad) é aberto, exibindo os detalhes do arquivo de descrição do
banco de dados.
4. No campo Para a Pasta, especifique o nome da pasta do repositório na qual deseja salvar o item. A
pasta padrão é Bancos de Dados IMS (DBD)\nome do arquivo. Você pode alterar a pasta digitando
um nome diferente ou procurando um.
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5. Clique em Importar. Os dados serão extraídos e analisados. Se qualquer erro sintático ou semântico
for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo visualizar e corrigir os
erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de importação completamente.
Consulte “Manipulando Erros de Importação” na página 25 para obter detalhes.

Importando Blocos de Especificação do Programa IMS
É possível importar um PSB do IMS.

Procedimento
1. Escolha Importar > Definições de IMS > Bloco de Especificação do Programa (PSB/PCB) no menu
principal. A caixa de diálogo Importar Conjunto de Visualizações do IMS (PSB/PCB) é exibida.
2. No campo Nome do Caminho da Descrição do Arquivo IMS, digite ou procure o nome do caminho
no qual o arquivo IMS está localizado. O arquivo IMS deve residir na estação de trabalho do cliente
do InfoSphere DataStage ou em uma rede visível a partir dela. A extensão do arquivo de captura
padrão é *.psb para arquivos PSB.
3. Selecione a caixa de opção Criar Tabelas Associadas para que o InfoSphere DataStage crie uma tabela
no repositório que corresponda a cada segmento sensível no arquivo PSB e colunas na tabela que
correspondam a cada campo sensível. Se nenhum campo sensível existir no PSB, as colunas criadas
corresponderão aos segmentos no DBD. Apenas os campos que estejam definidos no PSB se tornarão
colunas; são criados preenchedores quando necessário para manter a disposição do campo e o
tamanho do segmento corretos. As tabelas associadas são armazenadas na pasta Conjuntos de
Visualizações do IMS (PSB/PCB) da árvore de repositórios.
Se você tiver um CFD com uma definição do segmento IMS completo, poderá importá-la para criar a
tabela completamente definida, incluindo quaisquer colunas que foram capturadas como
preenchedores. Você poderá, então, alterar a tabela associada para cada segmento no IMS Viewset
Editor; consulte “IMS Viewset Editor” na página 24 para obter detalhes.
4. Selecione os itens para importação na lista Nomes do Conjunto de Visualizações. Esta lista aparecerá
depois que você especificar o nome do caminho da descrição do arquivo IMS. Clique em Atualizar
para atualizar a lista, se necessário. Selecione um único conjunto de visualizações clicando no nome
do PSB ou selecione vários itens mantendo a tecla Ctrl pressionada e clicando nos nomes. Para
selecionar todos os itens, clique em Selecionar Tudo.
Para visualizar os detalhes de um conjunto de visualizações, selecione-o e clique em Visualizar. O
editor padrão (tal como WordPad ou Notepad) é aberto, exibindo os detalhes do arquivo do conjunto
de visualizações.
5. No campo Para a Pasta, especifique o nome da pasta do repositório na qual deseja salvar o item. A
pasta padrão é Conjuntos de Visualizações do IMS (PSB/PCB)\nome do arquivo. Você pode alterar a
pasta digitando um nome diferente ou procurando um.
6. Clique em Importar. Os dados serão extraídos e analisados. Se qualquer erro sintático ou semântico
for localizado, a caixa de diálogo Erro de Importação será aberta, permitindo visualizar e corrigir os
erros, ignorar a importação do item incorreto ou parar o processo de importação completamente.
Consulte “Manipulando Erros de Importação” na página 25 para obter detalhes.

Visualizando e Editando Definições do IMS
Depois de importar definições do IMS, você pode visualizar e editá-las no cliente Designer. A edição de
definições do IMS limita-se à digitação de descrições e à criação de mapeamentos entre segmentos de
conjunto de visualizações e suas tabelas associadas. Se você desejar editar colunas, deverá abrir a
definição de tabela associada. As tabelas associadas às definições do IMS são armazenadas na pasta
Conjuntos de Visualizações (PSB/PCB) do IMS da árvore de repositórios. Para obter detalhes sobre a
edição de definições de tabelas, consulte “Visualizando e Editando Definições de Tabela” na página 20.
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Para abrir uma definição do IMS, dê um clique duplo no nome do banco de dados ou do conjunto de
visualizações na árvore de repositórios ou clique com o botão direito do mouse e selecionePropriedades
no menu de atalho.
Dependendo do tipo de item do IMS que você selecionou, a caixa de diálogo Banco de Dados do IMS
(DBD) ou Conjunto de Visualizações do IMS (PSB/PCB) será exibida.

IMS Database Editor
A caixa de diálogo Banco de Dados IMS (DBD) permite visualizar e editar os bancos de dados IMS. Essa
caixa de diálogo está dividida em duas áreas de janela. A área de janela à esquerda exibe o banco de
dados, segmentos e conjuntos de dados IMS em uma árvore, e a área de janela à direita exibe as
propriedades dos itens selecionados. Dependendo do tipo do item selecionado, a área de janela à direita
possui até duas páginas:
v Banco de Dados. Existem duas páginas para as propriedades do banco de dados:
– Geral. Exibe as propriedades gerais do banco de dados, incluindo o nome, número de versão, tipo
de acesso, organização e descrições curtas e longas. Todos esses campos são de leitura, exceto os
campos de descrições curtas e longas.
– Hierarquia. Exibe a hierarquia de segmentos do banco de dados. É possível clicar com o botão
direito do mouse para visualizar a hierarquia de modo detalhado. Esse diagrama é de leitura.
v Segmento. Existem duas páginas para as propriedades do segmento:
– Geral. Exibe o nome do segmento, o segmento pai, seu tamanho mínimo e máximo em bytes e uma
descrição. Todos esses campos são de leitura, exceto o campo para a descrição.
– Campos. Exibe os campos do segmento selecionado. As descrições dos campos são de leitura.
v Conjunto de Dados. As propriedades são exibidas em uma página e incluem os nomes DD utilizados
no JCL para ler o arquivo. Esses nomes são de leitura. Opcionalmente, você pode digitar uma descrição
do conjunto de dados.

IMS Viewset Editor
A caixa de diálogoConjunto de Visualizações do IMS (PSB/PCB) permite visualizar e editar os conjuntos
de visualizações do IMS. Essa caixa de diálogo está dividida em duas áreas de janela. A área de janela à
esquerda contém uma estrutura em árvore que exibe o conjunto de visualização do IMS (PSB), suas
visualizações (PCBs) e os segmentos sensíveis. A área de janela à direita exibe as propriedades dos itens
selecionados. Ela tem até três páginas, dependendo do tipo de item selecionado:
v Conjunto de Visualizações. As propriedades são exibidas em uma página e incluem o nome do PSB
no repositório. Esse campo é de leitura. Opcionalmente, é possível digitar descrições curtas e longas.
v Visualizar. Há duas páginas para visualizar propriedades:
– Geral. Exibe o nome do PCB, o nome do DBD, o tipo e uma descrição opcional. Se você não criou
tabelas associadas durante a importação ou desejar alterar quais tabelas estão associadas aos
segmentos do PCB, clique no botão Mapeamento do Segmento/Tabela.... A caixa de diálogo
mapeamento do Segmento/Tabela Associada será exibida.
Para criar uma associação de tabela para um segmento, selecione uma tabela na área de janela à
esquerda e arraste-a para o segmento na área de janela à direita. A área de janela esquerda exibe as
tabelas disponíveis no repositório que são do tipo QSAM_SEQ_COMPLEX. A área de janela à
direita exibe os nomes de segmentos e as tabelas atualmente associadas a eles; é possível clicar com
o botão direito do mouse para limpar um ou todos os mapeamentos de tabela atuais.
Certifique-se de que o comprimento do registro da tabela associada corresponda ao comprimento do
buffer do segmento ao qual ela se refere. Se os comprimentos não corresponderem, os dados do
segmento poderão ser lidos incorretamente.
Clique em OK quando tiver concluído com os mapeamentos ou clique em Cancelar para descartar
as alterações feitas e reverter de volta às associações de tabela originais.
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– Hierarquia. Exibe a hierarquia de segmentos PCB em um diagrama de leitura. É possível clicar com
o botão direito do mouse para visualizar a hierarquia de modo detalhado.
v Segmento Sensível. Há três páginas para propriedades do segmento sensível:
– Geral. Exibe o nome do segmento e sua tabela associada. Se você desejar alterar a tabela associada,
clique no botão Procurar próximo ao campo Associar Tabela para selecionar outra tabela.
– Campos Sensíveis. Exibe os campos sensíveis associados ao segmento sensível. Esses campos são de
leitura.
– Colunas. Exibe as colunas da tabela associada. As descrições das colunas são de leitura.

Manipulando Erros de Importação
Se qualquer erro sintático ou semântico for localizado quando você importar uma tabela, a caixa de
diálogoErro de Importação será exibida. Esta caixa de diálogo exibe o número de erros que foram
localizados e fornece três opções:
v Editar... . Permite visualizar e corrigir os erros.
v Ignorar. Ignora a tabela atual e inicia a importação da próxima tabela, se uma tiver sido selecionada.
v Parar. Cancela a importação da tabela atual e de qualquer tabela restante.
Se você clicar em Editar..., a caixa de diálogo Editar Arquivo será aberta, exibindo o arquivo de origem
na área de janela superior e informações de erro na área de janela inferior. Para cada erro, o número da
linha, um indicador de erro e uma mensagem de erro são mostrados. Dê um clique duplo em uma
mensagem de erro para posicionar automaticamente seu cursor na linha correspondente na área de janela
superior, onde é possível editar o arquivo.
Depois de fazer as alterações, clique em Salvar para salvar seu trabalho. Se você não tiver alterado os
nomes ou o número de tabelas no arquivo, poderá clicar em Tentar Novamente para iniciar a importação
da tabela novamente. Entretanto, se você alterou um nome de tabela ou incluiu ou removeu uma tabela
do arquivo, a caixa de diálogo Importar Arquivo será exibida. Você pode clicar em Reiniciar para
reiniciar o processo de importação ou em Parar para cancelar a importação.
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Capítulo 5. Estágios de Tarefas de Mainframe
Estágios IMS
Estes tópicos descrevem os estágios IMS, que são utilizados para ler dados dos bancos de dados IMS.

Utilizando um Estágio IMS
Os estágios IMS são utilizados somente como estágios de origem e não podem receber links de entrada.
Eles podem ter um único link de saída para um estágio ativo.
Os estágios IMS não podem ser utilizados na mesma tarefa com estágios de destino Relational.
Entretanto, eles podem ser utilizados nas tarefas com estágios de origem Relational, incluindo aqueles
utilizados como uma referência de consulta.
Quando você editar um estágio IMS, a caixa de diálogo Estágio IMS será exibida. Essa caixa de diálogo
tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Essa página tem duas guias:
– A guia Geral permite digitar uma descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL
gerado.
Selecione a caixa de opções Gerar uma Linha de Final de Dados para incluir um indicador de final
dos dados depois da última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma variável
integrada chamada ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última
linha de dados foi processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações
adicionais sobre a utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como
nulas.
– A guia Visualizar permite especificar detalhes sobre o arquivo de origem IMS e visualizar sua
hierarquia. Contém os seguintes campos:
ID do IMS. Digite o nome do subsistema IMS. Esse campo é obrigatório.
PSB. Selecione o Bloco de Especificação do Programa que define a visualização do banco de dados
do IMS. A lista exibe os PSBs importados no repositório que contêm pelo menos um PCB para
recuperação do banco de dados do IMS. Esse campo é obrigatório.
PCB. Selecione o Bloco de Comunicação do Programa associado ao PSB selecionado. A lista exibe
todos os PCBs importados no repositório que permitem a recuperação a partir do banco de dados
do IMS. Esse campo é obrigatório.
Nota: Se houver vários estágios IMS em uma tarefa, eles deverão utilizar o mesmo ID de IMS e
PSB. Eles podem utilizar PCBs diferentes.
Visualização Hierarquia do Segmento. Contém um diagrama da hierarquia do segmento do PCB. O
diagrama não é editável. É possível visualizar detalhes para segmentos individuais colocando o
cursor sobre um segmento até que uma dica de ferramenta apareça ou é possível visualizar toda a
hierarquia no modo detalhado selecionando Detalhes no menu de atalho. O modo detalhado exibe o
nome da tabela associada, o comprimento do seu registro e o campo-chave do segmento.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.
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Definindo Dados de Saída do IMS
O link de saída de um estágio IMS representa os dados que estão sendo lidos a partir do banco de dados
do IMS. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são descritas na página Saídas na
caixa de diálogo Estágio IMS.
A página Saídas possui o campo e as seis guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link de saída.
v Caminho. Permite selecionar um caminho hierárquico de segmentos a partir do qual enviar dados. As
colunas dos segmentos selecionados se tornarão disponíveis para envio na guia Seleção.
O diagrama exibe os segmentos do PCB que você selecionou na guia Visualização. Cada segmento
representa uma tabela do InfoSphere DataStage e suas colunas associadas. É possível visualizar
detalhes para segmentos individuais posicionando seu cursor sobre um segmento até uma dica de
ferramenta aparecer. Para visualizar a hierarquia inteira do segmento no modo detalhado, clique com o
botão direito e selecione Detalhes. O nome do segmento, o nome da tabela associada, o comprimento
do registro e o campo-chave serão exibidos. É possível posicionar seu cursor sobre o nome da tabela
para visualizar seu local no repositório.
Selecione um segmento clicando em uma caixa no diagrama. Se um segmento-filho for selecionado,
todos os seus segmentos-pai também serão selecionados. Quando selecionado, a cor de segundo plano
de um segmento e de seus segmentos-pai ficará azul. Para limpar a seleção de um segmento, clique
nele novamente. A cor de segundo plano do segmento e de seus segmentos-filho voltará a ser branca.
A caixa de opções Processar Caminhos Parciais determina como os caminhos serão processados. Por
padrão, esta caixa não é selecionada, significando que somente caminhos completos são processados.
Os caminhos completos são aquelas ocorrências de caminho em que todos os segmentos do caminho
existem. Se esta caixa estiver selecionada, as ocorrências de caminho com filhos ausentes (chamados de
caminhos parciais) serão processadas. As colunas dos filhos ausentes são inicializadas como zeros e
espaços. Observe que, quando um segmento está ausente, todos os segmentos abaixo dele também
estão ausentes.
A flexibilidade de fazer o processamento do caminho parcial pode surgir às custas de alguma
eficiência. Dependendo do banco de dados IMS, pode ser mais eficiente fazer o processamento do
caminho completo. Isto porque os dados para todos os segmentos em um caminho completo
geralmente podem ser retornados ao programa com uma única chamada de IMS. Para caminhos
parciais, chamadas de IMS separadas devem ser feitas para cada segmento.
Nota: O InfoSphere DataStage sempre utiliza processamento de caminho para eficiência, desde que o
banco de dados IMS o suporte e que Processar Caminhos Parciais não esteja selecionado.
Selecione Simplificar Todas as Matrizes se desejar simplificar matrizes no arquivo de origem. Novas
colunas são criadas para cada elemento de matriz e os dados são apresentados como uma linha no
tempo de execução. Se esta caixa não estiver selecionada, qualquer matriz no arquivo de origem será
normalizada e os dados serão apresentados como várias linhas no tempo de execução, com uma linha
para cada coluna na matriz.
v Visualização Segmentos. Exibe informações de coluna para as tabelas associadas aos segmentos
selecionados. A área de janela esquerda exibe os segmentos selecionados na guia Caminho e a área de
janela direita exibe a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o comprimento do
armazenamento de cada coluna em sua tabela associada. Clique com o botão direito na área de janela
direita para salvar o layout da visualização do segmento como um arquivo HTML.
v Seleção. Esta guia permite selecionar colunas de saída a partir dos segmentos no caminho selecionado.
A lista Colunas Disponíveis exibe as colunas dos segmentos selecionados na guia Caminho e a lista
Colunas Selecionadas exibe as colunas a serem enviadas a partir do estágio.
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A Opção de Envio da Coluna não opera nos estágios IMS. Mesmo se você tiver esta opção selecionada
nas opções do cliente Designer, você deverá selecionar colunas para envio a partir do estágio na guia
Seleção.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando
um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Mova todas as
colunas de um único segmento realçando o nome do segmento ou qualquer uma de suas colunas e
clicando em >>. Você pode remover colunas da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no
nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando
em <<. Clique em Localizar para localizar uma coluna específica.
Será possível selecionar um grupo como um elemento se todos os elementos do grupo forem dados
CHARACTER. Se um ou mais elementos do grupo forem de outro tipo, eles deverão ser selecionados
separadamente. Se um item do grupo e seus itens de subnível forem selecionados, o armazenamento
será alocado para o item do grupo bem como para cada item de subnível.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna, nome do segmento, tipo de SQL e alias para
cada coluna. É possível editar o alias para renomear as colunas de saída uma vez que seus nomes
devem ser exclusivos. Utilize os botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para
reorganizar a ordem das colunas.
v Restrição. Esta guia permite que você, opcionalmente, defina uma restrição que filtre seus dados de
saída. Para definir uma restrição, utilize os seguintes campos na grade:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista. Se você selecionar uma coluna que
corresponde a um campo definido para o IMS, a expressão da restrição será otimizada para que o
IMS a avalie. Isso pode resultar em processamento mais rápido e mais eficiente. (As colunas do
grupo não podem ser usadas nas expressões de restrição e não são exibidas.)
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações adicionais sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos
de Dados Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo. (As colunas anuláveis não são suportadas
nos estágios IMS.)
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Se você desejar alterar as definições, utilize
a caixa de diálogo Definição de Tabela para editar a definição de tabela associada no repositório. (As
Capítulo 5. Estágios de Tarefas de Mainframe
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tabelas associadas são armazenadas na pasta Conjuntos de Visualizações doIMS (PSB/PCB) do
repositório.) Clique em Salvar como... para salvar as colunas de saída como uma definição de tabela,
um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.

Estágios Relational
Estes tópicos descrevem os estágios Relational, que são utilizados para ler dados de ou gravar dados em
uma tabela de banco de dados do DB2 em uma plataforma z/OS.

Utilizando um Estágio Relational
Os estágios Relational podem ter qualquer número de links de entrada ou saída. Entretanto, cada link de
entrada suporta somente uma tabela do DB2.
Os estágios Relational e os estágios Teradata Relational não podem ser utilizados na mesma tarefa devido
às restrições do pré-processador. Os estágios Relational podem ser utilizados com estágios Teradata
Export e Teradata Load em uma única tarefa.
Quando você editar um estágio Relational, a caixa de diálogo Estágio Relational será exibida. Esta caixa
de diálogo pode ter até três páginas (dependendo de se existem entradas para e saídas do estágio):
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui uma guia Geral na qual
você pode digitar uma descrição opcional do estágio. A descrição aparecerá no programa COBOL
gerado. A guia Geral possui dois campos:
– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Aparece somente quando o estágio é utilizado como uma
origem. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de final dos dados depois da
última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma variável integrada chamada
ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última linha de dados foi
processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a
utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como nulas.
– Tipo de Acesso. Exibe o tipo de acesso relacional. O DB2 é o padrão nos estágios Relational e é de
leitura.
v Entradas. Especifica o nome da tabela, a ação de atualização, as definições de coluna e a cláusula
WHERE opcional para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica a tabela a ser utilizada e as definições de coluna associadas para cada link de saída
de dados. Esta página também especifica a consulta SQL utilizada para extrair os dados das tabelas.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada Relacionais
Quando você gravar dados em uma tabela no DB2, o estágio Relational terá um link de entrada. As
propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Entradas da caixa de
diálogo Estágio Relational.
A página Entradas possui o campo e até quatro guias a seguir, dependendo da ação de atualização
especificada:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome
de Entrada. Esta lista exibe todos os links de entrada no estágio Relational. Se houver somente um link
de entrada, o campo será de leitura.
v Geral. Esta guia está sempre presente e é exibida por padrão. Contém os seguintes parâmetros:
– Nome da Tabela. Especifica o nome da tabela na qual os dados serão gravados. Digite um nome na
caixa de texto Nome da Tabela qualificando-o com os nomes de local e do proprietário, se
necessário. Os nomes qualificados devem ser inseridos no formato location.owner.tablename ou
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owner.tablename. Os nomes de tabela não podem ser palavras reservadas de COBOL ou SQL.
Consulte Capítulo 15, “Palavras Reservadas”, na página 257 para obter uma lista.
– Ação de Atualização. Especifica como os dados são gravados. Selecione a opção desejada na lista:
Inserir Novas Linhas ou Atualizar Linhas Existentes. Novas linhas são inseridas ou, se a inserção
falhar, as linhas existentes são atualizadas.
Inserir linhas sem limpar. Insere as novas linhas na tabela sem verificar se elas já existem.
Substituir linhas existentes completamente. Exclui as linhas existentes que correspondem às linhas
a serem inseridas, em seguida, inclui as novas linhas na tabela.
Atualizar somente linhas existentes. Atualiza as linhas de dados existentes que correspondem com
as linhas a serem inseridas. Quaisquer linhas nos dados que não existem na tabela são ignoradas.
Atualizar Linhas Existentes ou Inserir Novas Linhas. As linhas de dados existentes são atualizadas
ou, se isto falhar, novas linhas são incluídas.
Excluir Linhas. Exclui as linhas existentes se elas corresponderem aos predicados para as novas
linhas.
– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de entrada.
Nota: Especifique o número de linhas por confirmação na página Ambiente da caixa de diálogo
Propriedades da Tarefa. Isto define o número de linhas para gravação, atualização ou exclusão antes
de elas serem confirmadas.
v Colunas. Esta guia está sempre presente e contém as definições de coluna para os dados que estão
sendo gravados na tabela. Esta guia possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”,
na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número dos caracteres para dados CHARACTER, o
número máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As colunas serão carregadas automaticamente se você tiver mapeado dados de um estágio ativo
anterior. Também é possível inserir e editar definições de coluna na grade de colunas ou clicar em
Carregar para carregar definições de coluna a partir do repositório. Clique em Salvar como... para
salvar as colunas como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para
obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de
Coluna”, na página 221.
v Atualizar Colunas. Esta guia aparecerá se você tiver escolhido atualizar ou substituir linhas no campo
Ação de Atualização na guia Geral. Ela não aparecerá se você selecionar Inserir Linhas sem Limpar,
Substituir Linhas Existentes Completamente ou Excluir Linhas. Ela permite selecionar as colunas
para atualização e definir as derivações de coluna. Consulte “Atualizando Colunas de Entrada” na
página 32 para obter detalhes sobre como atualizar colunas.
v Em Que. Esta guia aparecerá se você tiver escolhido atualizar, substituir ou excluir linhas no campo
Ação de Atualização na guia Geral. Ela não aparecerá se você selecionar Inserir Linhas sem Limpar.
Ela permite especificar os critérios de filtragem para selecionar linhas para atualização. Consulte
“Utilizando uma Cláusula WHERE” na página 32 para obter detalhes sobre como construir uma
cláusula WHERE.
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Atualizando Colunas de Entrada
A guia Atualizar Colunas permite selecionar colunas de entrada para atualização e especificar as
derivações da coluna.
É possível mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as
colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as
colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas que estão sendo atualizadas.
Quando você move uma coluna para a lista Colunas Selecionadas, a derivação da coluna padrão é
substituir a coluna. É possível editar esta derivação clicando em Modificar. O Editor de Expressões é
exibido.
As expressões de derivação devem retornar um valor. É possível construir uma expressão utilizando os
itens mostrados na caixa de listagem Tipo de Item, incluindo colunas, parâmetros da tarefa e constantes.
(Consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181 para obter definições destes
componentes de expressão.) Quando você clicar em um tipo de item, os itens disponíveis serão exibidos
na caixa de listagem Propriedades do Item. Dê um clique duplo em um item para inseri-lo na caixa
Sintaxe da Expressão.
Você pode selecionar operadores para sua expressão clicando nos botões na paleta de ferramentas
Operadores. Clique em Desfazer para desfazer a última alteração na expressão ou clique em Limpar
Tudo para iniciar novamente.
O Editor de Expressões valida as expressões conforme elas são construídas. Se for localizado um erro de
sintaxe, uma mensagem aparecerá em vermelho e o elemento que está causando o erro será sublinhado
na caixa de texto Sintaxe da Expressão. Para desempenhar a verificação de sintaxe e semântica, clique em
Verificar. (O botão Verificar estará disponível se você selecionar Desempenhar Verificação da Semântica
da Expressão no projeto ou propriedades da tarefa.)
Quando tiver concluído a construção de uma expressão, clique em OK para salvar suas alterações. Se sua
expressão contiver erros, você terá permissão para continuar sem corrigir a sintaxe, mas será avisado de
que a expressão é inválida.

Utilizando uma Cláusula WHERE
Você pode definir uma cláusula WHERE para selecionar linhas para atualizar, substituir ou excluir com
base em determinados critérios. Se você não especificar uma cláusula WHERE, todas as linhas em sua
tabela serão atualizadas, substituídas ou excluídas dependendo da ação de atualização selecionada na
guia Geral. As cláusulas WHERE são definidas na guia Em Que.
Para especificar uma cláusula WHERE, crie uma expressão utilizando os campos na grade Em Que:
v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como utilizar
funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na célula
para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples. Observe que os
parâmetros da tarefa podem ser utilizados aqui, mas eles não são permitidos nas cláusulas WHERE
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dos estágios de origem Relational. Para obter detalhes sobre como utilizar parâmetros da tarefa nas
cláusulas WHERE do Relational, consulte “Parâmetros” na página 194.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no campo
Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE. Para
validar a cláusula, clique em Verificar. Se forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão,
clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE
incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.

Definindo Dados de Saída Relacionais
Quando você ler dados de uma tabela de banco de dados do DB2, o estágio Relational terá um link de
saída. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Saídas na
caixa de diálogo Estágio Relational.
A página Saídas possui o campo e até nove guias a seguir, dependendo de como você escolher especificar
a instrução SQL para enviar os dados:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome da
Saída. Esta lista exibe todos os links de saída do estágio Relational. Se houver somente um link de
saída, o campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Tabelas. Esta guia é exibida por padrão e permite selecionar as tabelas a partir das quais extrair dados.
As tabelas disponíveis já devem ter definições no repositório. Se os nomes de tabela forem qualificados
com um nome de proprietário, você poderá selecionar tabelas que possuem o mesmo nome de tabela.
Você pode mover uma tabela para a lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
tabela ou realçando o nome da tabela e clicando em >. Para mover todas as tabelas, clique em >>.
Remova tabelas únicas da lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da tabela ou
realçando o nome da tabela e clicando em <. Remova todas as tabelas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Tabelas Selecionadas para reorganizar a ordem das tabelas.
É possível selecionar uma tabela mais de uma vez para desempenhar uma junção própria. Neste caso,
um nome de alias exclusivo é gerado automaticamente na lista Tabelas Selecionadas. É possível editar
o alias realçando o nome do alias e digitando um novo nome. O comprimento do alias é limitado ao
comprimento permitido pela versão do DB2 que você está utilizando.
v Selecionar. Esta guia permite que você selecione as colunas a partir das quais extrair os dados.
Utilizando uma estrutura em árvore, a lista Colunas Disponíveis exibe o conjunto de tabelas que você
selecionou na guia Tabelas. Clique em + próximo ao nome da tabela para exibir os nomes de coluna
associados.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas de uma única
tabela, realce o nome da tabela e clique em > ou >>. Remova colunas únicas da lista Colunas
Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando
em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de setas
à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
Se você remover uma tabela da lista Tabelas Selecionadas na guia Tabelas, suas colunas serão
removidas automaticamente da guia Selecionar.
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A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna, o alias da tabela, o tipo de dados nativo e a
expressão para cada coluna. Clique em Novo para incluir uma coluna calculada ou Modificar para
alterar o valor calculado de uma coluna selecionada. Para obter detalhes sobre colunas calculadas,
consulte “Definindo Colunas Calculadas” na página 35.
v Em Que. A grade Em Que permite definir uma cláusula WHERE para filtrar linhas no link de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como
utilizar funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples. Os parâmetros da tarefa não podem ser
utilizados aqui; eles são permitidos somente nas cláusulas WHERE dos estágios de destino
Relational. Para obter informações adicionais sobre como utilizar os parâmetros da tarefa nas
cláusulas WHERE do Relational, consulte “Parâmetros” na página 194.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no
campo Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula, clique em Verificar. Se forem
localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
v Agrupar por. Esta guia permite selecionar as colunas para agrupar no link de saída. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas que você selecionou na guia Selecionar. As listas Colunas Disponíveis e
Colunas Agrupar por exibem o nome, o alias da tabela e o tipo de dados nativo para cada coluna.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Agrupar por dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Agrupar por para alterar a ordem das colunas para agrupar.
v Possuindo. Esta guia aparecerá somente se você tiver selecionado colunas para agrupar. Ela permite
limitar o escopo da cláusula GROUP BY. A grade Possuindo permite especificar condições que as
colunas agrupadas devem atender antes de serem selecionadas:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a cláusula HAVING, ela aparece no
campo Possuindo. As cláusulas HAVING devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula HAVING, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma cláusula HAVING incorreta.
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v Ordenar por. Esta guia permite especificar a ordem de classificação dos dados nas colunas de saída
selecionadas. As listas Colunas Disponíveis e Colunas Ordenar por exibem o nome, alias da tabela e
tipo de dados nativo para cada coluna. A coluna Ordem na lista Colunas Ordenar por mostra a ordem
de classificação dos dados da coluna.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Ordenar por dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova colunas únicas da lista Colunas Ordenar por dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Ordenar por para reorganizar a ordem da coluna.
Para especificar a ordem de classificação dos dados nas colunas selecionadas, clique no campo Ordem
na lista Colunas Ordenar por. Selecione Crescente ou Decrescente na lista ou não selecione nada para
classificar pelo banco de dados padrão.
v SQL. Esta guia exibe a instrução SQL construída a partir de suas seleções nas guias Tabelas,
Selecionar, Em Que, Agrupar por, Possuindo e Ordenar por. É possível editar a instrução digitando
na caixa de texto SQL. Para obter informações adicionais, consulte “Modificando a Instrução SQL” na
página 36.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída geradas pela instrução SQL. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”,
na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número dos caracteres para dados CHARACTER, o
número máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Você pode editar somente nomes de coluna nesta guia, a menos que tenha modificado a instrução
SQL na guia SQL. Se você modificou a instrução SQL mas nenhum metadado foi definido no
repositório para as tabelas identificadas, também poderá incluir, editar e remover as colunas na guia
Colunas. Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou
clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Clique em Salvar como... para salvar as colunas
como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para obter detalhes sobre
as condições em que a edição de coluna é permitida, consulte “Modificando a Instrução SQL” na
página 36.

Definindo Colunas Calculadas
As colunas calculadas são utilizadas, geralmente, para desempenhar agregações de colunas ou para
converter os tipos de dados da coluna. Elas também fornecem acesso a algumas funções do DB2 que não
estão disponíveis nos estágios Aggregator ou Transformer.
Você define ou modifica colunas calculadas na guia Selecionar. Para definir uma nova coluna calculada,
clique em Novo. Para editar uma coluna calculada existente, realce-a na lista Colunas Selecionadas e
clique em Modificar. (O botão Modificar estará disponível somente se você já tiver definido uma coluna
calculada.)
Quando você clicar em Novo ou Modificar, a caixa de diálogo Coluna Calculada será exibida. Esta caixa
de diálogo contém os seguintes campos:
v Nome. O nome da coluna calculada. Você deve designar um nome exclusivo para a coluna calculada.
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v Descrição. Uma descrição opcional da coluna.
v Tipo de Dados Nativo. O tipo de dados nativo da coluna. Para obter detalhes sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de
Dados Nativos”, na página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número dos caracteres para dados CHARACTER, o
número máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Especifica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Expressão. Contém a expressão utilizada para calcular o valor da coluna.
Você pode definir a expressão para a coluna calculada digitando na caixa de entrada de texto Expressão.
Clique em Funções para obter uma lista de funções do DB2 disponíveis. Você pode selecionar uma
função e clicar em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dar um clique duplo no nome
da função.
Todas as funções suportadas no DB2 versões 8.1 e anteriores estarão disponíveis quando você clicar em
Funções. Entretanto, você deve assegurar que as funções selecionadas sejam compatíveis com a versão do
DB2 que você está utilizando ou receberá um erro.
Para substituir o <Operando> por um nome de coluna na expressão, realce ou exclua o <Operando> e
clique em Colunas. Você obterá uma lista de colunas disponíveis. Selecione uma destas colunas e clique
em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dê um clique duplo no nome da coluna.
Quando você tiver concluído, clique em Verificar para validar a expressão, em seguida, clique em OK
para salvar suas alterações.
Você não pode salvar uma derivação de coluna incorreta. Se forem localizados erros quando sua
expressão for validada, você deverá corrigir a expressão ou cancelar a ação.

Modificando a Instrução SQL
O InfoSphere DataStage permite editar a instrução SQL na guia SQL. Clique com o botão direito do
mouse para acessar o menu de atalhos com funções de edição, tais como recortar, colar e copiar. Se você
tiver uma instrução SQL predefinida e desejar utilizá-la, poderá recortar e colá-la na caixa de texto SQL.
Os parâmetros da tarefa não podem ser utilizados na instrução SQL; somente nomes de coluna e
constantes (exceto HIGH_VALUES e LOW_VALUES) são suportados.
Clique em Verificar para validar a instrução ao concluir. Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser
analisada e os metadados da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas,
suas alterações serão propagadas de volta para as outras páginas em que elas se aplicam.
Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser analisada, ou pelo menos a cláusula da lista SELECT e a
cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas, mas nenhum metadado de tabela tiver sido definido no
repositório e nenhuma coluna existir na guia Colunas, o InfoSphere DataStage criará definições de coluna
para cada coluna na lista SELECT utilizando o nome de coluna especificado, um tipo de dados padrão de
Char e o comprimento igual a 10. Se já existirem colunas na guia Colunas, elas deverão corresponder às
colunas definidas na lista SELECT, incluindo o número de colunas e atributos tais como o tipo de dados,
comprimento e escala. Você pode utilizar os botões Carregar e Limpar Tudo para editar, limpar ou
carregar novas definições de coluna na guia Colunas.
Se a lista SELECT na guia SQL e a lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros
no pré-compilador do DB2, na ligação do DB2 ou no tempo de execução.
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Se a cláusula da lista SQL SELECT e a cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas e os metadados
da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas, a lista de colunas na guia
Colunas será limpa e repopulada a partir dos metadados. Os botões Carregar e Limpar Tudo na guia
Colunas estão indisponíveis e nenhuma edição é permitida, exceto para alterar os nomes de coluna.
Se a cláusula da lista SQL SELECT ou a cláusula SELECT FROM não puder ser analisada, nenhuma
alteração será feita nas colunas definidas na guia Colunas. Você deve assegurar que o número de colunas
corresponde ao número definido na cláusula da lista SELECT e que elas possuem os atributos corretos
em termos de tipo de dados, comprimento e escala. Utilize os botões Carregar ou Limpar Tudo para
editar, limpar ou carregar novas definições de coluna na guia Colunas. Se a lista SELECT na guia SQL e a
lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros no pré-compilador do DB2, na
ligação do DB2 ou no tempo de execução.
Se a validação não for bem-sucedida, você receberá uma mensagem de erro. É possível corrigir a
instrução SQL, desfazer suas alterações ou optar por continuar sem realizar nenhuma correção. Se você
continuar sem fazer correções, no entanto, somente as guias Geral, SQL e Colunas na página Saídas
estarão ativas.
Nota: Alguma sintaxe do DB2, como subconsultas, não será validada com êxito pelo InfoSphere
DataStage. Embora você receba uma mensagem de erro, poderá continuar sem fazer alterações se tiver
certeza de que a instrução SQL está correta.

Estágios Teradata Export
Estes tópicos descrevem os estágios Teradata Export, que utilizam o utilitário Teradata FastExport para ler
dados de uma tabela de banco de dados Teradata em uma plataforma z/OS.

Utilizando um Estágio Teradata Export
Os estágios Teradata Export são utilizados somente como estágios de origem e não podem receber links
de entrada. Eles possuem um único link de saída para um estágio ativo.
Quando editar um estágio Teradata Export, a caixa de diálogo Estágio Teradata Export será exibida. Essa
caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui três guias.
A guia Geral é onde você especifica os parâmetros de conexão do Teradata. Você também pode digitar
uma descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado. A guia Geral possui
quatro campos:
– ID TDP. O identificador do banco de dados Teradata.
– ID da Conta. A conta Teradata associada ao usuário. Esse campo é opcional.
– ID do Usuário. O nome de usuário para login do Teradata.
– Senha. A senha associada ao nome de usuário de login.
Se você já tiver especificado parâmetros de conexão Teradata nas propriedades da tarefa, os campos
ID TDP, ID da Conta, ID do Usuário e Senha exibirão estas configurações como seus valores
iniciais. É possível editar estas campos. Se sua tarefa contiver vários estágios Teradata Export, cada
um poderá conectar-se a um banco de dados Teradata diferente.
A guia Parâmetros permite especificar parâmetros que controlam a execução de FastExport.
Consulte “Especificando Parâmetro do Teradata FastExport” na página 38 para obter detalhes.
A guia Arquivo contém informações necessárias para criar o arquivo simples no qual o FastExport
grava os dados exportados. Consulte “Especificando Opções de Arquivo” na página 38 para obter
detalhes.
v Saídas. Especifica a instrução SELECT utilizada pelo FastExport para extrair dados da tabela Teradata.
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Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Parâmetro do Teradata FastExport
Os parâmetros necessários para executar o utilitário Teradata FastExport estão configurados na guia
Parâmetros na página Estágio. Essa guia contém os seguintes campos:
v Mín. de Sessões. O número mínimo de sessões necessárias.
v Máx. de Sessões. O número máximo de sessões permitidas.
v Tenacidade. O número de horas em que FastExport tentará efetuar logon no banco de dados Teradata
para obter o número mínimo de sessões especificadas.
v Aguardar. O número de minutos a aguardar entre cada tentativa de logon.
v Fora do Limite. O número máximo de registros a serem gravados no arquivo de saída.
v Tamanho de Bloco. O tamanho de bloco máximo (em bytes) que deve ser utilizado ao retornar dados
do banco de dados.
v Tabela de Log. O nome da tabela utilizada para criação de log. O nome padrão é
ExpLog#####_date_time, em que date é a data atual no formato CCAAMMDD e time é a hora atual no
formato HHMMSS. ##### é um número de sequência de cinco dígitos utilizado para tornar o nome
exclusivo no caso de haver vários estágios Teradata Export na tarefa.
Somente os campos Mín. de Sessões e Tabela de Log são necessários.

Especificando Opções de Arquivo
A guia Arquivo permite especificar várias opções sobre o arquivo simples que é criado por FastExport
para conter os dados extraídos. Essa guia contém os seguintes campos:
v Nome do Arquivo. O nome do arquivo no qual os dados serão gravados.
v Opção de Gravação. Especifica como gravar dados no arquivo. Existem quatro opções:
– Criar um Novo Arquivo. Cria um novo arquivo sem verificar se um já existe. Esse é o padrão.
– Anexar ao arquivo existente. Inclui dados no arquivo existente.
– Sobrescrever arquivo existente. Exclui o arquivo existente e o substitui com um novo arquivo.
– Excluir e Recriar Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente se ele já tiver sido catalogado e o
recria.
v Nome DD. O nome da definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8 caracteres
alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético.
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa é concluído com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados depois da execução da tarefa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para a etapa seguinte da tarefa, mas o exclui ao final da
tarefa.
v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa não é concluído com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Série do Vol.. O número de série do volume da unidade na qual o arquivo será gravado. São
permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Unidade. Especifica o tipo do dispositivo do disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor
padrão é SYSDA.
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v Tipo de Alocação. Especifica a unidade de alocação utilizada quando o espaço de armazenamento está
reservado para o arquivo. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
v Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
v Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
v Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
v Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.
Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Saída do Teradata Export
Quando você ler dados de uma tabela de banco de dados Teradata, o estágio Teradata Export terá um
link de saída. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página
Saídas na caixa de diálogo Estágio Teradata Export.
A página Saídas possui o campo e até nove guias a seguir, dependendo de como você escolher especificar
a instrução SQL para enviar os dados:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, este campo é
de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Tabelas. Esta guia é exibida por padrão e permite selecionar as tabelas a partir das quais extrair dados.
As tabelas disponíveis já devem ter definições no repositório.
Você pode mover uma tabela para a lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
tabela ou realçando o nome da tabela e clicando em >. Para mover todas as tabelas, clique em >>.
Remova tabelas únicas da lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da tabela ou
realçando o nome da tabela e clicando em <. Remova todas as tabelas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Tabelas Selecionadas para reorganizar a ordem das tabelas.
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É possível selecionar uma tabela mais de uma vez para desempenhar uma junção própria. Neste caso,
um nome de alias exclusivo é gerado automaticamente na lista Tabelas Selecionadas. É possível editar
o alias realçando o nome do alias e digitando um novo nome.
v Selecionar. Esta guia permite que você selecione as colunas a partir das quais extrair os dados.
Utilizando uma estrutura em árvore, a lista Colunas Disponíveis exibe o conjunto de tabelas que você
selecionou na guia Tabelas. Clique em + próximo ao nome da tabela para exibir os nomes de coluna
associados.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas de uma única
tabela, realce o nome da tabela e clique em > ou >>. Remova colunas únicas da lista Colunas
Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando
em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de setas
à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
Se você remover uma tabela da lista Tabelas Selecionadas na guia Tabelas, suas colunas serão
removidas automaticamente da guia Selecionar.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna, o alias da tabela, o tipo de dados nativo e a
expressão para cada coluna. Clique em Novo para incluir uma coluna calculada ou Modificar para
alterar o valor calculado de uma coluna selecionada. Para obter detalhes sobre colunas calculadas,
consulte “Definindo Colunas Calculadas” na página 41.
v Em Que. A grade Em Que permite definir uma cláusula WHERE para filtrar linhas no link de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como
utilizar funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no
campo Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula, clique em Verificar. Se forem
localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
v Agrupar por. Esta guia permite selecionar as colunas para agrupar no link de saída. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas que você selecionou na guia Selecionar. As listas Colunas Disponíveis e
Colunas Agrupar por exibem o nome, o alias da tabela e o tipo de dados nativo para cada coluna.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Agrupar por dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Agrupar por para alterar a ordem das colunas para agrupar.
v Possuindo. Esta guia aparecerá somente se você tiver selecionado colunas para agrupar. Ela permite
limitar o escopo da cláusula GROUP BY. A grade Possuindo permite especificar condições que as
colunas agrupadas devem atender antes de serem selecionadas:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
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– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a cláusula HAVING, ela aparece no
campo Possuindo. As cláusulas HAVING devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula HAVING, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma cláusula HAVING incorreta.
v SQL. Esta guia exibe a instrução SQL construída a partir de suas seleções nas guias Tabelas,
Selecionar, Em Que, Agrupar por, Possuindo e Ordenar por. É possível editar a instrução digitando
na caixa de texto SQL. Para obter informações adicionais, consulte “Modificando a Instrução SQL” na
página 42.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída geradas pela instrução SQL. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”,
na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Você pode editar somente nomes de coluna nesta guia, a menos que tenha modificado a instrução
SQL na guia SQL. Se você modificou a instrução SQL mas nenhum metadado foi definido no
repositório para as tabelas identificadas, também poderá incluir, editar e remover as colunas na guia
Colunas. Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou
clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Clique em Salvar como... para salvar as colunas
como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para obter detalhes sobre
as condições em que a edição de coluna é permitida, consulte “Modificando a Instrução SQL” na
página 42.

Definindo Colunas Calculadas
As colunas calculadas são utilizadas, geralmente, para desempenhar agregações de colunas ou para
converter os tipos de dados da coluna. Elas também fornecem acesso a algumas funções de Teradata que
não estão disponíveis nos estágios Aggregator ou Transformer.
Você define ou modifica colunas calculadas na guia Selecionar. Para definir uma nova coluna calculada,
clique em Novo. Para editar uma coluna calculada existente, realce-a na lista Colunas Selecionadas e
clique em Modificar. (O botão Modificar estará disponível somente se você já tiver definido uma coluna
calculada.)
Quando você clicar em Novo ou Modificar, a caixa de diálogo Coluna Calculada será exibida. Esta caixa
de diálogo contém os seguintes campos:
v Nome. O nome da coluna calculada. Você deve designar um nome exclusivo para a coluna calculada.
v Descrição. Uma descrição opcional da coluna.
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v Tipo de Dados Nativo. O tipo de dados nativo da coluna. Para obter detalhes sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de
Dados Nativos”, na página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Especifica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Expressão. Contém a expressão utilizada para calcular o valor da coluna.
Você pode definir a expressão para a coluna calculada digitando na caixa de entrada de texto Expressão.
Clique em Funções para obter uma lista de funções de Teradata disponíveis. Você pode selecionar uma
função e clicar em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dar um clique duplo no nome
da função.
Para substituir o <Operando> por um nome de coluna na expressão, realce ou exclua o <Operando> e
clique em Colunas. Você obterá uma lista de colunas disponíveis. Selecione uma destas colunas e clique
em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dê um clique duplo no nome da coluna.
Quando você tiver concluído, clique em Verificar para validar a expressão, em seguida, clique em OK
para salvar suas alterações.
Você não pode salvar uma derivação de coluna incorreta. Se forem localizados erros quando sua
expressão for validada, você deverá corrigir a expressão ou cancelar a ação.

Modificando a Instrução SQL
O InfoSphere DataStage permite editar a instrução SQL na guia SQL. Clique com o botão direito do
mouse para acessar o menu de atalhos com funções de edição, tais como recortar, colar e copiar. Se você
tiver uma instrução SQL predefinida e desejar utilizá-la, poderá recortar e colá-la na caixa de texto SQL.
Os parâmetros da tarefa não podem ser utilizados na instrução SQL; somente nomes de coluna e
constantes (exceto HIGH_VALUES e LOW_VALUES) são suportados.
Clique em Verificar para validar a instrução ao concluir. Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser
analisada e os metadados da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas,
suas alterações serão propagadas de volta para as outras páginas em que elas se aplicam.
Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser analisada, ou pelo menos a cláusula da lista SELECT e a
cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas, mas nenhum metadado de tabela tiver sido definido no
repositório e nenhuma coluna existir na guia Colunas, o InfoSphere DataStage criará definições de coluna
para cada coluna na lista SELECT utilizando o nome de coluna especificado, um tipo de dados padrão de
Char e o comprimento igual a 10. Se já existirem colunas na guia Colunas, elas deverão corresponder às
colunas definidas na lista SELECT, incluindo o número de colunas e atributos tais como o tipo de dados,
comprimento e escala. Você pode utilizar os botões Carregar e Limpar Tudo para editar, limpar ou
carregar novas definições de coluna na guia Colunas.
Se a lista SELECT na guia SQL e a lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros
no pré-compilador do Teradata, na ligação do Teradata ou no tempo de execução.
Se a cláusula da lista SQL SELECT e a cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas e os metadados
da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas, a lista de colunas na guia
Colunas será limpa e repopulada a partir dos metadados. Os botões Carregar e Limpar Tudo na guia
Colunas estão indisponíveis e nenhuma edição é permitida, exceto para alterar os nomes de coluna.
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Se a cláusula da lista SQL SELECT ou a cláusula SELECT FROM não puder ser analisada, nenhuma
alteração será feita nas colunas definidas na guia Colunas. Você deve assegurar que o número de colunas
corresponde ao número definido na cláusula da lista SELECT e que elas possuem os atributos corretos
em termos de tipo de dados, comprimento e escala. Utilize os botões Carregar ou Limpar Tudo para
editar, limpar ou carregar novas definições de coluna na guia Colunas. Se a lista SELECT na guia SQL e a
lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros no pré-compilador do Teradata, na
ligação do Teradata ou no tempo de execução.
Se a validação não for bem-sucedida, você receberá uma mensagem de erro. É possível corrigir a
instrução SQL, desfazer suas alterações ou optar por continuar sem realizar nenhuma correção. Se você
continuar sem fazer correções, no entanto, somente as guias Geral, SQL e Colunas na página Saídas
estarão ativas.
Nota: Alguma sintaxe de Teradata, tais como subconsultas, não será validada com êxito pelo InfoSphere
DataStage. Embora você receba uma mensagem de erro, poderá continuar sem fazer alterações se tiver
certeza de que a instrução SQL está correta.

Estágios Teradata Load
Estes tópicos descrevem os estágios Teradata Load, que são utilizados para gravar dados em um arquivo
sequencial em um formato compatível para uso com um utilitário de carregamento Teradata.

Utilizando um Estágio Teradata Load
Os estágios Teradata Load são utilizados somente como estágios de destino e não possuem links de saída.
Eles podem ter vários links de entrada de estágios ativos.
Quando editar um estágio Teradata Load, a caixa de diálogo Estágio Teradata Load será exibida. Essa
caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui sete guias.
A guia Geral exibe as características básicas do estágio. Ela contém os seguintes campos:
– Tipo de Carregamento. Selecione o utilitário de carregamento para execução. FastLoad move
grandes volumes de dados em uma tabela vazia em um banco de dados Teradata. MultiLoad é
utilizado para carregar uma tabela em um banco de dados Teradata. TPump é utilizado para
manutenção de lote de baixo volume de um banco de dados Teradata.
– Nome da Tabela. O nome da tabela na qual os dados serão gravados. Nomes completos devem ser
inseridos no formato owner.tablename ou location.owner.tablename. Os nomes de tabela não podem ser
palavras reservadas de COBOL ou SQL. Consulte Capítulo 15, “Palavras Reservadas”, na página 257
para obter uma lista.
– Preparação da Tabela. Especifica a ação da tabela a ser realizada no início da operação de
carregamento. Escolha uma das seguintes opções na lista:
Nenhum. Nenhuma ação realizada. Esse é o padrão.
Criar uma Nova Tabela. Cria uma nova tabela no banco de dados de destino.
Eliminar e Redefinir a Tabela. Elimina a tabela existente e cria uma nova.
Excluir Linhas de uma Tabela Existente. Exclui as linhas de uma tabela existente.
– Ação de Atualização. Especifica como os dados serão gravados na tabela. Este campo estará
disponível somente se MultiLoad ou TPump for selecionado como o utilitário de carregamento. As
opções são:
Inserir linhas sem limpar. Insere novas linhas na tabela.
Atualizar somente linhas existentes. Atualiza as linhas de dados existentes que correspondem com
as linhas a serem inseridas. Quaisquer linhas nos dados que não existem na tabela são ignoradas.
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Atualizar Linhas Existentes ou Inserir Linhas Novas (Upsert). As linhas de dados existentes são
atualizadas ou, se isto falhar, novas linhas são incluídas. Isto é desempenhado utilizando uma única
instrução SQL para UPDATE e INSERT.
Excluir Linhas. Exclui as linhas existentes se elas corresponderem aos predicados para as linhas
atuais.
– ID TDP. O identificador do banco de dados Teradata.
– ID da Conta. A conta Teradata associada ao usuário. Esse campo é opcional.
– ID do Usuário. O nome de usuário para login do Teradata.
– Senha. A senha associada ao nome de usuário de login.
Se você já tiver especificado parâmetros de conexão Teradata nas propriedades da tarefa, os campos
ID TDP, ID da Conta, ID do Usuário e Senha exibirão estas configurações como seus valores
iniciais. É possível editar estas campos. Se sua tarefa contiver vários estágios Teradata Load, cada
um poderá conectar-se a um banco de dados Teradata diferente.
– Descrição. Contém uma descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado.
A guia Colunas contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gravados na tabela.
Consulte “Especificando Definições de Coluna do Estágio” para obter detalhes sobre a definição ou
o carregamento de definições de colunas.
A guia Atualizar Colunas estará disponível se você tiver escolhido para atualizar ou fazer upsert
das linhas no campo Ação de Atualização. Ela permite selecionar as colunas a serem atualizadas e
definir as derivações de coluna. Consulte “Atualizando Colunas de Entrada” na página 45 para
obter detalhes sobre como atualizar colunas.
A guia Em Que estará disponível se você tiver escolhido atualizar, fazer upsert ou excluir linhas no
campo Ação de Atualização na guia Geral. Ela permite especificar os critérios de filtragem para
selecionar linhas para atualização. Consulte “Definindo uma Cláusula WHERE” na página 45 para
obter detalhes sobre a construção de uma restrição.
A guia Parâmetros permite especificar parâmetros que controlam a execução do utilitário de
carregamento. Consulte “Especificando Parâmetros do Utilitário de Carregamento Teradata” na
página 46 para obter detalhes sobre como configurar estas opções.
A guia Erros permite configurar opções de manipulação de erros para o utilitário de carregamento.
Consulte “Especificando as Opções de Manipulação do Erro” na página 47 para obter detalhes sobre
como configurar estas opções.
A guia Arquivo contém as informações necessárias para criar o arquivo simples no qual os dados
são gravados. Consulte “Especificando Opções de Arquivo” na página 47 para obter detalhes.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Definições de Coluna do Estágio
A guia Colunas na página Estágio permite especificar o formato dos dados que estão sendo gravados
pelos estágios Teradata Load. Estas definições de coluna são, então, projetadas na página Entradas. Esta
guia possui uma grade com as seguintes colunas:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados nos
estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na
página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
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v Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As colunas serão carregadas automaticamente se você tiver mapeado dados de um estágio ativo anterior.
Também é possível inserir e editar definições de coluna na guia Colunas ou clicar em Carregar para
carregar as definições de coluna a partir do repositório. Clique em Salvar como... para salvar as colunas
como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para obter detalhes sobre a
edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.

Atualizando Colunas de Entrada
A guia Atualizar Colunas permite selecionar colunas de entrada para atualização e especificar as
derivações da coluna.
É possível mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as
colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as
colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas que estão sendo atualizadas.
Quando você move uma coluna para a lista Colunas Selecionadas, a derivação da coluna padrão é
substituir a coluna. É possível editar esta derivação clicando em Modificar. O Editor de Expressões é
exibido.
As expressões de derivação devem retornar um valor. É possível construir uma expressão utilizando os
itens mostrados na caixa de listagem Tipo de Item, incluindo colunas, parâmetros da tarefa e constantes.
(Consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181 para obter definições destes
componentes de expressão.) Quando você clicar em um tipo de item, os itens disponíveis serão exibidos
na caixa de listagem Propriedades do Item. Dê um clique duplo em um item para inseri-lo na caixa
Sintaxe da Expressão.
Você pode selecionar operadores para sua expressão clicando nos botões na paleta de ferramentas
Operadores. Clique em Desfazer para desfazer a última alteração na expressão ou clique em Limpar
Tudo para iniciar novamente.
O Editor de Expressões valida as expressões conforme elas são construídas. Se for localizado um erro de
sintaxe, uma mensagem aparecerá em vermelho e o elemento que está causando o erro será sublinhado
na caixa de texto Sintaxe da Expressão. Para desempenhar a verificação de sintaxe e semântica, clique em
Verificar. (O botão Verificar estará disponível se você selecionar Desempenhar Verificação da Semântica
da Expressão no projeto ou propriedades da tarefa.)
Quando tiver concluído a construção de uma expressão, clique em OK para salvar suas alterações. Se sua
expressão contiver erros, você terá permissão para continuar sem corrigir a sintaxe, mas será avisado de
que a expressão é inválida.

Definindo uma Cláusula WHERE
Você pode definir uma cláusula WHERE para selecionar linhas para atualizar ou excluir com base em
determinados critérios. Se você não especificar uma cláusula WHERE, todas as linhas em sua tabela serão
atualizadas ou excluídas dependendo da ação de atualização selecionada na guia Geral.
As cláusulas WHERE são definidas na guia Em Que. Para definir uma cláusula WHERE, crie uma
expressão na grade:
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v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como utilizar
funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na célula
para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no campo
Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE. Para
validar a cláusula, clique em Verificar. Se forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão,
clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE
incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.

Especificando Parâmetros do Utilitário de Carregamento Teradata
Os parâmetros necessários para executar o utilitário de carregamento Teradata estão configurados na guia
Parâmetros na página Estágio. Os campos exibidos aqui variam dependendo do utilitário de
carregamento selecionado na guia Geral.
Para FastLoad eles incluem:
v Mín. de Sessões. O número mínimo de sessões necessárias.
v Máx. de Sessões. O número máximo de sessões permitidas.
v Tenacidade. O número de horas em que o utilitário de carregamento tentará efetuar logon no banco de
dados Teradata para obter o número mínimo de sessões especificado.
v Aguardar. O número de minutos a aguardar entre cada tentativa de logon.
Os parâmetros multiLoad incluem todos os acima mais estes:
v Tabela de Log. O nome da tabela utilizada para criação de log. O nome padrão é
LoadLog#####_date_time, em que date é a data atual no formato CCAAMMDD e time é a hora atual no
formato HHMMSS. ##### é um número de sequência de cinco dígitos utilizado para tornar o nome
exclusivo no caso de haver vários nomes deste tipo na tarefa.
v Tabela de Trabalho. O nome da tabela de trabalho utilizada pelo utilitário de carregamento. O nome
da tabela deve ser um nome novo e não-existente para uma tarefa de não-reinício ou um nome de
tabela existente para uma tarefa de reinício. O nome padrão é WorkTbl#####_date_time, em que date é a
data atual no formato CCAAMMDD e time é a hora atual no formato HHMMSS. ##### é um número
de sequência de cinco dígitos utilizado para tornar o nome exclusivo no caso de haver vários nomes
deste tipo na tarefa.
v Ponto de Verificação. O número de linhas enviadas para Teradata entre os pontos de verificação. Para
TPump, isto pode ser 0 a 60 e para MultiLoad pode ser qualquer inteiro maior que 0. Também pode
ser deixado em branco.
Os parâmetros de TPump são iguais àqueles para FastLoad e MultiLoad, bem como alguns outros:
v Serializar. Especifica se as operações em uma determina linha devem ocorrer serialmente. Selecione
ON ou OFF.
v Latência. Especifica o limite de esvaziamento com base no número de segundos que o registro mais
antigo residiu no buffer. Isto pode ficar em branco ou ser um inteiro maior que 10.
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v Compactar. Especifica o número de instruções a serem compactadas em um pedido com várias
instruções. Digite um número de 1 a 300 ou MAX.
v Taxa. Especifica a taxa máxima por minuto na qual as instruções devem ser enviadas ao Teradata.
v Robusto. Especifica se reinícios complexos devem ser ativados no Teradata. Selecione ON ou OFF.

Especificando as Opções de Manipulação do Erro
As opções de manipulação do erro para o utilitário de carregamento do Teradata estão configuradas na
guia Erros na página Estágio. A guia Geral exibe alguns ou todos os campos a seguir, dependendo do
utilitário de carregamento selecionado:
v Tabela de Erro 1. O nome da tabela de banco de dados na qual as informações de erro devem ser
inseridas.
v Tabela de Erro 2. O nome de uma segunda tabela de banco de dados na qual as informações de erro
devem ser inseridas.
v Limite de Erro (porcentagem). O número de erros permitidos antes da execução ser finalizada.
v Linhas UPDATE Duplicadas. Determina a manipulação de linhas duplicadas durante uma atualização.
MARK insere linhas duplicadas na tabela de erros e IGNORE desconsidera as duplicatas.
v Linhas INSERT Duplicadas. Determina a manipulação de linhas duplicadas durante uma inserção.
MARK insere linhas duplicadas na tabela de erros e IGNORE desconsidera as duplicatas.
v Linhas UPDATE Ausentes. Determina a manipulação de linhas ausentes durante uma atualização.
MARK insere linhas ausentes na tabela de erros e IGNORE não faz nada.
v Linhas DELETE Ausentes. Determina a manipulação de linhas ausentes durante uma exclusão. MARK
insere linhas ausentes na tabela de erros e IGNORE não faz nada.
v Linhas UPDATE Extras. Determina a manipulação de linhas extras durante uma atualização. MARK
insere linhas extras na tabela de erros e IGNORE não faz nada.
v Linhas DELETE Extras. Determina a manipulação de linhas extras durante uma exclusão. MARK
insere linhas extras na tabela de erros e IGNORE não faz nada.

Especificando Opções de Arquivo
A guia Arquivo permite especificar várias opções sobre o arquivo simples que é criado para conter os
dados. Essa guia contém os seguintes campos:
v Nome do Arquivo. O nome do arquivo no qual os dados serão gravados.
v Opção de Gravação. Permite especificar como gravar dados no arquivo de carregamento. Existem
quatro opções:
– Criar um Novo Arquivo. Cria um novo arquivo sem verificar se um já existe. Esse é o padrão.
– Anexar ao arquivo existente. Inclui dados no arquivo existente.
– Sobrescrever arquivo existente. Exclui o arquivo existente e o substitui com um novo arquivo.
– Excluir e Recriar Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente se ele já tiver sido catalogado e o
recria.
v Nome DD. O nome da definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8 caracteres
alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético.
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa é concluído com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados depois da execução da tarefa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para a etapa seguinte da tarefa, mas o exclui ao final da
tarefa.
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v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa não é concluído com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Série do Vol.. Este é o nome do identificador de série do volume associado ao disco no qual o espaço
de armazenamento está sendo reservado. São permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Unidade. Designa o tipo de disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor padrão é SYSDA.
v Tipo de Alocação. Especifica o tipo de unidades a serem reservadas no parâmetro SPACE para receber
os dados. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
v
v

v

v

O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.

Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Entrada de Carregamento do Teradata
Quando você gravar dados em uma tabela no Teradata, o estágio Teradata Load terá um link de entrada.
As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Entradas da
caixa de diálogo Estágio Teradata Load.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. Os nomes dos links de entrada para o estágio Teradata Load. Utilize este campo
para selecionar qual conjunto de dados de entrada você deseja visualizar.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link selecionado.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gravados na tabela. Esta
página possui uma grade com as seguintes colunas:
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– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Entradas dos estágios Teradata Load. Você deve
voltar para a guia Colunas na página Estágio para fazer quaisquer alterações.

Estágios Teradata Relational
Estes tópicos descrevem os estágios Teradata Relational, que são utilizados para ler dados de ou gravar
dados em uma tabela de banco de dados Teradata em uma plataforma z/OS.

Utilizando um Estágio Teradata Relational
Os estágios Teradata Relational podem ter qualquer número de links de entrada e saída. Entretanto, cada
link de entrada suporta somente uma tabela Teradata.
As tarefas que contêm um ou mais estágios Teradata Relational podem conectar-se somente a um banco
de dados Teradata. Você deve especificar parâmetros de conexão Teradata, incluindo o identificador do
banco de dados Teradata, o id do usuário e a senha, nas propriedades da tarefa antes de gerar o código.
Os estágios Teradata Relational e Relational não podem ser utilizados na mesma tarefa devido às
restrições do pré-processador.
Quando você editar um estágio Teradata Relational, a caixa de diálogo Estágio Teradata Relational será
exibida. Esta caixa de diálogo pode ter até três páginas (dependendo de se existem entradas para e saídas
do estágio):
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui uma guia Geral na qual
você pode digitar uma descrição opcional do estágio. A descrição aparecerá no programa COBOL
gerado. A guia Geral possui dois campos:
– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Aparece somente quando o estágio é utilizado como uma
origem. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de final dos dados depois da
última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma variável integrada chamada
ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última linha de dados foi
processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a
utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como nulas.
– Tipo de Acesso. Exibe o tipo de acesso relacional. TERADATA é o padrão nos estágios Teradata
Relational e é de leitura.
v Entradas. Especifica o nome da tabela, a ação de atualização, as definições de coluna e a cláusula
WHERE opcional para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica a tabela a ser utilizada e as definições de coluna associadas para cada link de saída
de dados. Esta página também especifica a consulta SQL utilizada para extrair os dados das tabelas.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.
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Definindo Dados de Entrada Relacionais do Teradata
Quando você gravar dados em uma tabela no Teradata, o estágio Teradata Relational terá um link de
entrada. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página Entradas
da caixa de diálogo Estágio Teradata Relational.
A página Entradas possui o campo e até quatro guias a seguir, dependendo da ação de atualização
especificada:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome
de Entrada. Essa lista exibe todos os links de entrada para o estágio Teradata Relational. Se houver
somente um link de entrada, o campo será de leitura.
v Geral. Esta guia está sempre presente e é exibida por padrão. Contém os seguintes parâmetros:
– Nome da Tabela. Especifica o nome da tabela na qual os dados serão gravados. Digite um nome na
caixa de texto Nome da Tabela qualificando-o com os nomes de local e do proprietário, se
necessário. Os nomes qualificados devem ser inseridos no formato location.owner.tablename ou
owner.tablename. Os nomes de tabela não podem ser palavras reservadas de COBOL ou SQL.
Consulte Capítulo 15, “Palavras Reservadas”, na página 257 para obter uma lista.
– Ação de Atualização. Especifica como os dados são gravados. Selecione a opção que você deseja na
lista:
Inserir Novas Linhas ou Atualizar Linhas Existentes. Novas linhas são inseridas ou, se a inserção
falhar, as linhas existentes são atualizadas.
Inserir linhas sem limpar. Insere as novas linhas na tabela sem verificar se elas já existem.
Substituir linhas existentes completamente. Exclui as linhas existentes que correspondem às linhas
a serem inseridas, em seguida, inclui as novas linhas na tabela.
Atualizar somente linhas existentes. Atualiza as linhas de dados existentes que correspondem com
as linhas a serem inseridas. Quaisquer linhas nos dados que não existem na tabela são ignoradas.
Atualizar Linhas Existentes ou Inserir Novas Linhas. As linhas de dados existentes são atualizadas
ou, se isto falhar, novas linhas são incluídas. Isto é desempenhado utilizando duas instruções SQL
para UPDATE e INSERT.
Excluir Linhas. Exclui as linhas existentes se elas corresponderem aos predicados para as novas
linhas.
Upsert Atômico de Linhas. As linhas de dados existentes são atualizadas ou, se isto falhar, novas
linhas são incluídas. Isto é desempenhado utilizando uma única instrução SQL para UPDATE e
INSERT.
– Descrição. Contém uma descrição opcional do link de entrada.
v Colunas. Esta guia está sempre presente e contém as definições de coluna para os dados que estão
sendo gravados na tabela. Esta guia possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”,
na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As colunas serão carregadas automaticamente se você tiver mapeado dados de um estágio ativo
anterior. Também é possível inserir e editar definições de coluna na grade de colunas ou clicar em
Carregar para carregar definições de coluna a partir do repositório. Clique em Salvar como... para

50

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

salvar as colunas como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para
obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de
Coluna”, na página 221.
v Atualizar Colunas. Esta guia aparecerá se você tiver escolhido atualizar ou substituir linhas no campo
Ação de Atualização na guia Geral. Ela não aparecerá se você selecionar Inserir Linhas sem Limpar,
Substituir Linhas Existentes Completamente ou Excluir Linhas. Ela permite selecionar as colunas a
serem atualizadas e definir as derivações de coluna. Consulte “Atualizando Colunas de Entrada” para
obter detalhes sobre como atualizar colunas.
v Em Que. Esta guia aparecerá se você tiver escolhido atualizar, substituir ou excluir linhas no campo
Ação de Atualização na guia Geral. Ela não aparecerá se você selecionar Inserir Linhas sem Limpar.
Ela permite especificar os critérios de filtragem para selecionar linhas para atualização. Consulte
“Utilizando uma Cláusula WHERE” na página 52 para obter detalhes sobre como construir uma
cláusula WHERE.

Atualizando Colunas de Entrada
A guia Atualizar Colunas permite selecionar colunas de entrada para atualização e especificar as
derivações da coluna.
É possível mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as
colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as
colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas que estão sendo atualizadas.
Quando você move uma coluna para a lista Colunas Selecionadas, a derivação da coluna padrão é
substituir a coluna. É possível editar esta derivação clicando em Modificar. O Editor de Expressões é
exibido.
As expressões de derivação devem retornar um valor. É possível construir uma expressão utilizando os
itens mostrados na caixa de listagem Tipo de Item, incluindo colunas, parâmetros da tarefa e constantes.
(Consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181 para obter definições destes
componentes de expressão.) Quando você clicar em um tipo de item, os itens disponíveis serão exibidos
na caixa de listagem Propriedades do Item. Dê um clique duplo em um item para inseri-lo na caixa
Sintaxe da Expressão.
Você pode selecionar operadores para sua expressão clicando nos botões na paleta de ferramentas
Operadores. Clique em Desfazer para desfazer a última alteração na expressão ou clique em Limpar
Tudo para iniciar novamente.
O Editor de Expressões valida as expressões conforme elas são construídas. Se for localizado um erro de
sintaxe, uma mensagem aparecerá em vermelho e o elemento que está causando o erro será sublinhado
na caixa de texto Sintaxe da Expressão. Para desempenhar a verificação de sintaxe e semântica, clique em
Verificar. (O botão Verificar estará disponível se você selecionar Desempenhar Verificação da Semântica
da Expressão no projeto ou propriedades da tarefa.)
Quando tiver concluído a construção de uma expressão, clique em OK para salvar suas alterações. Se sua
expressão contiver erros, você terá permissão para continuar sem corrigir a sintaxe, mas será avisado de
que a expressão é inválida.
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Utilizando uma Cláusula WHERE
Você pode definir uma cláusula WHERE para selecionar linhas para atualizar, substituir ou excluir com
base em determinados critérios. Se você não especificar uma cláusula WHERE, todas as linhas em sua
tabela serão atualizadas, substituídas ou excluídas dependendo da ação de atualização selecionada na
guia Geral.
As cláusulas WHERE são definidas na guia Em Que. Para especificar uma cláusula WHERE, crie uma
expressão na grade Em Que:
v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como utilizar
funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na célula
para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples. Observe que os
parâmetros da tarefa podem ser utilizados aqui, mas eles não são permitidos nas cláusulas WHERE
dos estágios de origem Teradata Relational. Para obter informações adicionais sobre como utilizar
parâmetros da tarefa nas cláusulas WHERE do Teradata Relational, consulte “Parâmetros” na página
194.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no campo
Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE. Para
validar a cláusula, clique em Verificar. Se forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão,
clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE
incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.

Definindo Dados de Saída Relacionais do Teradata
Quando você ler dados de uma tabela de banco de dados Teradata, o estágio Teradata Relational terá um
link de saída. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são definidas na página
Saídas na caixa de diálogo Estágio Teradata Relational.
A página Saídas possui o campo e até nove guias a seguir, dependendo de como você escolher especificar
a instrução SQL para enviar os dados:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome da
Saída. Essa lista exibe todos os links de saída a partir do estágio Teradata Relational. Se houver
somente um link de saída, o campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Tabelas. Esta guia é exibida por padrão e permite selecionar as tabelas a partir das quais extrair dados.
As tabelas disponíveis já devem ter definições no repositório.
Você pode mover uma tabela para a lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
tabela ou realçando o nome da tabela e clicando em >. Para mover todas as tabelas, clique em >>.
Remova tabelas únicas da lista Tabelas Selecionadas dando um clique duplo no nome da tabela ou
realçando o nome da tabela e clicando em <. Remova todas as tabelas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Tabelas Selecionadas para reorganizar a ordem das tabelas.

52

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

É possível selecionar uma tabela mais de uma vez para desempenhar uma junção própria. Neste caso,
um nome de alias exclusivo é gerado automaticamente na lista Tabelas Selecionadas. É possível editar
o alias realçando o nome do alias e digitando um novo nome.
v Selecionar. Esta guia permite que você selecione as colunas a partir das quais extrair os dados.
Utilizando uma estrutura em árvore, a lista Colunas Disponíveis exibe o conjunto de tabelas que você
selecionou na guia Tabelas. Clique em + próximo ao nome da tabela para exibir os nomes de coluna
associados.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas de uma única
tabela, realce o nome da tabela e clique em > ou >>. Remova colunas únicas da lista Colunas
Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando
em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de setas
à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
Se você remover uma tabela da lista Tabelas Selecionadas na guia Tabelas, suas colunas serão
removidas automaticamente da guia Selecionar.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna, o alias da tabela, o tipo de dados nativo e a
expressão para cada coluna. Clique em Novo para incluir uma coluna calculada ou Modificar para
alterar o valor calculado de uma coluna selecionada. Para obter detalhes sobre colunas calculadas,
consulte “Definindo Colunas Calculadas” na página 55.
v Em Que. A grade Em Que permite definir uma cláusula WHERE para filtrar linhas no link de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre como
utilizar funções nas cláusulas WHERE, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples. Observe que os parâmetros da tarefa não
podem ser utilizados aqui; eles são permitidos somente nas cláusulas WHERE de estágios de destino
Teradata Relational. Para obter informações adicionais sobre como utilizar parâmetros da tarefa nas
cláusulas WHERE do Teradata Relational, consulte “Parâmetros” na página 194.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói as cláusulas WHERE, elas aparecem no
campo Em Que. As cláusulas WHERE devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula, clique em Verificar. Se forem
localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Você não pode salvar uma cláusula WHERE incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
cláusula WHERE, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
v Agrupar por. Esta guia permite selecionar as colunas para agrupar no link de saída. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas que você selecionou na guia Selecionar. As listas Colunas Disponíveis e
Colunas Agrupar por exibem o nome, o alias da tabela e o tipo de dados nativo para cada coluna.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Agrupar por dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Agrupar por para alterar a ordem das colunas para agrupar.

Capítulo 5. Estágios de Tarefas de Mainframe

53

v Possuindo. Esta guia aparecerá somente se você tiver selecionado colunas para agrupar. Ela permite
limitar o escopo da cláusula GROUP BY. A grade Possuindo permite especificar condições que as
colunas agrupadas devem atender antes de serem selecionadas:
–
–
–
–

(. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
Coluna. Selecione a coluna que você deseja filtrar na lista.
Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista.
Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor.
Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a cláusula HAVING, ela aparece no
campo Possuindo. As cláusulas HAVING devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Quando você tiver concluído a construção da cláusula HAVING, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma cláusula HAVING incorreta.
v Ordenar por. Esta guia permite especificar a ordem de classificação dos dados nas colunas de saída
selecionadas. As listas Colunas Disponíveis e Colunas Ordenar por exibem o nome, alias da tabela e
tipo de dados nativo para cada coluna. A coluna Ordem na lista Colunas Ordenar por mostra a ordem
de classificação dos dados da coluna.
Você pode mover uma coluna para a lista Colunas Ordenar por dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova colunas únicas da lista Colunas Ordenar por dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas. Utilize os botões de seta à
direita da lista Colunas Ordenar por para reorganizar a ordem da coluna.
Para especificar a ordem de classificação dos dados nas colunas selecionadas, clique no campo Ordem
na lista Colunas Ordenar por. Selecione Crescente ou Decrescente na lista ou não selecione nada para
classificar pelo banco de dados padrão.
v SQL. Esta guia exibe a instrução SQL construída a partir de suas seleções nas guias Tabelas,
Selecionar, Em Que, Agrupar por, Possuindo e Ordenar por. É possível editar a instrução digitando
na caixa de texto SQL. Para obter informações adicionais, consulte “Modificando a Instrução SQL” na
página 55.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída geradas pela instrução SQL. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”,
na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Você pode editar somente nomes de coluna nesta guia, a menos que tenha modificado a instrução
SQL na guia SQL. Se você modificou a instrução SQL mas nenhum metadado foi definido no
repositório para as tabelas identificadas, também poderá incluir, editar e remover as colunas na guia
Colunas. Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou
clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Clique em Salvar como... para salvar as colunas
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como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Para obter detalhes sobre
as condições em que a edição de coluna é permitida, consulte “Modificando a Instrução SQL”.

Definindo Colunas Calculadas
As colunas calculadas são utilizadas, geralmente, para desempenhar agregações de colunas ou para
converter os tipos de dados da coluna. Elas também fornecem acesso a algumas funções de Teradata que
não estão disponíveis nos estágios Aggregator ou Transformer.
Você define ou modifica colunas calculadas na guia Selecionar. Para definir uma nova coluna calculada,
clique em Novo. Para editar uma coluna calculada existente, realce-a na lista Colunas Selecionadas e
clique em Modificar. (O botão Modificar estará disponível somente se você já tiver definido uma coluna
calculada.)
Quando você clicar em Novo ou Modificar, a caixa de diálogo Coluna Calculada será exibida. Esta caixa
de diálogo contém os seguintes campos:
v Nome. O nome da coluna calculada. Você deve designar um nome exclusivo para a coluna calculada.
v Descrição. Uma descrição opcional da coluna.
v Tipo de Dados Nativo. O tipo de dados nativo da coluna. Para obter detalhes sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de
Dados Nativos”, na página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Especifica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Expressão. Contém a expressão utilizada para calcular o valor da coluna.
Você pode definir a expressão para a coluna calculada digitando na caixa de entrada de texto Expressão.
Clique em Funções para obter uma lista de funções de Teradata disponíveis. Você pode selecionar uma
função e clicar em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dar um clique duplo no nome
da função.
Para substituir o <Operando> por um nome de coluna na expressão, realce ou exclua o <Operando> e
clique em Colunas. Você obterá uma lista de colunas disponíveis. Selecione uma destas colunas e clique
em OK para inseri-la no campo Expressão ou simplesmente dê um clique duplo no nome da coluna.
Quando você tiver concluído, clique em Verificar para validar a expressão, em seguida, clique em OK
para salvar suas alterações.
Você não pode salvar uma derivação de coluna incorreta. Se forem localizados erros quando sua
expressão for validada, você deverá corrigir a expressão ou cancelar a ação.

Modificando a Instrução SQL
Sobre Esta Tarefa
O InfoSphere DataStage permite editar a instrução SQL na guia SQL. Clique com o botão direito do
mouse para acessar o menu de atalhos com funções de edição, tais como recortar, colar e copiar. Se você
tiver uma instrução SQL predefinida e desejar utilizá-la, poderá recortar e colá-la na caixa de texto SQL.
Os parâmetros da tarefa não podem ser utilizados na instrução SQL; somente nomes de coluna e
constantes (exceto HIGH_VALUES e LOW_VALUES) são suportados.
Clique em Verificar para validar a instrução ao concluir. Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser
analisada e os metadados da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas,
suas alterações serão propagadas de volta para as outras páginas em que elas se aplicam.
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Se a instrução SQL SELECT inteira puder ser analisada, ou pelo menos a cláusula da lista SELECT e a
cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas, mas nenhum metadado de tabela tiver sido definido no
repositório e nenhuma coluna existir na guia Colunas, o InfoSphere DataStage criará definições de coluna
para cada coluna na lista SELECT utilizando o nome de coluna especificado, um tipo de dados padrão de
Char e o comprimento igual a 10. Se já existirem colunas na guia Colunas, elas deverão corresponder às
colunas definidas na lista SELECT, incluindo o número de colunas e atributos tais como o tipo de dados,
comprimento e escala. Você pode utilizar os botões Carregar e Limpar Tudo para editar, limpar ou
carregar novas definições de coluna na guia Colunas.
Se a lista SELECT na guia SQL e a lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros
no pré-compilador do Teradata, na ligação do Teradata ou no tempo de execução.
Se a cláusula da lista SQL SELECT e a cláusula SELECT FROM puderem ser analisadas e os metadados
da tabela tiverem sido definidos no repositório para as tabelas identificadas, a lista de colunas na guia
Colunas será limpa e repopulada a partir dos metadados. Os botões Carregar e Limpar Tudo na guia
Colunas estão indisponíveis e nenhuma edição é permitida, exceto para alterar os nomes de coluna.
Se a cláusula da lista SQL SELECT ou a cláusula SELECT FROM não puder ser analisada, nenhuma
alteração será feita nas colunas definidas na guia Colunas. Você deve assegurar que o número de colunas
corresponde ao número definido na cláusula da lista SELECT e que elas possuem os atributos corretos
em termos de tipo de dados, comprimento e escala. Utilize os botões Carregar ou Limpar Tudo para
editar, limpar ou carregar novas definições de coluna na guia Colunas. Se a lista SELECT na guia SQL e a
lista de colunas na guia Colunas não corresponderem, ocorrerão erros no pré-compilador do Teradata, na
ligação do Teradata ou no tempo de execução.
Se a validação não for bem-sucedida, você receberá uma mensagem de erro. É possível corrigir a
instrução SQL, desfazer suas alterações ou optar por continuar sem realizar nenhuma correção. Se você
continuar sem fazer correções, no entanto, somente as guias Geral, SQL e Colunas na página Saídas
estarão ativas.
Nota: Alguma sintaxe de Teradata, tais como subconsultas, não será validada com êxito pelo InfoSphere
DataStage. Embora você receba uma mensagem de erro, poderá continuar sem fazer alterações se tiver
certeza de que a instrução SQL está correta.

Estágios Complex Flat File
Estes tópicos descrevem os estágios Complex Flat File, que são utilizados para ler dados das estruturas
de dados do arquivo simples complexo. Um arquivo simples complexo pode conter uma ou mais
cláusulas GROUP, REDEFINES, OCCURS ou OCCURS DEPENDING ON.

Utilizando um Estágio Complex Flat File
Os estágios Complex Flat File são utilizados somente como estágios de origem e não podem receber links
de entrada. Como uma origem, eles lêem dados de um arquivo simples. Os estágios Complex Flat File
podem ter um ou mais links de saída e as saídas devem ser vinculadas aos estágios ativos.
Quando você editar um estágio Complex Flat File, a caixa de diálogo Estágio Complex Flat File Stage
será exibida. Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui até cinco guias. A guia
Geral é onde você especifica os atributos de dados de origem. Você também pode digitar uma
descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado. A guia Geral tem os seguintes
campos:
– O campo Nome do Arquivo é o arquivo de origem do mainframe a partir do qual os dados serão
lidos.
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– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de
final dos dados depois da última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma
variável integrada chamada ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a
última linha de dados foi processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter
informações adicionais sobre a utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão
configuradas como nulas.
– O campo Nome DD é o nome de definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8
caracteres alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético. O nome padrão é DDn, em que n
é o número da tarefa interna. É possível editar esse nome.
– A lista Tipo de Acesso define se os dados fazem parte de um arquivo QSAM ou VSAM. É
necessário especificar a categoria em que seus dados estão:
QSAM_SEQ_COMPLEX. A estrutura do arquivo QSAM.
VSAM_ESDS. Estrutura do arquivo VSAM Entry-Sequenced Data Set.
VSAM_KSDS. Estrutura de arquivos VSAM Key-Sequenced Data Set. Se isto for selecionado, pelo
menos uma coluna deverá ser definida como uma Chave.
VSAM_RRDS. Estrutura do arquivo Relative Record Data Set.
– Linha Inicial. Selecione Primeira Linha para ler o arquivo de origem a partir da primeira linha ou
Número da Linha para iniciar a leitura em um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Linha Final. Selecione Última Linha para parar a leitura do arquivo de origem depois da última
linha ou Número da Linha para parar depois de um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Tipo de Bloco. Selecione o tipo de bloco do arquivo de origem. O padrão é Arquivo de Bloco Fixo,
que indica que o arquivo de origem contém comprimentos de registro fixo. Os estágios Complex
Flat File também podem ser utilizados para ler arquivos de bloco variável com ou sem cláusulas
OCCURS DEPENDING ON.
A guia Colunas é onde você especifica as definições de coluna para os dados de origem. Consulte
“Especificando Definições de Coluna do Estágio” para obter detalhes sobre a definição ou o
carregamento de definições de colunas.
A guia Visualização do Arquivo exibe informações especializadas sobre as colunas em seu arquivo
de origem, incluindo a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o
comprimento do armazenamento de cada coluna. É possível clicar com o botão direito do mouse
para salvar o layout de visualização do arquivo como um arquivo HTML.
A guia Pré-classificar permite pré-classificar seus dados de origem antes de transmiti-los para o
próximo estágio no design da tarefa. Consulte “Pré-classificando Dados” na página 60 para obter
detalhes sobre como criar a instrução de controle da classificação.
A guia Opções estará disponível somente se você tiver escolhido pré-classificar seus dados de
origem na guia Pré-classificar. Consulte “Especificando Parâmetros do Arquivo de Classificação” na
página 61 para obter detalhes sobre como configurar estas opções.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Definições de Coluna do Estágio
A guia Colunas na página Estágio permite especificar definições de coluna para os dados que estão
sendo lidos por estágios Complex Flat File. Estas definições de coluna são, então, projetadas na página
Saídas.
A guia Colunas contém uma grade com as seguintes informações:
v Número do nível. O número de nível COBOL no qual os dados estão definidos. Se nenhum número de
nível for fornecido, um valor padrão igual a 05 será designado.
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v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Chave. Indica se a coluna de entrada é uma chave de registro. Somente um campo pode ser definido
como uma chave. Grupos podem ser definidos como chaves ao definir o campo de grupo como uma
chave. Esse campo é necessário se o tipo de acesso do arquivo de origem for VSAM_KSDS.
v Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na
página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo. (As colunas anuláveis não são suportadas nos
estágios Complex Flat File.)
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
É possível incluir, modificar ou excluir definições de coluna na grade utilizando o menu de atalho. Para
obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de
Coluna”, na página 221.
Esta guia também contém três botões:
v Salvar Como... . Clique nela para salvar definições de coluna no repositório, onde, subsequentemente,
você pode reutilizá-las para outros estágios. A caixa de diálogo Salvar Definição de Tabela aparece,
permitindo que você salve colunas como uma definição de tabela, uma definição de arquivo COBOL
(CFD) ou um arquivo DB2 DCLGen (DFD).
v Limpar Tudo. Clique aqui para limpar todas as definições de coluna do estágio.
v Carregar. Clique aqui para carregar seletivamente colunas de uma definição de tabela no repositório:
– Primeiro, selecione uma tabela existente ou importe uma nova a partir da caixa de diálogo
Definições de Tabela.
– Em seguida, selecione as colunas que você deseja carregar a partir da caixa de diálogo Selecionar
Colunas na Tabela. A árvore Colunas Disponíveis exibe as estruturas COBOL, tais como grupos e
matrizes. Se você não desejar exibir todas as colunas, poderá especificar que as não desejadas sejam
substituídas pelas colunas do preenchedor. Consulte “Criação e Expansão do Preenchedor” na
página 59 para obter detalhes.
– Se houver matrizes na estrutura da coluna para as quais a simplificação é uma opção, a caixa de
diálogo Opção de Carregamento de Arquivo Complexo será exibida. Ela permite especificar como
manipular dados da matriz no estágio. Consulte “Manipulação de Matriz” na página 59 para obter
detalhes.
Se o tipo de acesso da tabela carregada não for um dos listados no campo Tipo de Acesso na página
Estágio, as conversões de tipo de dados nativo serão feitas para todas as colunas que possuem um tipo
de dados nativo que não é suportado nos estágios Complex Flat File. Para obter informações adicionais,
consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na página 209.
Se você carregar mais de uma definição de tabela, a lista de colunas das tabelas subsequentes será
incluída no final da lista atual. Nos casos em que a primeira coluna da lista subsequente possuir um
número de nível maior que a última coluna da lista atual, o InfoSphere DataStage inserirá um item do
grupo "02 FILLER" antes de a lista subsequente ser carregada. (Isto não é feito, no entanto, se a primeira
coluna que está sendo carregada já possuir um número de nível igual a 02.)
As colunas exibidas aqui devem refletir o layout real do arquivo de origem. Ainda que você possa não
desejar enviar cada coluna, todas as colunas do layout do arquivo, incluindo os preenchedores, deverão
aparecer aqui. Selecione as colunas a enviar a partir do estágio na página Saídas.
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Criação e Expansão do Preenchedor:
As definições da tabela de mainframe frequentemente contêm centenas de colunas, portanto, para
economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento, há uma opção Criar Preenchedores na
caixa de diálogo Selecionar Colunas na Tabela.
Esta caixa de opções, que é selecionada por padrão, está disponível somente quando você carrega colunas
de um arquivo simples comum ou complexo. As sequências de colunas não-selecionadas são reduzidas
nos itens FILLER com o tamanho apropriado. O tipo de dados nativo é configurado como CHARACTER
e o nome configurado como FILLER_XX_YY, em que XX é o deslocamento inicial e YY é o deslocamento
final.
Os preenchedores para elementos de uma matriz de grupos ou uma coluna ODO (OCCURS
DEPENDING ON) possuem o nome FILLER_NN, em que NN é o número do elemento. O NN começa
em 1 para o primeiro elemento de grupo não selecionado e prossegue seqüencialmente. Qualquer
preenchedor seguinte a uma coluna ODO também é numerado sequencialmente.
É possível expandir os preenchedores na grade de colunas se desejar selecionar qualquer coluna
novamente. Clique com o botão direito no preenchedor e selecione Expandir Preenchedor no menu de
atalho. A caixa de diálogo Expandir Preenchedor é exibida, permitindo selecionar algumas ou todas as
colunas do preenchedor específico. Não há a necessidade de recarregar a definição de tabela e de
selecionar as colunas novamente.
Consulte Capítulo 11, “Preenchedores”, na página 225 para obter exemplos de como os preenchedores são
criados para diferentes estruturas COBOL e para obter detalhes sobre a expansão do preenchedor.
Manipulação de Matriz:
Quando você inserir ou carregar definições de coluna contendo matrizes, a caixa de diálogo Opção de
Carregamento de Arquivo Complexo será exibida. Esta caixa de diálogo oferece as seguintes opções:
v Simplificar Matrizes Seletivas. Permite selecionar matrizes para simplificação em uma base individual.
Clique com o botão direito em uma matriz na lista de colunas e selecione Simplificar ou Normalizar.
O ícone da matriz é alterado para as matrizes que você selecionou para simplificação.
v Simplificar Todas as Matrizes. Cria novas colunas para cada elemento da matriz e apresenta os dados
como uma linha no tempo de execução.
v Normalizar Todas as Matrizes. Apresenta os dados como várias linhas no tempo de execução com
uma linha para cada coluna na matriz. Esse é o padrão.
As colunas de matrizes que possuem campos redefinidos ou cláusulas OCCURS DEPENDING ON não
podem ser simplificadas. Mesmo se você escolher simplificar todas as matrizes na caixa de diálogo Opção
de Carregamento de Arquivo Complexo, estas colunas sempre serão normalizadas. Somente as
ocorrências utilizadas de colunas ODO serão geradas pelo estágio.
Se um registro contiver zero ocorrências de uma coluna ODO, uma linha será processada. O valor
utilizado para elementos que estavam sujeitos à cláusula ODO será nulo se o elemento for anulável ou
espaço ou zero (dependendo do tipo de dados) se o elemento não for anulável.
A caixa de diálogo Opção de Carregamento de Arquivo Complexo não aparecerá se ODOs forem o único
tipo de coluna de matriz em seu arquivo. Se ambos os tipos de colunas de matriz estiverem presentes, a
caixa de diálogo aparecerá, mas as colunas ODO não estarão disponíveis para simplificação seletiva.
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Pré-classificando Dados
Pré-classificar seus dados de origem pode simplificar o processamento nos estágios ativos em que as
transformações de dados e agregações ocorrem. O InfoSphere DataStage permite pré-classificar dados
carregados nos estágios Complex Flat File utilizando o utilitário DFSORT do mainframe durante a
geração de códigos.
Você especifica os critérios de pré-classificação na guia Pré-classificar. Esta guia é dividida em duas áreas
de janela. A área de janela esquerda exibe as instruções de controle disponíveis e a área de janela direita
permite editar a instrução de pré-classificação que será incluída na JCL gerada. Quando você realçar um
item na lista Instruções de Controle, uma descrição curta da instrução será exibida na barra de status na
parte inferior da caixa de diálogo.
Existem duas formas de criar uma instrução pré-classificação:
v Dê um clique duplo em um item na lista Instruções de Controle para inseri-lo na caixa Editor de
Instruções.
v Digite qualquer instrução de controle válida diretamente na caixa de texto Editor de Instruções.
A lista Instruções de Controle contém os seguintes itens:
v SORT FIELDS. Descreve os campos de controle de classificação nos registros de entrada. Quando você
selecionar SORT, a caixa de diálogo Selecionar Colunas de Classificação será exibida. Este é o local
onde você seleciona as colunas a serem classificadas e a ordem de classificação. Para mover uma
coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas, dê um clique duplo no nome
da coluna ou realce o nome da coluna e clique em >. Para mover todas as colunas, clique em >>.
Remova uma coluna da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou
realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<. Clique em
Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas.
As colunas de matriz não podem ser classificadas e estarão indisponíveis para seleção na lista Colunas
Disponíveis. As colunas que contêm dados VARCHAR, VARGRAPHIC_G ou VARGRAPHIC_N serão
classificadas somente com base no campo de dados; o campo de comprimento de dois bytes será
ignorado. A classificação utiliza o tamanho máximo do campo de dados e opera da mesma maneira
que uma classificação de coluna CHARACTER.
Para especificar a ordem de classificação da coluna, clique no campo Ordem próximo a cada coluna na
lista Colunas Selecionadas. Existem duas opções:
– Crescente. Essa é a definição padrão. Selecione esta opção para classificar os dados da coluna de
entrada em ordem crescente.
– Decrescente. Selecione esta opção para classificar os dados da coluna de entrada em ordem
decrescente.
Utilize os botões de seta à direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas
que estão sendo classificadas. A primeira coluna é a coluna de classificação primária e quaisquer
colunas restantes são classificadas de forma secundária.

v
v
v
v
v

Quando você tiver concluído, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar Colunas de
Classificação. As colunas selecionadas e suas ordens de classificação aparecem na caixa Editor de
Instruções.
ALTSEQ CODE. Altera a sequência de intercalação dos dados de caractere EBCDIC.
INCLUDE COND. Especifica os registros específicos a serem incluídos.
OMIT COND. Filtra registros de entrada indesejados.
RECORD TYPE. Especifica o tipo e o comprimento dos registros que estão sendo processados.
SUM FIELDS. Incluir campos de resumo na lista de dados de saída.

Clique em Ajuda para ver os diagramas da sintaxe completa para estas instruções de controle.
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O InfoSphere DataStage não suporta as seguintes instruções de controle na guia Pré-classificar:
v DEBUG
v END
v INREC
v MERGE
v
v
v
v

MODS
OPTION
OUTFIL
OUTREC

Nenhuma verificação de sintaxe é desempenhada na instrução inserida. Entretanto, se você utilizar uma
instrução de controle não suportada, poderá receber um erro quando a tarefa for executada mesmo se
não receber um erro durante a geração de códigos.

Especificando Parâmetros do Arquivo de Classificação
A guia Opções na página Estágio permite definir os parâmetros JCL necessários para criar o arquivo do
mainframe pré-classificado. Essa guia contém os seguintes campos:
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa é concluído com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados depois da execução da tarefa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para a etapa seguinte da tarefa, mas o exclui ao final da
tarefa. Esse é o padrão.
v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa não é concluído com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Unidade. Especifica o tipo do dispositivo do disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor
padrão é SYSDA.
v Tipo de Alocação. Especifica a unidade de alocação utilizada quando o espaço de armazenamento está
reservado para o arquivo. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
v Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
v Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
v Série do Vol.. O número de série do volume da unidade na qual o arquivo será gravado. São
permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
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Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
v Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.
Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Saída do Complex Flat File
Os links de saída dos estágios Complex Flat File representam os dados que estão sendo enviados a partir
das estruturas de dados do arquivo simples complexo. As propriedades de tais links e as definições de
colunas dos dados são descritas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Complex Flat File:
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome da
Saída. Essa lista exibe todos os links de saída do estágio Complex Flat File. Se houver somente um link
de saída, o campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Seleção. Esta guia permite selecionar colunas a partir das quais enviar dados. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas carregadas a partir do arquivo de origem e a lista Colunas Selecionadas
exibe as colunas a serem enviadas a partir do estágio.
Se a Opção de Envio de Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer, todas as definições
de coluna do estágio serão propagadas automaticamente para cada link de saída vazio quando você
clicar em OK para sair do estágio. Não é necessário selecionar colunas na guia Seleção, a menos que
você deseje enviar somente um subconjunto delas. Entretanto, se qualquer coluna do estágio for do
tipo de dados GROUP, a opção de envio da coluna funcionará somente se todos os membros do grupo
forem do tipo de dados CHARACTER.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando
um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover
todas as colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas
dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova
todas as colunas clicando em <<. Clique em Localizar para localizar uma coluna específica.
Será possível selecionar um grupo como um elemento se todos os elementos do grupo forem dados
CHARACTER. Se um ou mais elementos do grupo forem de outro tipo, eles deverão ser selecionados
separadamente. Se um item do grupo e seus itens de subnível forem selecionados, o armazenamento
será alocado para o item do grupo bem como para cada item de subnível.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna e o tipo de SQL para cada coluna. Utilize os
botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
v Restrição. Essa guia é exibida por padrão. A grade Restrição permite definir uma restrição que filtra
seus dados de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista. (As colunas do grupo não podem ser
usadas nas expressões de restrição e não são exibidas.)
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– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações adicionais sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos
de Dados Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo. (As colunas anuláveis não são suportadas
nos estágios Complex Flat File.)
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Você deve voltar para a guia Colunas na
página Estágio se desejar alterar as definições. Clique em Salvar como... para salvar as colunas de
saída como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.

Selecionando Matrizes Normalizadas
Na maioria dos casos, você selecionará somente uma coluna representando uma matriz normalizada
como saída de um estágio Complex Flat File. Entretanto, o InfoSphere DataStage permite selecionar mais
de uma coluna desse tipo. Os exemplos a seguir, que variam de simples a complexo, ilustram como o
InfoSphere DataStage processa matrizes antes de entregar linhas no link de saída.
Selecionando uma Coluna Normalizada Única:
Este exemplo mostra o resultado quando você seleciona ambos os campos a partir de uma coluna
normalizada única como colunas de saída. Para cada registro lido a partir do arquivo de entrada, três
linhas são gravadas no link de saída. A quarta linha fora do link faz com que o segundo registro seja lido
a partir do arquivo, iniciando o processo mais uma vez.
Tabela 5. Registro de Entrada
Registro de Entrada - Coluna 1

Registro de Entrada - Coluna 2

Registro de Entrada - Coluna 3

05

FIELD-A

PIC X(10).

05

FIELD-B

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 3
TIMES.
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Tabela 6. Linhas de Saída
Linhas de Saída - Coluna 1

Linhas de Saída - Coluna 2

Linhas de Saída - Coluna 3

Linha 1:

FIELD-A

FIELD-B (1)

Linha 2:

FIELD-A

FIELD-B (2)

Linha 3:

FIELD-A

FIELD-B (3)

Selecionando uma Coluna Normalizada Aninhada:
Este exemplo mostra o resultado quando você seleciona um campo de matriz aninhada como saída. Se
você selecionar FIELD-A e FIELD-C como colunas de saída, o InfoSphere DataStage multiplicará os
valores de OCCURS em cada nível. Neste caso, 15 linhas serão gravadas no link de saída.
Tabela 7. Registro de Entrada
Registro de Entrada - Coluna 1

Registro de Entrada - Coluna 2

05 FIELD-A

PIC X(10).

05 FIELD-B

OCCURS 3 TIMES.

10 FIELD-C

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 5 TIMES.

Tabela 8. Linhas de Saída
Linhas de Saída - Coluna 1

Linhas de Saída - Coluna 2

Linhas de Saída - Coluna 2

Linha 1:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

Linha 2:

FIELD-A

FIELD-C (1, 2)

Linha 3:

FIELD-A

FIELD-C (1, 3)

Linha 4:

FIELD-A

FIELD-C (1, 4)

Linha 5:

FIELD-A

FIELD-C (1, 5)

Linha 6:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

Linha 7:

FIELD-A

FIELD-C (2, 2)

Linha 8:

FIELD-A

FIELD-C (2, 3)

Linha 9:

FIELD-A

FIELD-C (2, 4)

Linha 10:

FIELD-A

FIELD-C (2, 5)

Linha 11:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

Linha 12:

FIELD-A

FIELD-C (3, 2)

Linha 13:

FIELD-A

FIELD-C (3, 3)

Linha 14:

FIELD-A

FIELD-C (3, 4)

Linha 15:

FIELD-A

FIELD-C (3, 5)

Selecionando Colunas Normalizadas Paralelas:
Este exemplo mostra o resultado quando você seleciona campos de matrizes paralelas como colunas de
saída. O InfoSphere DataStage determina o número de linhas de saída utilizando o maior subscript.
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Como resultado, a menor matriz se repete. Neste caso, se você selecionar todos os campos de entrada
como colunas de saída, cinco linhas serão gravadas no link de saída e a menor matriz será reiniciada na
quarta linha.
Tabela 9. Registro de Entrada
Registro de Entrada - Coluna 1:

Registro de Entrada - Coluna 2:

Registro de Entrada - Coluna 3:

05

FIELD-A

PIC X(10).

05

FIELD-B

05

FIELD-C

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 3
TIMES.
PIC X(2) OCCURS 5 TIMES.

Tabela 10. Linhas de Saída
Linha de Saída - Coluna 1: Linha de Saída - Coluna 2: Linha de Saída - Coluna 3: Linha de Saída - Coluna 4:
Linha 1:

FIELD-A

FIELD-B (1)

FIELD-C (1)

Linha 2:

FIELD-A

FIELD-B (2)

FIELD-C (2)

Linha 3:

FIELD-A

FIELD-B (3)

FIELD-C (3)

Linha 4:

FIELD-A

FIELD-B (1)

FIELD-C (4)

Linha 5:

FIELD-A

FIELD-B (2)

FIELD-C (5)

Selecionando Colunas Normalizadas Paralelas Aninhadas:
Utilizando um cenário mais complexo, este exemplo mostra o resultado quando você seleciona campos de
matrizes paralelas e campos de matrizes aninhadas como saída. Se FIELD-A, FIELD-C e FIELD-E forem
selecionados como colunas de saída neste exemplo, o InfoSphere DataStage determinará o número de
linhas de saída utilizando o maior valor de OCCURS em cada nível e multiplicando-o. Neste caso, três é
o maior valor de OCCURS no nível externo (05) e cinco é o maior valor de OCCURS no nível interno
(10). Portanto, 15 linhas são gravadas no link de saída.
Registro de Entrada:
05 FIELD-A

PIC X(10).

05 FIELD-B

OCCURS 3 TIMES.

10 FIELD-C

PIC X(2) OCCURS 4 TIMES.

05 FIELD-D

OCCURS 2 TIMES.

10 FIELD-E

PIC 9(3) OCCURS 5 TIMES.
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Linhas de Saída:
Linha 1:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

FIELD-E (1, 1)

Linha 2:

FIELD-A

FIELD-C (1, 2)

FIELD-E (1, 2)

Linha 3:

FIELD-A

FIELD-C (1, 3)

FIELD-E (1, 3)

Linha 4:

FIELD-A

FIELD-C (1, 4)

FIELD-E (1, 4)

Linha 5:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

FIELD-E (1, 5)

Linha 6:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

FIELD-E (2, 1)

Linha 7:

FIELD-A

FIELD-C (2, 2)

FIELD-E (2, 2)

Linha 8:

FIELD-A

FIELD-C (2, 3)

FIELD-E (2, 3)

Linha 9:

FIELD-A

FIELD-C (2, 4)

FIELD-E (2, 4)

Linha 10:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

FIELD-E (2, 5)

Linha 11:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

FIELD-E (1, 1)

Linha 12:

FIELD-A

FIELD-C (3, 2)

FIELD-E (1, 2)

Linha 13:

FIELD-A

FIELD-C (3, 3)

FIELD-E (1, 3)

Linha 14:

FIELD-A

FIELD-C (3, 4)

FIELD-E (1, 4)

Linha 15:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

FIELD-E (1, 5)

Observe que alguns dos subscripts se repetem. Em específico, aqueles que são menores que o maior valor
de OCCURS em cada nível começam de novo, incluindo o segundo subscript de FIELD-C e o primeiro
subscript de FIELD-E.

Estágios DB2 Load Ready Flat File
Esses tópicos descrevem os estágios DB2 Load Ready Flat File, que são utilizados para gravar dados em
um arquivo simples sequencial ou delimitado, em um formato que seja compatível para uso com o
recurso de utilitário de carga em massa do DB2.

Utilizando um Estágio DB2 Load Ready Flat File
Os estágios DB2 Load Ready Flat File podem ter vários links de entrada. Estes links de entrada podem
vir de qualquer estágio ativo. O estágio também pode ser utilizado como uma origem para os estágios
FTP. Em tais casos, eles possuem um link de saída. Somente o arquivo de dados de carregamento é
enviado ao estágio FTP. Nenhum arquivo de controle é enviado.
Quando você editar um estágio DB2 Load Ready Flat File, a caixa de diálogo Estágio DB2 Load Ready
Flat File será exibida. Esta caixa de diálogo pode ter até três páginas (dependendo de se existe uma saída
do estágio):
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui até cinco guias,
dependendo da opção de gravação e do tipo de arquivo que você especificar.
A guia Geral exibe as características básicas do estágio, incluindo o nome do arquivo de dados de
carregamento, o nome DD, a opção de gravação e o tipo de arquivo. Você também pode digitar uma
descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado.
– O campo Nome do Arquivo é o nome do arquivo pronto para carregamento resultante que é
utilizado na JCL do mainframe.
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– O campo Nome DD é o nome de definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8
caracteres alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético.
– O campo Opção de Gravação permite especificar como gravar dados no arquivo de carregamento.
Existem quatro opções:
Criar um Novo Arquivo. Cria um novo arquivo sem verificar se um já existe. Esse é o padrão.
Anexar no Arquivo Existente. Inclui dados no arquivo existente.
Sobrescrever Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente e o substitui com um novo arquivo.
Excluir e Recriar Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente se ele já tiver sido catalogado e o
recria.
– Os botões Arquivo Simples de Largura Fixa e Arquivo Simples Delimitado permitem especificar o
tipo de arquivo a ser gravado. O padrão é Arquivo Simples de Largura Fixa.
A guia Colunas é onde você especifica as definições de coluna para os dados que estão sendo
gravados pelo estágio. Consulte “Especificando Definições de Coluna do Estágio” para obter
detalhes sobre a definição ou o carregamento de definições de colunas.
A guia Utilitário de Carga em Massa permite configurar parâmetros para a execução do utilitário
de carga em massa e a geração do arquivo de controle necessário. Consulte “Configurando
Parâmetros do Utilitário de Carga em Massa doDB2” na página 68 para obter detalhes sobre a
configuração destes parâmetros.
A guia Formato aparecerá se você selecionar Arquivo Simples Delimitado como o tipo de arquivo
de destino. Isto permite que você especifique as informações do delimitador para o arquivo.
Consulte “Especificando Informações do Delimitador” na página 68 para obter detalhes sobre a
especificação do formato de arquivo.
A guia Opções aparece se você tiver escolhido criar um novo arquivo, ou excluir e recriar um
arquivo existente, no campo Opção de Gravação. Consulte “Especificando Parâmetros do Arquivo
de Dados de Carregamento” na página 69 para obter detalhes sobre a especificação destas opções.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Exibe o nome e uma descrição opcional do link de saída de dados para um estágio FTP.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Definições de Coluna do Estágio
A guia Colunas na página Estágio permite especificar o formato dos dados que estão sendo gravados
pelos estágios DB2 Load Ready Flat File. Estas definições de coluna são, então, projetadas na página
Entradas. A guia Colunas contém uma grade com as seguintes colunas:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Tipo Nativo. O tipo de SQL do DB2 nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número dos caracteres para dados CHARACTER, o
número máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
v Escala. O fator de escala de dados. Este é o número de dígitos à direita do ponto decimal para dados
DECIMAL PACKED e DECIMAL ZONED e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite definições
de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de tabela, um
arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Para obter
detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”,
na página 221.
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Se um arquivo simples complexo estiver carregado, o arquivo de entrada será simplificado e as colunas
REDEFINE e GROUP serão removidas. A matriz e as colunas OCCURS DEPENDING ON serão
simplificadas para o tamanho máximo. Todos os números de nível serão configurados como zero.

Configurando Parâmetros do Utilitário de Carga em Massa doDB2
A guia Utilitário de Carga em Massa na página Estágio permite configurar parâmetros para executar o
utilitário de carga em massa do DB2 e gerar o arquivo de controle necessário. Essa guia contém os
seguintes campos:
v Nome de Usuário. O ID do usuário necessário para conectar-se no sistema host do DB2.
v ID do subsistema DB2. A designação para a instância do DB2 no sistema host. Este nome pode ser
diferente daquele especificado no nível do projeto.
v Nome da Tabela. O nome da tabela física a ser carregada pela operação de carregamento em massa.
v Proprietário da Tabela. O nome do proprietário da tabela.
Uma senha não é necessária para a operação de carregamento em massa. A instrução de controle
exclusiva é gerada na JCL.

Especificando Informações do Delimitador
Se você selecionar Arquivo Simples Delimitado como o tipo de arquivo na guia Geral, a guia Formato
na página Estágio será exibida. Esta guia permite especificar informações do delimitador para o arquivo
de destino.
Os delimitadores devem ser de byte único e caracteres imprimíveis. Os delimitadores possíveis são:
v Um caractere, tal como uma vírgula.
v Um código ASCII no formato de um número decimal de três dígitos, de 000 a 255.
v Um código hexadecimal no formato &Hxx ou &hxx, em que x é um dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F).
As seguintes restrições são aplicadas às configurações de delimitador:
v Não é possível especificar o mesmo caractere para mais de um tipo de delimitador.
v É possível especificar uma constante de caractere para um delimitador somente se a instrução de
controle do utilitário de carregamento em massa do DB2 estiver codificada no mesmo esquema de
codificação que o arquivo de entrada, tal como UNICODE.
v Se a instrução de controle do utilitário e o arquivo de entrada não estiverem codificados no mesmo
esquema de codificação, será necessário utilizar a representação hexadecimal para delimitadores
não-padrão.
v Não é possível especificar 0 (zero) binário para nenhum delimitador.
A guia Formato contém os seguintes campos:
v Delimitador de Coluna. Especifica o caractere que separa os campos de dados no arquivo. Por padrão,
esse campo contém uma vírgula.
v Delimitador de Cadeia. Especifica o caractere utilizado para cercar cadeias. Por padrão, esse campo
contém aspas duplas.
Os campos de cadeia serão delimitados somente se os dados contiverem o caractere delimitador de
coluna. Por exemplo, se os dados forem ab,c e o delimitador de coluna for uma vírgula, a saída será
"ab,c", assumindo que o delimitador de cadeia sejam aspas duplas.
Selecione Sempre Delimitar Dados da Cadeia para delimitar todos os campos da cadeia no arquivo de
destino, independentemente de se os dados contêm ou não o caractere delimitador de coluna.
v Decimal. Especifica o caractere de ponto decimal utilizado no arquivo de entrada. Por padrão, esse
campo contém uma vírgula.
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Especificando Parâmetros do Arquivo de Dados de Carregamento
A guia Opções na página Estágio permite definir os parâmetros de JCL necessários para criar um novo
arquivo de mainframe. Essa guia contém os seguintes campos:
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando a
execução da tarefa é concluída com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados no final da etapa do carregamento em massa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para uma etapa da tarefa do FTP, mas o exclui no final da
tarefa.
v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de arquivo quando
a execução da tarefa não é concluída com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Unidade. Especifica o tipo do dispositivo do disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor
padrão é SYSDA.
v Tipo de Alocação. Especifica a unidade de alocação utilizada quando o espaço de armazenamento está
reservado para o arquivo. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
v Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
v Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
v Série do Vol.. O número de série do volume da unidade na qual o arquivo será gravado. São
permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Versão do Banco de Dados. Contém o número da versão do banco de dados DB2 a ser atualizado. O
InfoSphere DataStage suporta o DB2 versões 5.1 e posteriores.
v Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
v Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.
Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
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Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Entrada de Leitura de Carregamento doDB2
Quando você gravar dados em um arquivo simples no formato DB2 Load Ready, o estágio DB2 Load
Ready Flat File terá um link de entrada. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados
são descritas na página Entradas da caixa de diálogo Estágio DB2 Load Ready Flat File.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. Os nomes dos links de entrada para o estágio DB2 Load Ready Flat File. Utilize este
campo para selecionar qual conjunto de dados de entrada você deseja visualizar.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link selecionado.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gravados
na tabela. Esta página possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número dos caracteres para dados CHARACTER, o
número máximo de caracteres para dados VARCHAR, o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos e o número de dígitos na parte de microssegundo dos dados TIMESTAMP.
– Escala. O fator de escala de dados. Este é o número de dígitos à direita do ponto decimal para
dados DECIMAL PACKED e DECIMAL ZONED e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Entradas no estágio DB2 Load Ready Flat File.
Você deve voltar para a guia Colunas na página Estágio para fazer quaisquer alterações.

Definindo Dados de Saída Prontos para Carregamento doDB2
Quando você envia dados de um estágio DB2 Load Ready Flat File para o estágio FTP, as propriedades
do link de saída são descritas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio DB2 Load Ready Flat File.
Esta página possui o campo e guia a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o campo é de
leitura.
v Geral. Permite digitar uma descrição opcional do link de saída.

Estágios Delimited Flat File
Estes tópicos descrevem os estágios Delimited Flat File, que são utilizados para ler dados de ou para
gravar dados nos arquivos simples delimitados.

Utilizando um Estágio Delimited Flat File
Os estágios Delimited Flat File podem ser utilizados como estágios de origem ou de destino. Como uma
origem, o estágio lê dados de um arquivo simples delimitado. Como um destino, ele grava dados de um
estágio ativo em um arquivo simples delimitado. Ele também pode ser utilizado para obter arquivos
intermediários, agindo como um estágio de origem e um estágio de destino.
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Os estágios Delimited Flat File podem ter vários links de entrada e saída. Os links de entrada podem vir
de qualquer estágio ativo e os links de saída podem ser para qualquer estágio ativo ou para um estágio
FTP.
Quando você editar um estágio Delimited Flat File, a caixa de diálogo Estágio Delimited Flat File será
exibida. Esta caixa de diálogo pode ter até três páginas, dependendo de se elas são entradas para e saídas
do estágio:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui até quatro guias, baseadas
em se o estágio está sendo utilizado como uma origem ou um destino.
A guia Geral exibe as características básicas do estágio. Você também pode digitar uma descrição
opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado.
– O campo Nome do Arquivo é o arquivo de mainframe a partir do qual os dados serão lidos
(quando o estágio for utilizado como uma origem) ou no qual os dados serão gravados (quando o
estágio for utilizado como um destino).
– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Aparece somente quando o estágio é utilizado como uma
origem. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de final dos dados depois da
última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma variável integrada chamada
ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última linha de dados foi
processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a
utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como nulas.
– O campo Nome DD é o nome de definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8
caracteres alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético.
– O campo Opção de Gravação permite especificar como gravar dados no arquivo de destino. Existem
quatro opções:
Criar um Novo Arquivo. Cria um novo arquivo sem verificar se um já existe. Esse é o padrão.
Anexar ao arquivo existente. Inclui dados no arquivo existente.
Sobrescrever arquivo existente. Exclui o arquivo existente e o substitui com um novo arquivo.
Excluir e Recriar Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente se ele já tiver sido catalogado e o
recria.
– Linha Inicial. Aparece quando o estágio é utilizado como uma origem. Selecione Primeira Linha
para ler o arquivo de origem a partir da primeira linha ou Número da Linha para iniciar a leitura
em um número de linha específico. Digite um número inteiro no campo Número da Linha, que
possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Linha Final. Aparece quando o estágio é utilizado como uma origem. Selecione Última Linha para
parar a leitura do arquivo de origem depois da última linha ou Número da Linha para parar depois
de um número de linha específico. Digite um número inteiro no campo Número da Linha, que
possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
A guia Colunas é onde você especifica as definições de coluna para os dados utilizados no estágio.
Consulte “Especificando Definições de Coluna do Estágio” na página 72 para obter detalhes sobre a
definição ou o carregamento de definições de colunas.
A guia Formato permite especificar informações do delimitador para o arquivo de origem ou de
destino. Consulte “Especificando Informações do Delimitador” na página 72 para obter detalhes
sobre a especificação do formato de arquivo.
A guia Opções aparece se você tiver escolhido criar um novo arquivo, ou excluir e recriar um
arquivo existente, no campo Opção de Gravação. Consulte “Especificando Parâmetros do Arquivo
de Destino” na página 73 para obter detalhes sobre a especificação destas opções.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados. Se a saída for para um
estágio FTP, exibe somente o nome e uma descrição opcional do link.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.
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Especificando Definições de Coluna do Estágio
A guia Colunas na página Estágio permite especificar as definições de coluna dos dados que estão sendo
lidos ou gravados por estágios Delimited Flat File. Estas definições de coluna são, então, projetadas na
página Entradas quando o estágio é utilizado como um destino, na página Saídas quando o estágio é
utilizado como uma origem ou em ambas as páginas se o estágio estiver sendo utilizado para conter
arquivos intermediários.
A guia Colunas contém uma grade com as seguintes colunas:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na
página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR e o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite definições
de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de tabela, um
arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Para obter
detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”,
na página 221.
Se um arquivo simples complexo estiver carregado, o arquivo de entrada será simplificado e as colunas
REDEFINE e GROUP serão removidas. A matriz e as colunas OCCURS DEPENDING ON serão
simplificadas para o tamanho máximo. Todos os números de nível serão configurados como zero.

Especificando Informações do Delimitador
A guia Formato na página Estágio permite especificar o formato do arquivo simples delimitado que está
sendo lido ou gravado pelo estágio.
Você define a coluna e os delimitadores de cadeia para o arquivo de origem ou destino na área
Delimitador. Os delimitadores devem ser de byte único e caracteres imprimíveis. Os delimitadores
possíveis são:
v Um caractere, tal como uma vírgula.
v Um código ASCII no formato de um número decimal de três dígitos, de 000 a 255.
v Um código hexadecimal no formato &Hxx ou &hxx, em que x é um dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F).
A área Delimitador contém os seguintes campos:
v Coluna. Especifica o caractere que separa os campos de dados no arquivo. Por padrão, esse campo
contém uma vírgula.
v Delimitador de Coluna Precede Delimitador de Linha. Indica se há um delimitador depois da última
coluna. Selecione essa caixa de opções para especificar que um delimitador de coluna sempre precederá
uma nova linha.
v Cadeia. Especifica o caractere utilizado para cercar cadeias. Por padrão, esse campo contém aspas
duplas. Os delimitadores de cadeia são manipulados da seguinte maneira:
– Nos estágios de origem, os delimitadores de cadeia são removidos quando os dados de origem são
lidos. Se os dados de origem contiverem o caractere delimitador de cadeia, cada ocorrência do
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delimitador adicional será removida. Por exemplo, se os dados de origem forem ""abc"" e o
delimitador de cadeia for aspas duplas, o resultado será "abc". Se os dados de origem forem ab""c, o
resultado será ab"c.
– Nos estágios de destino, os delimitadores de cadeia são gerados somente se os dados contiverem o
próprio caractere delimitador de coluna ou cadeia. Por exemplo, se os dados de destino delimitados
contiverem o caractere delimitador de cadeia, a saída conterá um delimitador de cadeia duplicado
em cada local em que o delimitador aparecer. Se os dados forem "abc" e o delimitador de cadeia for
aspas duplas, o resultado será ""abc"". Se os dados forem ab"c, o resultado será ab""c.
De modo semelhante, se os dados de destino contiverem o caractere delimitador de coluna, a saída
será incluída com um delimitador de cadeia. Nesse caso, se os dados forem ab,c e o delimitador de
coluna for uma vírgula, a saída será "ab,c", assumindo que o delimitador de cadeia seja aspas
duplas.
v Sempre Delimitar Dados de Cadeia. Selecione esta caixa de opções para sempre gerar delimitadores
de cadeia nos estágios de destino, independentemente de se os dados contêm ou não o caractere
delimitador de coluna.
A área Padrões de Origem permite configurar opções adicionais para arquivos delimitados. Ela contém
os seguintes campos:
v Cadeia NULA. Especifica caracteres a serem interpretados como um valor de SQL nulo em um arquivo
de origem. As colunas que contêm estes caracteres são inicializadas com zero ou espaços, dependendo
do tipo de dados.
v Preenchimento. Especifica o caractere utilizado para preencher colunas ausentes em um arquivo de
origem. O valor padrão é #.
v Ação de Coluna Ausente. Especifica a ação a ser tomada quando uma coluna está ausente nos dados
de origem. As opções são:
– Preencher com Valor NULL. As colunas ausentes serão gravas como valores nulos e serão
inicializadas como zero ou espaços, dependendo do tipo de dados. Esse é o padrão.
– Preencher com Valor Vazio. As colunas ausentes serão gravadas como uma cadeia vazia.
Existem duas caixas de opções no final da guia Formato:
v Primeira linha com nomes das colunas. Selecione esta caixa de opções se a primeira linha de dados no
arquivo de origem contiver os nomes de colunas.
v Suprimir avisos de truncamento de linha. Se o arquivo de origem contiver mais colunas do que o que
está definido na página Estágio, este campo permitirá que você bloqueie mensagens de aviso sobre
linhas demasiadas longas durante o tempo de execução. Por padrão, essa caixa de opções está
selecionada.
Quando o estágio é utilizado como uma origem, todos os campos na guia Formato estão disponíveis,
exceto Sempre Delimitar Dados da Cadeia. Quando o estágio é utilizado como um destino, somente a
área Delimitador fica disponível.

Especificando Parâmetros do Arquivo de Destino
A guia Opções na página Estágio permite definir os parâmetros de JCL necessários para criar um novo
arquivo de mainframe. Essa guia contém os seguintes campos:
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando a
execução da tarefa é concluída com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados depois da execução da tarefa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para uma etapa da tarefa do FTP, mas o exclui no final da
tarefa.
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v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de arquivo quando
a execução da tarefa não é concluída com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Unidade. Especifica o tipo do dispositivo do disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor
padrão é SYSDA.
v Tipo de Alocação. Especifica a unidade de alocação utilizada quando o espaço de armazenamento está
reservado para o arquivo. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
v Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
v Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
v Série do Vol.. O número de série do volume da unidade na qual o arquivo será gravado. São
permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
v Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.
Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Entrada do Arquivo Simples Delimitado
Quando você gravar dados em um arquivo simples delimitado, o estágio Delimited Flat File terá, pelo
menos, um link de entrada. As propriedades destes links e as definições de coluna dos dados são
descritas na página Entradas da caixa de diálogo Estágio Delimited Flat File. Esta página seguinte campo
e duas guias:
v Nome de Entrada. Os nomes dos links de entrada para o estágio Delimited Flat File. Utilize este
campo para selecionar qual conjunto de dados de entrada você deseja visualizar.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link selecionado.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gravados
no arquivo. Esta guia possui uma grade com as seguintes colunas:
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– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR e o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Entradas no estágio Delimited Flat File. Você deve
voltar para a guia Colunas na página Estágio para fazer quaisquer alterações.

Definindo Dados de Saída do Arquivo Simples Delimitado
Quando você enviar dados de um estágio Delimited Flat File, as propriedades do link de saída serão
descritas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Delimited Flat File. Esta página possui o campo e
as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. Esta lista contém nomes de todos os links de saída do estágio. Se houver somente um
link de saída, este campo será de leitura. Quando houver vários links de saída, selecione aquele que
deseja editar antes de modificar os dados.
v Seleção. Esta guia permite selecionar colunas a partir das quais enviar dados. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas carregadas a partir do arquivo de origem e a lista Colunas Selecionadas
exibe as colunas a serem enviadas a partir do estágio.
Se a Opção de Envio de Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer, todas as definições
de coluna do estágio serão propagadas automaticamente para cada link de saída vazio quando você
clicar em OK para sair do estágio. Não é necessário selecionar colunas na guia Seleção, a menos que
você deseje enviar somente um subconjunto delas.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando
um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover
todas as colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas
dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova
todas as colunas clicando em <<. Clique em Localizar para localizar uma coluna específica.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna e o tipo de SQL para cada coluna. Utilize os
botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
v Restrição. Essa guia é exibida por padrão. A grade Restrição permite definir uma restrição que filtra
seus dados de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
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A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHAR, o número
máximo de caracteres para dados VARCHAR e o número total de dígitos para tipos de dados
numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita do ponto decimal para os
dados DECIMAL e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Você deve voltar para a guia Colunas na
página Estágio se desejar alterar as definições. Clique em Salvar como... para salvar as colunas de
saída como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.

Estágios External Source
Estes tópicos descrevem os estágios External Source, que são utilizados para recuperar linhas a partir de
uma origem de dados externa. Um estágio External Source representa um programa gravado pelo usuário
chamado a partir do programa COBOL que é gerado pelo InfoSphere DataStage. O programa de origem
externa pode ser gravado em qualquer idioma que possa ser chamado a partir do COBOL.

Trabalhando com Origens Externas
Os programas de origem externos permitem ler dados de origens de dados que não são suportadas no
InfoSphere DataStage MVS Edition. Depois de gravar o programa de origem externo, crie uma rotina de
origem externa no repositório do InfoSphere DataStage. A rotina de origem externa especifica os atributos
do programa de origem externa.
Você cria, visualiza ou edita uma rotina de origem externa utilizando a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Esta caixa de diálogo possui quatro páginas para rotinas de origem externa: Geral, Criador,
Argumentos e JCL.
Há três botões na caixa de diálogo Rotina do Mainframe:
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se houver alguma alteração não salva, será
solicitado salvá-la.
v Salvar. Salva a rotina de origem externa.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.

Criando uma Rotina de Origem Externa
É possível criar uma nova rotina de origem externa.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Rotina do Mainframe de uma destas formas:
v Escolha Arquivo > Novo no menu principal ou clique no botão Novo na barra de ferramentas. A
caixa de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Rotinas, selecione o ícone Rotina do
Mainframe e clique em OK.
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v Clique com o botão direito do mouse na pasta Rotinas na árvore de repositórios e selecione Novo >
Rotina do Mainframe no menu de atalho.
2. Na página Geral, especifique as informações gerais sobre a rotina de origem externa:
a. Nome da rotina. Digite o nome (até 8 caracteres) da sub-rotina externa. Em relação ao mainframe,
esse é o nome de um ponto de entrada em um membro de uma biblioteca de carregamento ou de
objetos. O membro da biblioteca também pode conter outros pontos de entrada com outros nomes.
O nome da rotina deve corresponder ao nome da sub-rotina externa se a chamada Dinâmica (o
padrão) estiver selecionada e aparecer automaticamente no campo Nome da Sub-rotina Externa.
b. Tipo. Selecione o tipo de rotina, neste caso, Rotina de Origem Externa. (As rotinas de destino
externo são discutidas em “Estágios External Target” na página 84. As rotinas externas são
discutidas em “Estágios External Routine” na página 113.)
c. Nome da Sub-rotina Externa. Digite o nome do membro de biblioteca de objeto ou carregamento
que contém a sub-rotina ou o ponto de entrada da função. Se a chamada dinâmica estiver
selecionada, o nome da sub-rotina externa deverá corresponder ao nome da rotina. Se o método de
chamada for estático, os dois nomes não precisam corresponder.
d. Método de Chamada. Selecione o método de chamada para a rotina. A chamada dinâmica chama
a rotina em tempo de execução. A chamada estática integra a rotina em um programa. Dinâmica é
o padrão.
e. Caminho da Biblioteca. Digite o nome do caminho da biblioteca que contém o membro da rotina.
As variáveis de extensão JCL podem ser utilizadas. Este campo é necessário para a chamada
estática.
f. Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional da rotina. O texto inserido neste campo
aparece no editor de estágio External Source.
g. Descrição Longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Clique na página Criador para especificar informações sobre o criador e o número da versão da
rotina, incluindo:
a. Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
b. Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
c. Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina é importada. O
campo Versão contém um número de versão de três partes, por exemplo, 2.0.0. A primeira parte
desse número é um número interno utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o
sistema do InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando alterações
importantes forem feitas na definição da rotina ou no código subjacente. Um novo release da
rotina substitui qualquer release anterior. Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo
release. A última parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
d. Copyright. Digite as informações de copyright.
4. Clique na página Argumentos para definir os argumentos da rotina. Para rotinas de origem externa,
os argumentos são tratados como campos de um registro. O registro é transmitido para o programa
de rotina de origem externa. Você pode definir um número ilimitado de argumentos e as colunas no
registro do argumento poderão ter estruturas de dados complexos tais como cláusulas GROUP,
REDEFINES, OCCURS e OCCURS DEPENDING ON.
Existem duas formas de definir argumentos da rotina:
v Para carregar argumentos a partir de uma definição de tabela existente, clique em Carregar.... Os
argumentos carregados a partir de uma definição de tabela não serão simplificados quando u tipo
de rotina for Rotina de Origem Externa na página Geral. Entretanto, se você alterar o tipo de
rotina de Rotina de Origem Externa para Rotina Externa, o InfoSphere DataStage simplificará os
argumentos, eliminando quaisquer GROUP ou OCCURS que possam ter existido.
v Para criar um novo argumento, digite diretamente na grade Argumentos ou, se precisar especificar
atributos COBOL, abra a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina de uma
destas formas:
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– Clique com o botão direito na área da coluna e selecione Editar Linha... no menu de atalho.
– Pressione Ctrl-E.
A área de janela superior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina contém
os mesmos campos que aparecem na grade Argumentos, além de um campo adicional para o
formato de data. Especifique as seguintes informações para cada argumento que deseja definir:
– Nome do Argumento. Digite o nome do argumento.
– Tipo Nativo. Selecione o tipo de dados nativo do argumento na lista.
– Comprimento. Digite um número que represente o comprimento ou a precisão do argumento.
– Escala. Se o argumento for numérico, digite um número para definir o número de dígitos à
direita do ponto decimal.
– Anulável. Selecione Sim ou Não na lista para especificar se o argumento pode conter um valor
nulo. O padrão é Não na caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina.
– Formato de Data. Selecione o formato de data do argumento na lista.
– Descrição. Digite uma descrição opcional do argumento.
A área de janela inferior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina exibe a
página COBOL por padrão. Utilize esta página para especificar quaisquer informações de
COBOL necessárias para o argumento de origem externa:
– Número do nível. Digite o número do nível de COBOL onde os dados estão definidos. O valor
padrão é 05.
– Occurs. Digite o número da cláusula COBOL OCCURS.
– Uso. Selecione a cláusula COBOL USAGE na lista. Isso especifica em qual formato do COBOL a
coluna será lida. Esses formatos são mapeados para os formatos no campo Tipo nativo, e a
alteração de um normalmente alterará o outro. Os possíveis valores são:
COMP. Utilizado com tipos nativos BINARY.
COMP-1. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão única.
COMP-2. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão dupla.
COMP-3. Decimal compactado, utilizado com tipos nativos DECIMAL.
COMP-5. Utilizado com tipos nativos NATIVE BINARY.
DISPLAY. Decimal zoneado, utilizado com tipos nativos DISPLAY_NUMERIC ou CHARACTER.
–

–

–
–
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DISPLAY-1. Decimal zoneado de byte duplo, utilizado com GRAPHIC_G ou GRAPHIC_N.
Indicador de sinal. Selecione Sinalizado ou em branco na lista para especificar se o argumento
pode ser sinalizado ou não. O padrão é Sinalizado para tipos de dados numéricos e em branco
para todos os outros tipos.
Opção de sinal. Se o argumento for sinalizado, selecione o local do sinal nos dados na lista.
Escolha a partir das seguintes opções:
LEADING. O sinal é o primeiro byte do armazenamento.
TRAILING. O sinal é o último byte do armazenamento.
LEADING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no início do
armazenamento.
TRAILING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no final do
armazenamento.
As opções LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE aumentarão o comprimento do
armazenamento da coluna em um byte.
Indicador de sincronização. Selecione SYNC ou em branco na lista para indicar se o argumento
é uma cláusula COBOL-SYNCHRONIZED ou não. O padrão é deixar em branco.
Campo redefinido. Opcionalmente, especifique uma cláusula REDEFINES do COBOL. Permite
descrever dados na mesma área de armazenamento, utilizando uma descrição diferente de
dados. O argumento de redefinição deve ter o mesmo comprimento ou ser menor que o
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argumento que ele redefine. Ambos os argumentos devem ter o mesmo número de nível e um
argumento pode redefinir somente o argumento imediatamente precedente com esse nível.
– Depende de. Opcionalmente, especifique uma cláusula COBOL OCCURS DEPENDING ON na
lista.
– Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento em bytes do
argumento conforme definido. Este campo é derivado e não pode ser editado.
– Esboço. Fornece a cláusula COBOL PICTURE, que é derivada da definição do argumento e não
pode ser editada.
Os botões no final da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina permitem que
você continue incluindo ou editando argumentos ou salve e feche. Os botões são:
– < Anterior e Próximo >. Exibe os metadados no argumento anterior ou seguinte. Estes botões
estarão disponíveis somente quando um argumento anterior ou seguinte existir. Se houver
alterações não salvas no argumento atual, será solicitado que você as salve antes de continuar.
– Fechar. Fecha a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina. Se houver alguma
alteração não salva, será solicitado salvá-la.
– Aplicar. Salva as alterações no argumento atual.
– Reconfigurar. Remove todas as alterações feitas no argumento desde a última vez em que você
aplicou alterações.
– Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.
5. Clique em JCL para definir a JCL que é associada à rotina de origem externa. Isto inclui quaisquer
nomes DD ou nomes de biblioteca necessários para executar o programa de origem externa. Por
exemplo:
//ORDERESS DD DSN=XQA1.ORDERHDR.FWFF, DISP=SHR

É possível digitar diretamente na caixa JCL Adicional Necessária para a Rotina ou clicar em Carregar
JCL... para carregar a JCL a partir de um arquivo existente. A JCL nesta página é incluída na JCL de
execução que o InfoSphere DataStage gera para sua tarefa. Nenhuma verificação de sintaxe é
desempenhada na JCL especificada aqui.
6. O botão Salvar estará disponível depois de você definir a JCL. Quando você clicar em Salvar, será
solicitado para especificar o caminho da pasta no repositório em que a definição da rotina de origem
externa será salva.

Visualizando e Editando uma Rotina de Origem Externa
Sobre Esta Tarefa
É possível visualizar e editar uma rotina de origem externa na caixa de diálogo Rotina do Mainframe.
Abra esta caixa de diálogo de uma das seguintes formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Propriedades no menu principal.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina na árvore de repositórios e escolha Propriedades no
menu de atalho.
É possível editar qualquer um dos campos e opções na caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se você
fizer qualquer alteração, certifique-se de salvá-la antes de fechar esta caixa de diálogo.

Copiando uma Rotina de Origem Externa
Sobre Esta Tarefa
Você pode copiar uma rotina de origem externa de duas formas:
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Criar Cópia.
v Clique com o botão direito na rotina na árvore de repositórios e selecione Criar Cópia no menu de
atalho.
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A rotina é copiada e uma nova rotina é criada na mesma pasta da árvore de repositórios. Por padrão, o
nome da cópia é CopyOfXXX, em que XXX é o nome da rotina escolhida. Você pode utilizar a caixa de
edição para renomear a cópia imediatamente.
Se o método de chamada da rotina for dinâmico, o nome da sub-rotina externa será configurado
automaticamente.

Renomeando uma Rotina de Origem Externa
Sobre Esta Tarefa
Você pode renomear uma rotina de origem externa de várias formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios para abrir a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Edite o campo Nome da Rotina, clique em Salvar, em seguida, clique em Fechar.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e clique novamente. Na caixa de edição, digite um novo
nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa de edição.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina e selecione Renomear no menu de atalho. Na caixa de
edição, digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora
da caixa de edição.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Renomear. Na caixa de edição,
digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa
de edição.
Se o método de chamada da rotina for dinâmico, o nome da sub-rotina externa será configurado
automaticamente.

Definindo a Interface de Chamada de Origem Externa
A interface de chamada entre o programa COBOL que é gerado pelo InfoSphere DataStage e o programa
de origem externo consiste de dois parâmetros:
v O endereço da estrutura de controle
v O endereço da definição de registro
A estrutura de controle é uma área de 8 bytes, conforme mostrado no seguinte exemplo:
01
05
05
05
05

DS-EXTSRC1-CONTROL
ES-REQUEST
ES-RC
ES-EOF
ES-DATA-AREA

PIC X.
PIC S9(4) COMP.
PIC X.
PIC X(4).

O primeiro byte indica o tipo de chamada do programa COBOL gerado para a rotina de origem externa.
O tipo de chamada O abre um arquivo, R lê um registro e C fecha um arquivo.
Os próximos dois bytes são para o código de retorno que é enviado de volta da rotina de origem externa
para confirmar o êxito ou a falha da chamada. Um zero indica êxito e não-zero indica falha.
O quarto byte é um indicador de status de EOF (final de arquivo) retornado pela rotina de origem
externa. Um Y indica EOF e N é para uma linha retornada.
Os últimos quatro bytes formam uma área de dados que pode ser utilizada para código reentrante.
Opcionalmente, você pode utilizar esta área para armazenar informações tais como um endereço ou um
valor necessário para chamadas dinâmicas.

80

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Utilizando um Estágio External Source
Os estágios External Source são utilizados somente como estágios de origem e não podem receber links
de entrada. Eles podem ter vários links de saída e as saídas devem ser vinculadas aos estágios ativos.
Cada estágio External Source pode chamar somente um programa de origem externa.
Quando você editar o estágio External Source, a caixa de diálogo Estágio External Source será exibida.
Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui quatro guias:
– Geral. Contém uma descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado.
Selecione a caixa de opções Gerar uma Linha de Final dos Dados para incluir um indicador de final
dos dados depois da última linha ser processada. O indicador é uma variável integrada chamada
ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última linha de dados foi
processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a
utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como nulas. A linha de
final dos dados é enviada para todos os links de saída do estágio.
– Rotina. Especifica o nome da rotina de origem externa e seus argumentos. Consulte “Especificando
a Rotina de Origem Externa” para obter detalhes sobre a especificação da rotina.
– JCL. Contém a JCL para a rotina de origem externa. Esta guia estará disponível depois de você
carregar uma rotina de origem externa na guia Rotina. Ela exibe qualquer JCL especificada como
parte da rotina de origem externa no repositório. Você pode inserir e editar a JCL na caixa
Instruções JCL ou clicar em Carregar JCL... para carregar a JCL a partir de outro arquivo. As
variáveis de extensão JCL podem ser utilizadas. Clique em Reconfigurar para reconfigurar
quaisquer alterações feitas na JCL, revertendo de volta para o que foi especificado originalmente no
repositório. Qualquer alteração feita será salva quando você clicar em OK para sair do estágio.
– Visualização Arquivo. Exibe a estrutura de registro dos argumentos no programa de origem
externa, incluindo a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o comprimento
do armazenamento de cada argumento. O comprimento total do armazenamento é exibido na barra
de status. Você pode clicar com o botão direito para procurar pelo nome da coluna ou para salvar o
layout da visualização do arquivo como um arquivo HTML.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando a Rotina de Origem Externa
A guia Rotina na página Estágio permite que você selecione a rotina de origem externa para chamada e
carregue seus argumentos. Estes argumentos são, então, projetados na página Saídas.
A guia Rotina exibe as seguintes informações:
v Nome. O nome da rotina de origem externa.
v Argumentos. Os argumentos da rotina de origem externa, incluindo:
– Número do nível. O número de nível COBOL no qual os dados estão definidos. Se nenhum número
de nível for fornecido, um valor padrão igual a 05 será designado.
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
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– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar uma rotina de origem externa a partir do repositório. O nome da rotina
e os argumentos são, então, exibidos no formato de leitura na guia Rotina. Se você desejar fazer
alterações na rotina, deverá voltar à caixa de diálogo Rotina do Mainframe no repositório. Clique em
Limpar Tudo para remover uma rotina e seus argumentos da guia Rotina.
Manipulação de Matriz:
Se você carregar uma rotina que contém matrizes, a caixa de diálogo Opção de Carregamento de Arquivo
Complexo será exibida. Esta caixa de diálogo oferece as seguintes opções:
v Simplificar Matrizes Seletivas. Permite selecionar matrizes para simplificação em uma base individual.
Clique com o botão direito em uma matriz na lista de colunas e selecione Simplificar ou Normalizar.
O ícone da matriz é alterado para as matrizes que você selecionou para simplificação.
v Simplificar Todas as Matrizes. Cria novas colunas para cada elemento da matriz e apresenta os dados
como uma linha no tempo de execução.
v Normalizar Todas as Matrizes. Apresenta os dados como várias linhas no tempo de execução com
uma linha para cada coluna na matriz. Esse é o padrão.
As colunas de matrizes que possuem campos redefinidos ou cláusulas OCCURS DEPENDING ON não
podem ser simplificadas. Mesmo se você escolher simplificar todas as matrizes na caixa de diálogo Opção
de Carregamento de Arquivo Complexo, estas colunas sempre serão normalizadas. Somente as
ocorrências utilizadas de colunas ODO serão geradas pelo estágio.
Se um registro contiver zero ocorrências de uma coluna ODO, uma linha será processada. O valor
utilizado para elementos que estavam sujeitos à cláusula ODO será nulo se o elemento for anulável ou
espaço ou zero (dependendo do tipo de dados) se o elemento não for anulável.
A caixa de diálogo Opção de Carregamento de Arquivo Complexo não aparecerá se ODOs forem o único
tipo de coluna de matriz em seu arquivo. Se ambos os tipos de colunas de matriz estiverem presentes, a
caixa de diálogo aparecerá, mas as colunas ODO não estarão disponíveis para simplificação seletiva.

Definindo Dados de Saída de Origem Externa
Os links de saída de estágios External Source representam os dados que estão sendo enviados de uma
origem de dados externa. As propriedades de tais links e as definições de coluna dos dados são definidas
na página Saídas na caixa de diálogo Estágio External Source. Esta página possui o campo e as quatro
guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome da
Saída. Esta lista exibe todos os links de saída do estágio External Source. Se houver somente um link
de saída, o campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Seleção. Esta guia permite que você selecione os argumentos como colunas de saída. A lista
Argumentos Disponíveis exibe os argumentos carregados a partir da rotina de origem externa e a lista
Colunas Selecionadas exibe as colunas a serem enviadas a partir do estágio.
Se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer, os argumentos da
rotina serão selecionados automaticamente como colunas de saída em cada link de saída vazio quando
você clicar em OK para sair do estágio. Não é necessário selecionar colunas na guia Seleção, a menos
que você deseje enviar somente um subconjunto delas. Entretanto, se quaisquer argumentos de rotina
forem do tipo de dados GROUP, a opção de envio da coluna funcionará somente se todos os membros
do grupo forem do tipo de dados CHARACTER.
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Você pode mover um argumento da lista Argumentos Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas
dando um clique duplo no nome do argumento ou realçando o nome do argumento e clicando em >.
Para mover todos os argumentos, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas
Selecionadas dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando
em <. Remova todas as colunas clicando em <<. Clique em Localizar para localizar um argumento
específico.
Será possível selecionar um grupo como um elemento se todos os elementos do grupo forem dados
CHARACTER. Se um ou mais elementos do grupo forem de outro tipo, eles deverão ser selecionados
separadamente. Se um item do grupo e seus itens de subnível forem selecionados, o armazenamento
será alocado para o item do grupo bem como para cada item de subnível.
Ao selecionar um argumento que está em um elemento de matriz, existe a opção de simplificação ou
desnormalização da matriz no tempo de execução. Se a matriz for simplificada, um nome exclusivo
será gerado para cada subelemento da matriz. É possível excluir quaisquer subelementos que
desnecessários na lista Colunas Selecionadas.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna e o tipo de SQL para cada coluna. Utilize os
botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
v Restrição. Essa guia é exibida por padrão. A grade Restrição permite definir uma restrição que filtra
seus dados de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista. (As colunas do grupo não podem ser
usadas nas expressões de restrição e não são exibidas.)
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Chave. Indica se a coluna é uma chave de registro.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Você deve voltar para a caixa de diálogo
Rotina do Mainframe no repositório se desejar fazer alterações nos argumentos da rotina de origem
externa. Clique em Salvar como... para salvar as colunas de saída como uma definição de tabela, um
arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.
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Estágios External Target
Estes tópicos descrevem os estágios External Target, que são utilizados para gravar linhas em um
determinado destino de dados. Um estágio External Target representa um programa gravado pelo usuário
chamado a partir do programa COBOL que é gerado pelo InfoSphere DataStage. O programa de destino
externo pode ser gravado em qualquer idioma que possa ser chamado a partir do COBOL.

Trabalhando com Destinos Externos
Os programas de destino externos permitem gravar dados em destinos de dados que não são suportadas
no InfoSphere DataStage MVS Edition. Depois de gravar um programa de destino externo, crie uma
rotina de destino externa no repositório do InfoSphere DataStage. A rotina de destino externa especifica
os atributos do programa de destino externo.
Você cria, visualiza ou edita uma rotina de destino externo utilizando a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Esta caixa de diálogo possui quatro páginas para rotinas de destino externo: Geral, Criador,
Argumentos e JCL.
Há três botões na caixa de diálogo Rotina do Mainframe:
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se houver alguma alteração não salva, será
solicitado salvá-la.
v Salvar. Salva a rotina de destino externo.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.

Criando uma Rotina de Destino Externa
É possível criar uma nova rotina de destino externa.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Rotina do Mainframe de uma destas formas:
v Escolha Arquivo > Novo no menu principal ou clique no botão Novo na barra de ferramentas. A
caixa de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Rotinas, selecione o ícone Rotina do
Mainframe e clique em OK.
v Clique com o botão direito do mouse na pasta Rotinas na árvore de repositórios e selecione Novo >
Rotina do Mainframe no menu de atalho.
2. Na página Geral, especifique informações gerais sobre a rotina de destino externa:
a. Nome da rotina. Digite o nome (até 8 caracteres) da sub-rotina externa. Em relação ao mainframe,
esse é o nome de um ponto de entrada em um membro de uma biblioteca de carregamento ou de
objetos. O membro da biblioteca também pode conter outros pontos de entrada com outros nomes.
O nome da rotina deve corresponder ao nome da sub-rotina externa se a chamada Dinâmica (o
padrão) estiver selecionada e aparecer automaticamente no campo Nome da Sub-rotina Externa.
b. Tipo. Selecione o tipo de rotina, neste caso, Rotina de Destino Externo. (As rotinas de destino
externo são discutidas em “Estágios External Source” na página 76. As rotinas externas são
detalhadas em “Estágios External Routine” na página 113.)
c. Nome da Sub-rotina Externa. Digite o nome do membro de biblioteca de objeto ou carregamento
que contém a sub-rotina ou o ponto de entrada da função. Se a chamada dinâmica estiver
selecionada, o nome da sub-rotina externa deverá corresponder ao nome da rotina. Se o método de
chamada for estático, os dois nomes não precisam corresponder.
d. Método de Chamada. Selecione o método de chamada para a rotina. A chamada dinâmica chama
a rotina em tempo de execução. A chamada estática integra a rotina em um programa. Dinâmica é
o padrão.
e. Caminho da Biblioteca. Digite o nome do caminho da biblioteca que contém o membro da rotina.
As variáveis de extensão JCL podem ser utilizadas. Este campo é necessário para a chamada
estática.
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f. Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional da rotina. O texto inserido neste campo
aparece no editor de estágio External Target.
g. Descrição Longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Clique na página Criador para especificar informações sobre o criador e o número da versão da
rotina, incluindo:
a. Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
b. Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
c. Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina é importada. O
campo Versão contém um número de versão de três partes, por exemplo, 2.0.0. A primeira parte
desse número é um número interno utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o
sistema do InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando alterações
importantes forem feitas na definição da rotina ou no código subjacente. Um novo release da
rotina substitui qualquer release anterior. Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo
release. A última parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
d. Copyright. Digite as informações de copyright.
4. Clique na página Argumentos para definir os argumentos da rotina. Para rotinas de destino externo,
os argumentos são tratados como campos de um registro. O registro é transmitido ao programa da
rotina de destino externo. É possível definir um número ilimitado de argumentos. As colunas no
registro do argumento não podem conter estruturas de dados complexos tais como cláusulas GROUP,
REDEFINES, OCCURS e OCCURS DEPENDING ON.
Existem duas formas de definir argumentos da rotina:
v Para carregar argumentos a partir de uma definição de tabela existente, clique em Carregar.... Os
argumentos carregados a partir de uma definição de tabela são simplificados conforme necessário.
v Para criar um novo argumento, digite diretamente na grade Argumentos ou, se precisar especificar
atributos COBOL, abra a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina de uma
destas formas:
– Clique com o botão direito na área da coluna e selecione Editar Linha... no menu de atalho.
– Pressione Ctrl-E.
A área de janela superior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina contém
os mesmos campos que aparecem na grade Argumentos, além de um campo adicional para o
formato de data. Especifique as seguintes informações para cada argumento que deseja definir:
– Nome do Argumento. Digite o nome do argumento.
– Tipo Nativo. Selecione o tipo de dados nativo do argumento na lista.
– Comprimento. Digite um número que represente o comprimento ou a precisão do argumento.
– Escala. Se o argumento for numérico, digite um número para definir o número de dígitos à
direita do ponto decimal.
– Anulável. Selecione Sim ou Não na lista para especificar se o argumento pode conter um valor
nulo. O padrão é Não na caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina.
– Formato de Data. Selecione o formato de data do argumento na lista.
– Descrição. Digite uma descrição opcional do argumento.
A área de janela inferior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina exibe a
página COBOL por padrão. Utilize esta página para especificar qualquer informação de COBOL
necessária para o argumento de destino externo:
– Uso. Selecione a cláusula COBOL USAGE na lista. Isso especifica em qual formato do COBOL a
coluna será lida. Esses formatos são mapeados para os formatos no campo Tipo nativo, e a
alteração de um normalmente alterará o outro. Os possíveis valores são:
COMP. Utilizado com tipos nativos BINARY.
COMP-1. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão única.
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COMP-2. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão dupla.
COMP-3. Decimal compactado, utilizado com tipos nativos DECIMAL.
COMP-5. Utilizado com tipos nativos NATIVE BINARY.
DISPLAY. Decimal zoneado, utilizado com tipos nativos DISPLAY_NUMERIC ou CHARACTER.
DISPLAY-1. Decimal zoneado de byte duplo, utilizado com GRAPHIC_G ou GRAPHIC_N.
– Indicador de sinal. Selecione Sinalizado ou em branco na lista para especificar se o argumento
pode ser sinalizado ou não. O padrão é Sinalizado para tipos de dados numéricos e em branco
para todos os outros tipos.
– Opção de sinal. Se o argumento for sinalizado, selecione o local do sinal nos dados na lista.
Escolha a partir das seguintes opções:
LEADING. O sinal é o primeiro byte do armazenamento.
TRAILING. O sinal é o último byte do armazenamento.
LEADING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no início do
armazenamento.
TRAILING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no final do
armazenamento.
As opções LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE aumentarão o comprimento do
armazenamento da coluna em um byte.
– Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento em bytes do
argumento conforme definido. Este campo é derivado e não pode ser editado.
– Esboço. Fornece a cláusula COBOL PICTURE, que é derivada da definição do argumento e não
pode ser editada.
Os botões no final da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina permitem que
você continue incluindo ou editando argumentos ou salve e feche. Os botões são:
– < Anterior e Próximo >. Exibe os metadados no argumento anterior ou seguinte. Estes botões
estarão disponíveis somente quando um argumento anterior ou seguinte existir. Se houver
alterações não salvas no argumento atual, será solicitado que você as salve antes de continuar.
– Fechar. Fecha a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina. Se houver alguma
alteração não salva, será solicitado salvá-la.
– Aplicar. Salva as alterações no argumento atual.
– Reconfigurar. Remove todas as alterações feitas no argumento desde a última vez em que você
aplicou alterações.
– Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.
5. Clique em JCL para definir a JCL associada à rotina de destino externo. Isto inclui quaisquer nomes
DD ou nomes de biblioteca necessários para executar o programa de destino externo. Por exemplo:
// POJCL DD DSN=POSYS.SALESORD.FWFF
//
DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//
UNIT=SYSDA,
//
SPACE=(TRK,(10,10),RLSE),
//
DCB=(LRECL=204,BLKSIZE=2040,RECFM=FB)

É possível digitar diretamente na caixa JCL Adicional Necessária para a Rotina ou clicar em Carregar
JCL... para carregar a JCL a partir de um arquivo existente. A JCL nesta página é incluída na JCL de
execução que o InfoSphere DataStage gera para sua tarefa. Nenhuma verificação de sintaxe é
desempenhada na JCL especificada aqui.
6. O botão Salvar estará disponível depois de você definir a JCL. Quando você clicar em Salvar, será
solicitado para especificar o caminho da pasta no repositório em que a definição da rotina de destino
externo será salva.
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Visualizando e Editando uma Rotina de Destino Externa
Sobre Esta Tarefa
É possível visualizar e editar uma rotina de destino externa na caixa de diálogo Rotina do Mainframe.
Abra esta caixa de diálogo de uma das seguintes formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Propriedades no menu principal.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina na árvore de repositórios e escolha Propriedades no
menu de atalho.
É possível editar qualquer um dos campos e opções na caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se você
fizer qualquer alteração, certifique-se de salvá-la antes de fechar esta caixa de diálogo.

Copiando uma Rotina de Destino Externa
Sobre Esta Tarefa
Você pode copiar uma rotina de destino externa de duas formas:
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Criar Cópia.
v Clique com o botão direito na rotina na árvore de repositórios e selecione Criar Cópia no menu de
atalho.
A rotina é copiada e uma nova rotina é criada na mesma pasta da árvore de repositórios. Por padrão, o
nome da cópia será CopyOfXXX, em que XXX é o nome da rotina escolhida. Uma caixa de edição será
exibida, permitindo renomear a cópia imediatamente.
Se o método de chamada da rotina for dinâmico, o nome da sub-rotina externa será configurado
automaticamente.

Renomeando uma Rotina de Destino Externa
Sobre Esta Tarefa
É possível renomear uma rotina de destino externa de várias formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios para abrir a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Edite o campo Nome da Rotina, clique em Salvar, em seguida, clique em Fechar.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e clique novamente. Na caixa de edição, digite um novo
nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa de edição.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina e selecione Renomear no menu de atalho. Na caixa de
edição, digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora
da caixa de edição.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Renomear. Na caixa de edição,
digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa
de edição.
Se o método de chamada da rotina for dinâmico, o nome da sub-rotina externa será configurado
automaticamente.

Definindo a Interface de Chamada do Destino Externo
A interface de chamada entre o programa COBOL que é gerado pelo InfoSphere DataStage e o programa
de destino externo consiste de dois parâmetros:
v O endereço da estrutura de controle
v O endereço da definição de registro
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A estrutura de controle é uma área de 8 bytes, conforme mostrado no seguinte exemplo:
01
05
05
05
05

DS-EXTTGT1-CONTROL
ET-REQUEST
ET-RC
ET-EOF
ET-DATA-AREA

PIC X.
PIC S9(4) COMP.
PIC X.
PIC X(4).

O primeiro byte indica o tipo de chamada do programa COBOL gerado para a rotina de destino externo.
O tipo de chamada O abre um arquivo, W grava um registro e C fecha um arquivo.
Os próximos dois bytes são para o código de retorno enviado de volta a partir da rotina de destino
externo para confirmar o êxito ou falha da chamada. Um zero indica êxito e não-zero indica falha.
O quarto byte é um indicador de status de EOF (final de arquivo) retornado pela rotina de destino
externo. Um Y indica EOF e N é para uma linha retornada.
Os últimos quatro bytes formam uma área de dados que pode ser utilizada para código reentrante.
Opcionalmente, você pode utilizar esta área para armazenar informações tais como um endereço ou um
valor necessário para chamadas dinâmicas.

Utilizando um Estágio External Target
Os estágios External Target são utilizados somente como estágios de destino e não possuem links de
saída. Eles podem ter vários links de entrada de estágios ativos. Cada estágio External Target pode
chamar somente um programa de destino externo.
Quando você editar o estágio External Target, a caixa de diálogo Estágio External Target será exibida.
Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui quatro guias:
– Geral. Contém uma descrição opcional do estágio, que aparece no programa COBOL gerado.
– Rotina. Especifica o nome da rotina de destino externo e implementa seus argumentos. Consulte
“Especificando a Rotina de Destino Externo” para obter detalhes sobre a especificação da rotina.
– JCL. Contém a JCL para a rotina de destino externo. Esta guia estará disponível depois de você
carregar uma rotina de destino externo na guia Rotina. Ela exibe qualquer JCL especificada como
parte da rotina de destino externo no repositório. Você pode inserir e editar a JCL na caixa
Instruções JCL ou clicar em Carregar JCL... para carregar a JCL a partir de outro arquivo. As
variáveis de extensão JCL podem ser utilizadas. Clique em Reconfigurar para reconfigurar
quaisquer alterações feitas na JCL, revertendo de volta para o que foi especificado originalmente no
repositório. Quaisquer alterações feitas serão salvas quando você clicar em OK na página Estágio.
– Visualização Arquivo. Exibe a estrutura do registro dos argumentos no programa de destino
externo, incluindo a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o comprimento
do armazenamento de cada argumento. O comprimento total do armazenamento é exibido na barra
de status. Você pode clicar com o botão direito para procurar pelo nome da coluna ou para salvar o
layout da visualização do arquivo como um arquivo HTML.
v Entradas. Mostra as definições de coluna para os links de entrada de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando a Rotina de Destino Externo
A guia Rotina na página Estágio permite que você selecione a rotina de destino externo para chamada e
carregue seus argumentos. Estes argumentos são, então, projetados na página Entradas.
A guia Rotina exibe as seguintes informações:
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v Nome. O nome da rotina de destino externo.
v Argumentos. Os argumentos da rotina de destino externo, incluindo:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar uma rotina de destino externo a partir do repositório. O nome da
rotina e os argumentos são, então, exibidos no formato de leitura na guia Rotina. Se você desejar fazer
alterações na rotina, deverá voltar à caixa de diálogo Rotina do Mainframe no repositório. Clique em
Limpar Tudo para remover uma rotina e seus argumentos da guia Rotina.
Se você tiver enviado colunas de um estágio anterior no design da tarefa, elas serão exibidas na grade
Argumentos e você poderá, simplesmente, digitar o nome da rotina no campo Nome. Entretanto, você
ainda deverá definir a rotina de destino externo no repositório antes da geração do código.

Definindo Dados de Entrada do Destino Externo
Os links de entrada para estágios External Target representam os dados que estão sendo gravados em um
destino de dados externo. As definições de coluna dos dados são exibidas na página Entradas na caixa de
diálogo Estágio External Target.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Selecione o link desejado na lista Nome de Entrada.
Esta lista exibe todos os links no estágio External Target. Se houver somente um link de entrada, o
campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de entrada. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Entradas. Você deve voltar à caixa de diálogo
Rotina do Mainframe no repositório se desejar fazer alterações nos argumentos da rotina de destino
externo.

Estágios Fixed-width Flat File
Estes tópicos descrevem os estágios Fixed-width Flat File, que são utilizados para ler dados de ou gravar
dados em um arquivo simples. Um arquivo simples não contém cláusulas GROUP, REDEFINES,
OCCURS ou OCCURS DEPENDING ON.
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Utilizando um Estágio Fixed-width Flat File
Os estágios Fixed-width Flat File podem ser utilizados como estágios de origem ou estágios de destino.
Como uma origem, este estágio lê dados de um arquivo simples. Como um destino, ele grava dados em
um estágio ativo em um arquivo simples. Ele também pode ser utilizado para obter arquivos
intermediários, agindo como um estágio de origem e um estágio de destino.
Os estágios Fixed-width Flat File podem ter vários links de entrada e vários links de saída. Os links de
entrada devem vir de um estágio ativo e os links de saída podem ser para qualquer estágio ativo ou o
estágio FTP.
Quando você editar um estágio Fixed-width Flat File, a caixa de diálogo Estágio Fixed-width Flat File
será exibida. Esta caixa de diálogo pode ter até três páginas, dependendo de se elas são entradas para e
saídas do estágio:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui até cinco guias, baseadas
em se o estágio está sendo utilizado como uma origem ou um destino.
A guia Geral permite especificar o nome do arquivo de dados, nome DD, opção de gravação e linhas
iniciais e finais. Você também pode digitar uma descrição opcional do estágio, que aparece no
programa COBOL gerado.
– O campo Nome do Arquivo é o arquivo de mainframe a partir do qual os dados serão lidos
(quando o estágio for utilizado como uma origem) ou no qual os dados serão gravados (quando o
estágio for utilizado como um destino).
– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Aparece somente quando o estágio é utilizado como uma
origem. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de final dos dados depois da
última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma variável integrada chamada
ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a última linha de dados foi
processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a
utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão configuradas como nulas.
– O campo Nome DD é o nome de definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8
caracteres alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético.
– O campo Opção de Gravação em um estágio de destino permite selecionar como colocar os dados
no arquivo de destino. As opções disponíveis são:
Criar um Novo Arquivo. Cria um novo arquivo sem verificar se um já existe. Esse é o padrão.
Anexar ao arquivo existente. Inclui dados no arquivo existente.
Sobrescrever arquivo existente. Exclui o arquivo existente e o substitui com um novo arquivo.
Excluir e Recriar Arquivo Existente. Exclui o arquivo existente se ele já tiver sido catalogado e o
recria.
– Linha Inicial. Selecione Primeira Linha para ler o arquivo de origem a partir da primeira linha ou
Número da Linha para iniciar a leitura em um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Linha Final. Selecione Última Linha para parar a leitura do arquivo de origem depois da última
linha ou Número da Linha para parar depois de um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
A guia Colunas é onde você especifica as definições de coluna do estágio. Consulte “Especificando
Definições de Coluna do Estágio” na página 91 para obter detalhes sobre a definição ou o
carregamento de definições de colunas.
A guia Visualização do Arquivo exibe informações especializadas sobre as colunas do estágio,
incluindo a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o comprimento do
armazenamento de cada coluna. É possível clicar com o botão direito do mouse para salvar o layout
de visualização do arquivo como um arquivo HTML.
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A guia Pré-classificar será exibida somente quando o estágio for utilizado como uma origem. Ela
permite pré-classificar seus dados de origem antes de transmiti-los para o próximo estágio no design
da tarefa. Consulte “Pré-classificando Dados” na página 92 para obter detalhes sobre como criar a
instrução de controle da classificação.
A guia Opções estará disponível nos estágios de origem se você tiver escolhido pré-classificar os
dados de origem ou nos estágios de destino se você tiver escolhido criar um novo arquivo ou
excluir e recriar um arquivo existente no campo Opção de Gravação. Consulte “Especificando
Parâmetros do Arquivo de Destino” na página 93 para obter detalhes sobre como configurar estas
opções.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Definições de Coluna do Estágio
Você deve especificar as definições de coluna para os dados utilizados nos estágios Fixed-width Flat File
na guia Colunas na página Estágio, independentemente de se você está utilizando o estágio como uma
origem, um destino ou ambos. Estas definições de coluna especificam o formato dos dados que estão
sendo lidos ou gravados pelo estágio. Eles são, então, projetados na página Entradas quando o estágio é
utilizado como um destino, na página Saídas quando o estágio é uma origem ou em ambas as páginas se
o estágio estiver sendo utilizado para conter arquivos intermediários.
A guia Colunas contém uma grade com as seguintes informações:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na
página 209.
v Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHARACTER e o
número total de dígitos para os tipos de dados numéricos.
v Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
v Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
v Descrição. Um texto de descrição da coluna.
É possível incluir, modificar ou excluir definições de coluna na grade utilizando o menu de atalho. Para
obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de
Coluna”, na página 221.
Esta guia também contém três botões:
v Salvar Como... . Clique nela para salvar definições de coluna no repositório, onde, subsequentemente,
você pode reutilizá-las para outros estágios. A caixa de diálogo Salvar Definição de Tabela aparece,
permitindo que você salve colunas como uma definição de tabela, uma definição de arquivo COBOL
(CFD) ou um arquivo DB2 DCLGen (DFD).
v Limpar Tudo. Clique aqui para limpar todas as definições de coluna do estágio.
v Carregar. Clique aqui para carregar seletivamente colunas de uma definição de tabela no repositório:
– Primeiro, selecione uma tabela existente ou importe uma nova a partir da caixa de diálogo
Definições de Tabela.
– Em seguida, selecione as colunas que você deseja carregar a partir da caixa de diálogo Selecionar
Colunas na Tabela. A árvore Colunas Disponíveis exibe as estruturas COBOL, tais como grupos e
matrizes. Se você não desejar exibir todas as colunas, poderá especificar que as não desejadas sejam
substituídas pelas colunas do preenchedor. Consulte “Criação e Expansão do Preenchedor” na
página 92 para obter detalhes.
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Se um arquivo simples complexo estiver carregado, o arquivo de entrada será simplificado e as colunas
REDEFINE e GROUP serão removidas. A matriz e as colunas OCCURS DEPENDING ON são
simplificadas para o tamanho máximo. Todos os números de nível serão configurados como zero.
Se o tipo de acesso da tabela carregada não for QSAM_SEQ_FLAT, as conversões do tipo de dados nativo
serão feitas para todas as colunas que possuem um tipo de dados nativo que não é um dos suportados
nos estágios Fixed-width Flat File. Para obter informações adicionais, consulte Capítulo 9, “Tipos de
Dados Nativos”, na página 209.
As colunas exibidas aqui devem refletir o layout real do arquivo de origem. Ainda que você possa não
desejar enviar cada coluna, todas as colunas do layout do arquivo, incluindo os preenchedores, deverão
aparecer aqui. Selecione as colunas a enviar a partir do estágio na página Saídas.
Criação e Expansão do Preenchedor:
As definições da tabela de mainframe frequentemente contêm centenas de colunas, portanto, para
economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento, há uma opção Criar Preenchedores na
caixa de diálogo Selecionar Colunas na Tabela.
Esta opção é selecionada por padrão quando você carrega colunas a partir de um arquivo simples
comum. As sequências de colunas não-selecionadas são reduzidas nos itens FILLER com o tamanho
apropriado. O tipo de dados nativo é configurado como CHARACTER e o nome configurado como
FILLER_XX_YY, em que XX é o deslocamento inicial e YY é o deslocamento final.
É possível expandir os preenchedores na grade de colunas se desejar selecionar qualquer coluna
novamente. Clique com o botão direito no preenchedor e selecione Expandir Preenchedor no menu de
atalho. A caixa de diálogo Expandir Preenchedor é exibida, permitindo selecionar algumas ou todas as
colunas do preenchedor específico. Não há a necessidade de recarregar a definição de tabela e de
selecionar as colunas novamente.
Consulte Capítulo 11, “Preenchedores”, na página 225 para obter exemplos de como os preenchedores são
criados para diferentes estruturas COBOL e para obter detalhes sobre a expansão do preenchedor.

Pré-classificando Dados
Pré-classificar seus dados de origem pode simplificar o processamento nos estágios ativos em que as
transformações de dados e agregações ocorrem. O InfoSphere DataStage permite pré-classificar dados
carregados nos estágios Fixed-width Flat File utilizando o utilitário DFSORT do mainframe durante a
geração de códigos.
Você especifica os critérios de pré-classificação na guia Pré-classificar. Esta guia é dividida em duas áreas
de janela. A área de janela esquerda exibe as instruções de controle disponíveis e a área de janela direita
permite editar a instrução de pré-classificação que será incluída na JCL gerada. Quando você realçar um
item na lista Instruções de Controle, uma descrição curta da instrução será exibida na barra de status na
parte inferior da caixa de diálogo.
Existem duas formas de criar uma instrução pré-classificação:
v Dê um clique duplo em um item na lista Instruções de Controle para inseri-lo na caixa Editor de
Instruções.
v Digite qualquer instrução de controle válida diretamente na caixa de texto Editor de Instruções.
A lista Instruções de Controle contém os seguintes itens:
v SORT FIELDS. Descreve os campos de controle de classificação nos registros de entrada. Quando você
selecionar SORT, a caixa de diálogo Selecionar Colunas de Classificação será exibida. Este é o local
onde você seleciona as colunas a serem classificadas e a ordem de classificação.
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Para mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas, dê um clique
duplo no nome da coluna ou realce o nome da coluna e clique em >. Para mover todas as colunas,
clique em >>. Remova uma coluna da lista Colunas Selecionadas dando um clique duplo no nome da
coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas clicando em <<.
Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas.
As colunas de matriz não podem ser classificadas e estarão indisponíveis para seleção na lista Colunas
Disponíveis.
Para especificar a ordem de classificação da coluna, clique no campo Ordem próximo a cada coluna na
lista Colunas Selecionadas. Existem duas opções:
– Crescente. Essa é a definição padrão. Selecione esta opção para classificar os dados da coluna de
entrada em ordem crescente.
– Decrescente. Selecione esta opção para classificar os dados da coluna de entrada em ordem
decrescente.
Utilize os botões de seta à direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas
que estão sendo classificadas. A primeira coluna é a coluna de classificação primária e quaisquer
colunas restantes são classificadas de forma secundária.
Quando você tiver concluído, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar Colunas de
Classificação. As colunas selecionadas e suas ordens de classificação aparecem na caixa Editor de
Instruções.
v ALTSEQ CODE. Altera a sequência de intercalação dos dados de caractere EBCDIC.
v INCLUDE COND. Especifica os registros específicos a serem incluídos.
v OMIT COND. Filtra registros de entrada indesejados.
v RECORD TYPE. Especifica o tipo e o comprimento dos registros que estão sendo processados.
v SUM FIELDS. Incluir campos de resumo na lista de dados de saída.
Clique em Ajuda para ver os diagramas da sintaxe completa para estas instruções de controle.
O InfoSphere DataStage não suporta as seguintes instruções de controle na guia Pré-classificar:
v DEBUG
v END
v INREC
v MERGE
v MODS
v OPTION
v OUTFIL
v OUTREC
Nenhuma verificação de sintaxe é desempenhada na instrução inserida. Entretanto, se você utilizar uma
instrução de controle não suportada, poderá receber um erro quando a tarefa for executada mesmo se
não receber um erro durante a geração de códigos.

Especificando Parâmetros do Arquivo de Destino
A guia Opções na página Estágio permite definir os parâmetros de JCL necessários para criar um arquivo
de mainframe pré-classificado nos estágios de origem ou um novo arquivo de mainframe nos estágios de
destino.
Essa guia contém os seguintes campos:
v Manipulação Normal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa é concluído com êxito. Existem quatro opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
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– DELETE. Exclui o conjunto de dados depois da execução da tarefa.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
– PASS. Transmite o conjunto de dados para a etapa seguinte da tarefa, mas o exclui ao final da
tarefa. Esse é o padrão.
v Manipulação Anormal de EOJ. Contém o parâmetro para a disposição do arquivo de dados quando o
upload da tarefa não é concluído com êxito. Há três opções:
– CATLG. Cataloga o conjunto de dados.
– DELETE. Exclui o conjunto de dados. Esse é o padrão.
– KEEP. Retém o conjunto de dados, mas não o cataloga.
v Unidade. Especifica o tipo do dispositivo do disco no qual os dados devem ser armazenados. O valor
padrão é SYSDA.
v Tipo de Alocação. Especifica a unidade de alocação utilizada quando o espaço de armazenamento está
reservado para o arquivo. Existem duas opções:
– TRK. Rastreio. Esse é o padrão.
– CYL. Cilindro. Geralmente aloca uma quantidade de espaço de armazenamento maior que TRK.
O tamanho exato de um rastreio ou cilindro depende do dispositivo.
v Quantidade de Alocação Primária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
como o armazenamento inicial para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão é 10.
v Quantidade de Alocação Secundária. Contém o número de rastreios ou cilindros a serem reservados
se a alocação primária for insuficiente para a tarefa. O mínimo é 1 e o máximo é 32768. O valor padrão
é 10.
v Série do Vol.. O número de série do volume da unidade na qual o arquivo será gravado. São
permitidos até seis caracteres alfanuméricos.
v Data de Expiração. Especifica a data de expiração para um novo conjunto de dados no formato
AADDD ou AAAA/DDD. Para datas de expiração de 1 de Janeiro de 2000 ou posterior, é necessário
usar o formato AAAA/DDD. As variáveis de extensão JCL também podem ser utilizadas.
AA pode ser de 01 a 99 ou AAAA pode ser de 1900 a 2155. DDD pode ser de 000 a 365 para anos
não-bissextos ou 000 a 366 para anos bissextos.
Se você especificar a data atual ou uma data anterior, o conjunto de dados se tornará imediatamente
elegível para substituição. Os conjuntos de dados com datas de expiração de 99365, 99366, 1999/365 e
1999/366 são considerados permanentes e nunca são excluídos ou sobrescritos.
v Período de Retenção. Especifica o número de dias para reter um novo conjunto de dados. Você pode
digitar um número ou utilizar uma variável de extensão JCL. Quando a tarefa é executada, Esse valor é
incluído na data atual para produzir uma data de expiração, utilizando anos com 365 dias e anos
bissextos com 366 dias. Observe que, se a data de expiração calculada for 31 de Dezembro de 1999, a
data de expiração será configurada como 1 de Janeiro de 2000.
Você pode especificar uma data de expiração ou um período de retenção, mas não ambos. Quando você
digitar um valor em um destes campos, o outro campo se tornará indisponível. Nenhuma validação é
feita em nenhum campo; se você digitar um valor incorreto, poderão ocorrer erros de JCL.
Estes parâmetros são usados durante a geração da JCL. Todos os campos, exceto Sério de Vol., Data de
Expiração e Período de Retenção são necessários.

Definindo Dados de Entrada do Arquivo Simples de Largura Fixa
Quando você gravar dados em um arquivo simples, o estágio Fixed-width Flat File terá, pelo menos, um
link de entrada. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são descritas na página
Entradas da caixa de diálogo Estágio Fixed-width Flat File.
A página Entradas seguinte campo e duas guias:
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v Nome de Entrada. Os nomes dos links de entrada para o estágio Fixed-width Flat File. Utilize este
campo para selecionar qual conjunto de dados de entrada você deseja visualizar.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link selecionado.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados que estão sendo gravados no arquivo. Esta
guia possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações adicionais sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e destino do mainframe, consulte "Tipos de Dados
Nativos".
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHARACTER e o
número total de dígitos para os tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Entradas no estágio Fixed-width Flat File. Você
deve voltar para a guia Colunas na página Estágio se desejar fazer alterações.
Se o estágio tiver vários links de entrada, as colunas em todos os links de entrada deverão ser iguais
às colunas do estágio.

Definindo Dados de Saída do Arquivo Simples de Largura Fixa
Quando você envia dados de um estágio Fixed-width Flat File, as propriedades dos links de saída e as
definições de coluna dos dados são descritas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Fixed-width
Flat File.
Esta caixa de diálogo possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. Esta lista contém nomes de todos os links de saída do estágio. Se houver somente um
link de saída, este campo será de leitura. Quando houver vários links de saída, selecione aquele que
deseja editar antes de modificar os dados.
v Seleção. Esta guia permite selecionar colunas a partir das quais enviar dados. A lista Colunas
Disponíveis exibe as colunas carregadas a partir do arquivo de origem e a lista Colunas Selecionadas
exibe as colunas a serem enviadas a partir do estágio.
Se a Opção de Envio de Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer, todas as definições
de coluna do estágio serão propagadas automaticamente para cada link de saída vazio quando você
clicar em OK para sair do estágio. Não é necessário selecionar colunas na guia Seleção, a menos que
você deseje enviar somente um subconjunto delas.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando
um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover
todas as colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas
dando um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova
todas as colunas clicando em <<. Clique em Localizar para localizar uma coluna específica.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna e o tipo de SQL para cada coluna. Utilize os
botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para reorganizar a ordem das colunas.
v Restrição. Essa guia é exibida por padrão. A grade Restrição permite definir uma restrição que filtra
seus dados de saída:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista.
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
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– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se
forem localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar
novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados
Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHARACTER e o
número total de dígitos para os tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Você deve voltar para a guia Colunas na
página Estágio se desejar alterar as definições. Clique em Salvar como... para salvar as colunas de
saída como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.

Estágios Multi-format Flat File
Estes tópicos descrevem os estágios Multi-format Flat File, que são usados para ler dados de arquivos
que contêm múltiplos tipos de registros. Os dados de origem podem conter uma ou mais cláusulas
GROUP, REDEFINES, OCCURS ou OCCURS DEPENDING ON.

Utilizando um Estágio Multi-format Flat File
Os estágios Multi-format Flat File são utilizados somente como estágios de origem e não podem receber
links de entrada. Eles podem ter vários links de saída para estágios ativos.
Quando você editar um estágio Multi-format Flat File, a caixa de diálogo Estágio Multi-format Flat File
será exibida. Essa caixa de diálogo tem duas páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui quatro guias. A guia Geral
é onde você especifica detalhes sobre o arquivo de dados de origem, incluindo:
– Nome do Arquivo. Digite o nome do arquivo de origem do mainframe a partir do qual ler dados.
– Gerar uma Linha de Final dos Dados. Selecione esta caixa de opções para incluir um indicador de
final dos dados depois da última linha ser processada em cada link de saída. O indicador é uma
variável integrada chamada ENDOFDATA que possui um valor igual a TRUE, significando que a
última linha de dados foi processada. (Consulte “ENDOFDATA” na página 196 para obter
informações adicionais sobre a utilização desta variável). Além disso, todas as colunas serão
configuradas como nulas.
– Nome DD. Digite o nome da definição de dados do arquivo na JCL. Ele pode ter de 1 a 8 caracteres
alfanuméricos e o primeiro caractere deve ser alfabético. O nome padrão é DDn, em que n é o
número da tarefa interna. É possível editar esse nome.
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– Tipo de Acesso. Selecione o tipo de acesso do arquivo de origem na lista. Existem quatro opções:
QSAM_SEQ_COMPLEX. A estrutura do arquivo QSAM.
VSAM_ESDS. Estrutura do arquivo VSAM Entry-Sequenced Data Set.
VSAM_KSDS. Estrutura de arquivos VSAM Key-Sequenced Data Set. Se isto for selecionado, pelo
menos uma coluna deverá ser definida como uma Chave.
VSAM_RRDS. Estrutura do arquivo Relative Record Data Set.
– Linha Inicial. Selecione Primeira Linha para ler o arquivo de origem a partir da primeira linha ou
Número da Linha para iniciar a leitura em um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Linha Final. Selecione Última Linha para parar a leitura do arquivo de origem depois da última
linha ou Número da Linha para parar depois de um número de linha específico. Digite um número
inteiro no campo Número da Linha, que possui um valor padrão igual a 1. Não há máximo.
– Tipo de Bloco. Selecione o tipo de bloco do arquivo de origem. O padrão é Arquivo de Bloco
Variável, que indica que o arquivo de origem contém comprimentos de registro variáveis. OS
estágios Multi-format Flat File também podem ser utilizados para ler arquivos de bloco fixo, que
contêm registros do mesmo comprimento.
– Tamanho Máximo do Registro do Arquivo. Especifique o tamanho máximo do registro no arquivo
de origem. O tamanho deve ser maior ou igual ao comprimento do armazenamento do maior
registro no arquivo de origem, independentemente do carregamento do registro no estágio. Se
nenhum valor for especificado, ele será configurado com o comprimento do armazenamento do
maior registro carregado no estágio depois de clicar em OK.
– Descrição. Digite uma descrição opcional, que aparecerá no programa COBOL gerado.
A guia Registros é onde você especifica as definições de registro para os dados de origem. Consulte
“Especificando Definições de Registro do Estágio” para obter detalhes sobre como definir ou
carregar definições de registro.
A guia ID de Registros permite especificar restrições de ID de registro. Consulte “Especificando
Restrições de ID do Registro” na página 99 para obter detalhes.
A guia Visualização de Registros exibe informações especializadas sobre os tipos de registro em seu
arquivo de origem, incluindo a cláusula COBOL PICTURE, os deslocamentos iniciais e finais e o
comprimento do armazenamento de cada registro. É possível clicar com o botão direito para salvar o
layout da visualização de registros como um arquivo HTML.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Definições de Registro do Estágio
É possível criar definições de registro.

Sobre Esta Tarefa
A guia Registros na página Estágio permite especificar várias definições de registro para os dados que
estão sendo lidos pelos estágios Multi-format Flat File. Estas definições de registro são, então, projetadas
na página Saídas.
A guia Registros exibe as definições de registro na área de janela esquerda e as colunas associadas a cada
registro na área de janela direita.

Procedimento
1. Crie um novo tipo de registro de uma das seguintes formas:
v Clique em Novo Registro.
v Clique com o botão direito na área de janela esquerda e selecione Novo Registro no menu de
atalho.
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Um novo registro é criado com o nome padrão de NEWRECORD. É possível editar este nome
dando um clique duplo nele ou escolhendo Renomear no menu de atalho. Os nomes de registro
não podem ser palavras reservadas de COBOL (consulte Capítulo 15, “Palavras Reservadas”, na
página 257 para obter uma lista).
2. Selecione a caixa de opções Master se o registro for master. É permitido somente um registro
principal.
3. Depois de criar um registro, defina as colunas associadas ao registro. É possível digitar definições de
coluna manualmente na grade Colunas ou clicar em Carregar para carregar seletivamente as colunas
de uma definição de tabela no repositório.
Para carregar colunas:
a. Selecione uma tabela existente ou importe uma nova tabela a partir da caixa de diálogo Definições
de Tabela.
b. Selecione as colunas que deseja carregar a partir da caixa de diálogo Selecionar Colunas na
Tabela. A árvore Colunas Disponíveis exibe as estruturas COBOL, tais como grupos e matrizes.
Se você não desejar exibir todas as colunas, poderá especificar que as não desejadas sejam
substituídas pelas colunas do preenchedor. Consulte “Criação e Expansão do Preenchedor” para
obter detalhes.
c. Se houver matrizes na estrutura da coluna para as quais a simplificação é uma opção, a caixa de
diálogo Opção de Carregamento de Arquivo Complexo será exibida. Ela permite especificar como
manipular dados da matriz no estágio. Consulte “Manipulação de Matriz” na página 99 para obter
detalhes.
A grade Colunas exibe as informações de coluna associadas à definição de registro selecionada,
incluindo:
d. Número do nível. O número de nível COBOL no qual os dados estão definidos. Se nenhum
número de nível for fornecido, um valor padrão igual a 05 será designado.
e. Nome da Coluna. O nome da coluna.
f. Chave. Esse campo é necessário se o tipo de acesso do arquivo de origem for VSAM_KSDS.
g. Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos
suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de
Dados Nativos”, na página 209.
h. Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP, e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
i. Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal
para dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
j. Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo. (As colunas anuláveis não são suportadas
nos estágios Multi-format Flat File.)
k. Descrição. Um texto de descrição da coluna.
4. Para editar definições de coluna, digite diretamente na grade ou selecione Editar Linha... no menu de
atalho. Isto abre a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna, permitindo que você defina
informações de colunas específicas do COBOL. Para obter detalhes sobre como utilizar esta caixa de
diálogo, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.
5. Para remover uma definição de registro e suas colunas, selecione o nome do registro na área de janela
esquerda e clique em Limpar Tudo.

Resultados
As definições de registro e as colunas exibidas aqui devem refletir o layout real do arquivo de origem.
Ainda que você possa não desejar enviar cada coluna, todas as colunas no layout do arquivo, incluindo
os preenchedores, deverão aparecer aqui. Selecione as colunas a enviar a partir do estágio na página
Saídas.
Criação e Expansão do Preenchedor:
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As definições da tabela de mainframe frequentemente contêm centenas de colunas, portanto, para
economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento, há uma opção Criar Preenchedores na
caixa de diálogo Selecionar Colunas na Tabela.
Esta opção, que é selecionada por padrão, está disponível somente quando você carrega colunas de um
arquivo simples comum ou complexo. As sequências de colunas não-selecionadas são reduzidas nos itens
FILLER com o tamanho apropriado. O tipo de dados nativo é configurado como CHARACTER e o nome
configurado como FILLER_XX_YY, em que XX é o deslocamento inicial e YY é o deslocamento final.
Os preenchedores para elementos de uma matriz de grupos ou uma coluna ODO (OCCURS
DEPENDING ON) possuem o nome FILLER_NN, em que NN é o número do elemento. O NN começa
em 1 para o primeiro elemento de grupo não selecionado e prossegue seqüencialmente. Qualquer
preenchedor seguinte a uma coluna ODO também é numerado sequencialmente.
É possível expandir os preenchedores na grade de colunas se desejar selecionar qualquer coluna
novamente. Clique com o botão direito no preenchedor e selecione Expandir Preenchedor no menu de
atalho. A caixa de diálogo Expandir Preenchedor é exibida, permitindo selecionar algumas ou todas as
colunas do preenchedor específico. Não há a necessidade de recarregar a definição de tabela e de
selecionar as colunas novamente.
Consulte Capítulo 11, “Preenchedores”, na página 225 para obter exemplos de como os preenchedores são
criados para diferentes estruturas COBOL e para obter detalhes sobre a expansão do preenchedor.
Manipulação de Matriz:
Quando você inserir ou carregar definições de coluna contendo matrizes, a caixa de diálogo Opção de
Carregamento de Arquivo Complexo será exibida. Esta caixa de diálogo oferece as seguintes opções:
v Simplificar Matrizes Seletivas. Permite selecionar matrizes para simplificação em uma base individual.
Clique com o botão direito em uma matriz na lista de colunas e selecione Simplificar ou Normalizar.
O ícone da matriz é alterado para as matrizes que você selecionou para simplificação.
v Simplificar Todas as Matrizes. Cria novas colunas para cada elemento da matriz e apresenta os dados
como uma linha no tempo de execução.
v Normalizar Todas as Matrizes. Apresenta os dados como várias linhas no tempo de execução com
uma linha para cada coluna na matriz. Esse é o padrão.
As colunas de matrizes que possuem campos redefinidos ou cláusulas OCCURS DEPENDING ON não
podem ser simplificadas. Mesmo se você escolher simplificar todas as matrizes na caixa de diálogo Opção
de Carregamento de Arquivo Complexo, estas colunas sempre serão normalizadas. Somente as
ocorrências utilizadas de colunas ODO serão geradas pelo estágio.
Se um registro contiver zero ocorrências de uma coluna ODO, uma linha será processada. O valor
utilizado para elementos que estavam sujeitos à cláusula ODO será nulo se o elemento for anulável ou
espaço ou zero (dependendo do tipo de dados) se o elemento não for anulável.
A caixa de diálogo Opção de Carregamento de Arquivo Complexo não aparecerá se ODOs forem o único
tipo de coluna de matriz em seu arquivo. Se ambos os tipos de colunas de matriz estiverem presentes, a
caixa de diálogo aparecerá, mas as colunas ODO não estarão disponíveis para simplificação seletiva.

Especificando Restrições de ID do Registro
Para cada registro definido na guia Registros, você deve especificar uma restrição de ID de registro de
suas colunas. Isto é feito na guia ID de Registros.
As colunas identificadas na cláusula de ID de registro devem estar na mesma localização de
armazenamento física entre os registros. Especifique a restrição utilizando os seguintes campos:
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v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione a coluna de ID do registro na lista, que exibe todas as colunas do tipo de registro
selecionado.
v Op. Selecione um operador na lista.
v Coluna/Valor. Digite o valor de identificação para a coluna de ID do registro. Os valores de caracteres
devem estar entre aspas simples.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no campo
Restrição. Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se forem
localizados erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou
cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.

Definindo Dados de Saída do Arquivo Simples de Formato Múltiplo
Os links de saída de estágios Multi-format Flat File representam os dados que estão sendo extraídos de
arquivos que contém vários tipos de registro. Cada link de saída pode ter colunas de várias definições de
registro e colunas da mesma definição de registro podem ser enviadas para vários links. As propriedades
de tais links e as definições de colunas dos dados são descritas na página Saídas na caixa de diálogo
Estágio Multi-format Flat File.
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome da
Saída. Essa lista exibe todos os links de saída do estágio Multi-format Flat File. Se houver somente um
link de saída, o campo será de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Seleção. Exibida por padrão. Esta guia permite que você selecione colunas para envio de vários tipos
de registro. A lista Colunas Disponíveis exibe as definições de registro carregadas no estágio e suas
colunas correspondentes e a lista Colunas Selecionadas exibe as colunas a serem enviadas a partir do
estágio.
A Opção de Envio de Coluna não opera nos estágios Multi-format Flat File. Mesmo se você tiver esta
opção selecionada nas opções do cliente Designer, você deverá selecionar colunas para envio a partir
do estágio na guia Seleção.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando
um clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Mova todas as
colunas de uma única definição de registro realçando o nome do registro ou qualquer uma de suas
colunas e clicando em >>. Você pode remover colunas da lista Colunas Selecionadas dando um clique
duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as colunas
clicando em <<. Clique em Localizar para localizar uma coluna específica.
Será possível selecionar um grupo como um elemento se todos os elementos do grupo forem dados
CHARACTER. Se um ou mais elementos do grupo forem de outro tipo, eles deverão ser selecionados
separadamente. Se um item do grupo e seus itens de subnível forem selecionados, o armazenamento
será alocado para o item do grupo bem como para cada item de subnível.
A lista Colunas Selecionadas exibe o nome da coluna, o nome do registro, o tipo de SQL e o alias de
cada coluna. É possível editar o alias para renomear as colunas de saída uma vez que seus nomes
devem ser exclusivos. Utilize os botões de setas à direita da lista Colunas Selecionadas para
reorganizar a ordem das colunas.
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v Restrição. Esta guia permite que você, opcionalmente, defina uma restrição que filtre seus dados de
saída. Defina uma restrição na grade Restrição utilizando os seguintes campos:
– (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
– Coluna. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista. (As colunas do grupo não podem ser
usadas nas expressões de restrição e não são exibidas.)
– Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter informações sobre a utilização
de funções nas expressões de restrição, consulte “Restrições” na página 182.
– Coluna/Valor. Selecione uma coluna ou parâmetro da tarefa na lista ou dê um clique duplo na
célula para digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
– ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
– Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
todos estes campos são editáveis. Conforme você constrói a expressão de restrição, ela aparece no
campo Restrição.
Clique em Padrão para configurar a restrição para corresponder à restrição do ID de registro na guia
ID de Registros para os registros selecionados como saída. Padrão estará disponível somente
quando a grade Restrição estiver vazia.
Quando você tiver concluído a construção da expressão, clique em Verificar. Se forem localizados
erros, será necessário corrigir a expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou
cancelar. Não é possível salvar uma restrição incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
restrição, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes, consulte
“Operadores” na página 193.
v Colunas. Esta guia exibe as colunas de saída. Ela possui uma grade com as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter informações adicionais sobre os tipos de dados
nativos suportados nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos
de Dados Nativos”, na página 209.
– Comprimento. A precisão dos dados. Este é o número de caracteres para dados CHARACTER e
GROUP e o número total de dígitos para tipos de dados numéricos.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos para a direita do ponto decimal para
dados DECIMAL e FLOAT, e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo. (As colunas anuláveis não são suportadas
nos estágios Multi-format Flat File.)
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna são de leitura na página Saídas. Você deve voltar à guia Registros na
página Estágio se desejar alterar as definições. Clique em Salvar como... para salvar as colunas de
saída como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.

Selecionando Matrizes Normalizadas
Você pode selecionar várias colunas de matrizes normalizadas como saída nos estágios Multi-format Flat
File, da mesma maneira como pode nos estágios Complex Flat File. Para obter informações sobre como o
InfoSphere DataStage processa matrizes antes de entregar linhas no link de saída, consulte “Selecionando
Matrizes Normalizadas” na página 63.

Estágios Aggregator
Estes tópicos descrevem os estágios Aggregator, que agrupam dados de um único link de entrada e
desempenham funções de agregação tais como contagem, soma, média, primeiro, último, mín. e máx. Os
dados agregados são enviados para um estágio de processamento ou um estágio de destino por meio de
um único link de saída.
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Utilizando um Estágio Aggregator
Os estágios Aggregator possuem somente um link de entrada e um link de saída. O link de entrada deve
vir de um estágio de origem.
Quando você editar um estágio Aggregator, a caixa de diálogo Estágio Aggregator será exibida. Essa
caixa de diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui uma guia Geral que contém uma descrição opcional do estágio.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados. Esta página possui uma guia
Agregação na qual você especifica as funções de agregação. A guia Mapeamento é onde você define os
mapeamentos entre as colunas de entrada e de saída.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada de Aggregator
Os dados a serem agregados são transmitidos a partir de um estágio anterior no design da tarefa, e para
o estágio Aggregator por meio de um único link de entrada. As propriedades desse link e as definições
de coluna dos dados são descritas na página Entradas da caixa de diálogo Estágio Aggregator.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Aggregator. Como somente um link de
entrada é permitido, o nome do link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que
estão sendo gravados no estágio:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna de entrada são de leitura no estágio Aggregator. É necessário voltar ao
estágio em seu link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.

Definindo Dados de Saída de Aggregator
Quando você envia dados de um estágio Aggregator, as propriedades do link de saída e as definições de
coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Aggregator.
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
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v Geral. Exibida por padrão. Selecione o tipo de agregação nesta guia e digite uma descrição opcional do
link. O campo Tipo contém duas opções:
– Agrupar por classifica as linhas de entrada e, em seguida, agrega os dados.
– Interrupção de Controle agrega os dados sem classificar as linhas de entrada. Essa é a opção
padrão.
v Agregação. Contém uma grade que especifica as colunas para agrupar por e as funções de agregação
para os dados que estão sendo enviados do estágio. Consulte “Agregando Dados” para obter detalhes
sobre a definição da agregação de dados.
v Mapeamento. Especifica o mapeamento das colunas de entrada para colunas de saída. Consulte
“Dados do Mapeamento” na página 104 para obter detalhes sobre a definição de mapeamentos.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Você pode Carregar colunas a partir de uma definição de tabela no repositório ou digitar definições
de coluna manualmente e clicar em Salvar como... para salvá-las como uma definição de tabela, um
arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente. Para obter
detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de
Coluna”, na página 221.

Agregando Dados
Suas origens de dados podem conter milhares de registros, especialmente se estiverem sendo utilizadas
para processamento de transações. Por exemplo, suponha que você possui uma origem de dados que
contém informações detalhadas sobre pedidos de vendas. Em vez de transmitir todas estas informações
direto para seu armazém de dados, você pode resumir as informações para tornar a análise mais fácil.
O estágio Aggregator permite agrupar e resumir as informações sobre o link de entrada. É possível
selecionar várias funções de agregação para cada coluna. Neste exemplo, você poderia calcular a média
dos valores nas colunas QUANTITY_ORDERED, QUANTITY_SOLD, UNIT_PRICE e DISC_AMT, somar
os valores nas colunas ITEM_ORDER_AMT, ITEM_SALES_AMT e BACK_ORDER_QTY, retornar somente
os primeiros valores nas colunas PRODUCT_ID e PROD_DESC e retornar somente os últimos valores nas
colunas ORDER_YY e ORDER_MM.
A guia Agregação é utilizada para selecionar as colunas para agrupar e especificar as funções de
agregação para desempenhar nos dados de entrada. Cada saída da coluna de um estágio Aggregator
deve ser agrupada ou agregada.
A grade nesta guia possui as seguintes colunas:
v Nome da Coluna. O nome da coluna.
v Agrupar por. Especifica se deve agrupar pelos dados na coluna. O padrão é agrupar todas as colunas,
exceto aquelas que estão sendo agregadas. A caixa Agrupar por é limpa automaticamente quando você
seleciona uma função de agregação para uma coluna.
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v Mín. Retorna o menor valor na coluna.
v Máx.. Retorna o maior valor na coluna.
v Contagem. Conta o número de valores na coluna. (Registros contendo valores nulos não aumentam a
conta.)
v Soma. Totais dos valores na coluna. Esta função estará disponível somente para tipos de dados SQL
numéricos.
v Média. Média dos valores na coluna. Esta função estará disponível somente para tipos de dados SQL
numéricos.
v Primeiro. Retorna o primeiro valor na coluna. Esta função estará disponível somente com a agregação
Interrupção de Controle.
v Último. Retorna o último valor na coluna. Esta função estará disponível somente com a agregação
Interrupção de Controle.
v Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas tarefas
de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na página 197.
Não é possível alterar o tipo de dados SQL na guia Agregação. É necessário voltar ao estágio em seu
link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.
Tabela 11 mostra os metadados para as colunas criadas pelas funções de agregação.
Tabela 11. Metadados da Coluna de Agregação
Função

Nome da Coluna

Tipo SQL

Precisão

Scale

Anulável

Mín.

x_MIN

1

Igual à entrada

Igual à entrada

Igual à entrada

Sim

Máx.

x_MAX

Igual à entrada

Igual à entrada

Igual à entrada

Sim

Conta

x_COUNT

Decimal

18

x_SUM

Soma

Decimal

0

Não

18

2

Igual à entrada

Sim

2

Escala da coluna
de entrada + 2
(máx. 18)2

Sim

Média

x_AVG

Decimal

18

Primeiro

x_FIRST

Igual à entrada

Igual à entrada

Igual à entrada

Sim

Último

x_LAST

Igual à entrada

Igual à entrada

Igual à entrada

Sim

1

x representa o nome da coluna de entrada que está sendo agregada.

2

Se Suportar Decimal Estendido estiver selecionado nas propriedades do projeto, a precisão (ou a escala
máxima de uma média) será o tamanho máximo do decimal especificado.

Dados do Mapeamento
A guia Mapeamento é utilizada para definir os mapeamentos entre as colunas de entrada e saída que
estão sendo transmitidas através do estágio Aggregator.
Você pode ignorar esta etapa se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente
Designer. As colunas de saída são criadas automaticamente para cada link de saída e os mapeamentos
entre as colunas de entrada e saída correspondentes são definidos quando você clica em OK para sair do
estágio.
Esta guia é dividida em duas áreas de janela, a esquerda para o link de entrada (e quaisquer parâmetros
da tarefa que foram definidos) e a direita para o link de saída e mostra as colunas e os relacionamentos
entre elas.
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Na área de janela esquerda, os nomes de coluna de entrada são prefixados com a função de agregação
que está sendo desempenhada. Se mais de uma função de agregação estiver sendo desempenhada em
uma única coluna, o nome da coluna será listado para cada função que está sendo desempenhada. Os
nomes de colunas agrupadas são exibidos sem um prefixo.
Na área de janela direita, as derivações da coluna de saída também são prefixadas com a função de
agregação. Os nomes de coluna de saída são sufixados com a função de agregação.
Você pode arrastar a barra divisora entre as duas áreas de janela para redimensioná-las em relação umas
às outras. As barras de rolagem verticais permitem rolar a visualização das listas de colunas para cima ou
para baixo, bem como das áreas de janela.
Você pode definir mapeamentos de coluna a partir da guia Mapeamento de duas formas:
v arrastar e soltar. Especifica que uma coluna de saída é derivada diretamente de uma coluna de
entrada. Consulte “Usando Arrastar e Soltar” para obter detalhes.
v Correspondência Automática. Configura automaticamente as derivações da coluna de saída a partir de
suas colunas de entrada correspondentes, com base no nome ou local. Consulte “Utilizando
Correspondência Automática de Colunas” na página 106 para obter detalhes.
As expressões de derivação não podem ser especificadas na guia Mapeamento. Se você precisar
desempenhar transformações de dados, deverá incluir um estágio Transformer em outra parte no design
da tarefa.
Conforme os mapeamentos são definidos, os nomes da coluna de saída são alterados de vermelho para
preto. Uma linha de relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e a coluna de saída.
Recurso de Localização:
Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa, há um recurso de localização para ajudá-lo a
localizar uma coluna ou expressão específica.
Para utilizar o recurso de localização:
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Localizar de uma destas três formas:
v Clique em Localizar na guia Mapeamento.
v Selecione Localizar no menu de atalho do link.
2. Clique em uma das seguintes guias:
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica.

3.
4.
5.
6.

v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão de
coluna de saída.
Selecione um link na lista Nome de Link. (Você pode procurar o texto da expressão somente no link
de saída.)
Digite o texto a procurar no campo Localizar o que.
Opcional: Selecione as caixas de opções Corresponde Maiúsculas e Minúsculas e Corresponder
Palavra Inteira para restringir sua procura.
Opcional: Na guia Texto da Expressão, selecione Expressão Vazia para procurar a próxima expressão
vazia.

Usando Arrastar e Soltar:
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Sobre Esta Tarefa
Uma forma simples de especificar mapeamentos é utilizar a funcionalidade arrastar e soltar da guia
Mapeamento. Você pode arrastar colunas de seu link de entrada para seu link de saída para definir cada
mapeamento.
Para arrastar e soltar:
Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem liberar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
até o local desejado no link de destino.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.
Resultados
Você também pode clicar na barra de título que exibe o nome do link e, sem liberar o botão do mouse,
arrastar o ponteiro do mouse até a primeira célula Derivação no link de destino. Isto mapeará todas as
colunas de entrada nas colunas de saída com base no local.
Utilizando Correspondência Automática de Colunas:
Sobre Esta Tarefa
Você pode utilizar o recurso de correspondência automática de coluna para configurar automaticamente
colunas em um link de saída para serem derivadas das colunas correspondentes em um link de entrada.
Para utilizar a correspondência automática:
Procedimento
1. Clique em Mapeamento Automático na guia Mapeamento para abrir a caixa de diálogo
Correspondência Automática de Colunas.
2. Clique em Correspondência de Local ou Correspondência de Nome na área Tipo de
Correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. Ele inicia com a primeira coluna do link de
entrada indo até a primeira coluna do link de saída e segue descendo até que não haja mais colunas
de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, será necessário especificar informações adicionais para
as colunas de entrada e saída:
v Colunas de Entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo Agregado. Selecione esta caixa de opções para desempenhar a correspondência
com base nos nomes de coluna, ignorando o prefixo agregado.
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de Saída:
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
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– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione esta caixa de opções para especificar
que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser ignoradas ao corresponder os nomes. A
configuração desta opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
3. Clique em OK para prosseguir com a correspondência automática.
Resultados
A correspondência automática não leva em conta qualquer tipo de incompatibilidade de dados entre
colunas correspondidas; as derivações são configuradas indiferentemente.

Estágios Business Rule
Estes tópicos descrevem os estágios Business Rule, que são utilizados para desempenhar transformações
complexas utilizando a lógica de regra de negócios SQL. Eles fornecem acesso aos recursos de
controle-fluxo de SQL, tais como instruções condicionais e de loop, e fornecem maior controle da
transação em uma tarefa utilizando transações COMMIT e ROLLBACK de SQL. Também é possível
utilizar os estágios Business Rule para finalizar o processamento de tarefa utilizando uma instrução EXIT
ou para exibir informações em COBOL utilizando uma instrução DISPLAY.

Utilizando um Estágio Business Rule
Os estágios Business Rule possuem um link de entrada e qualquer número de links de saída. O link de
entrada pode vir de um estágio de origem ou um estágio de processamento. Os links de saída podem ser
para outros estágios de processamento ou estágios de destino.
Quando você editar um estágio Business Rule, a caixa de diálogoEstágio Business Rule será exibida. Essa
caixa de diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui três guias:
– Geral. Permite digitar uma descrição opcional do estágio.
– Variáveis. Utilizada para definir variáveis de estágio. Veja detalhes em “Definindo Variáveis do
Estágio”.
– Definição. Utilizada para especificar a lógica da regra de negócios para o estágio. Veja detalhes em
“Especificando a Lógica da Regra de Negócios” na página 108.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para os links de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Variáveis do Estágio
Você pode declarar e utilizar suas próprias variáveis em um estágio Business Rule, da mesma maneira
que em um estágio Transformer. Estas variáveis de estágio são acessíveis somente a partir do estágio
Business Rule no qual elas são declaradas. Quaisquer variáveis de estágio declaradas estão disponíveis na
guia Definição, onde elas podem ser utilizadas na lógica da regra de negócios para o estágio.
Se um valor inicial não for especificado para uma variável de estágio, ela terá um valor inicial NULL. A
variável é inicializada antes da primeira linha de entrada ser processada. Se a lógica da regra de negócios
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especificada na guia Definição designar um valor para a variável de estágio para qualquer linha de
entrada fornecida, a variável reterá seu valor para linhas subsequentes até que tenha outro valor
redesignado.
Declare as variáveis de estágio na guia Variáveis na caixa de diálogo Estágio Business Rule. Declare uma
variável de estágio utilizando a grade:
v Nome. O nome da variável do estágio. Os nomes de variável devem iniciar com um caractere
alfabético (a-z, A-Z) e podem conter somente caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
v Valor Inicial. O valor inicial da variável. Se o valor inicial for uma cadeia, ele deverá estar entre aspas
simples.
v Tipo de SQL. O tipo de dados SQL da variável. Escolha o tipo de SQL na lista. Para obter detalhes
sobre os tipos de dados suportados nas tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e
Mapeamentos de Tipo de Dados”, na página 197.
v Precisão. A precisão da variável. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número máximo de
caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos e o número
de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
v Escala. O fator de escala de dados da variável. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal
para dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
v Descrição. Uma descrição opcional da variável.
Clique em Carregar para carregar um conjunto de variáveis de estágio a partir da definição de tabela no
repositório. Também é possível inserir e editar variáveis do estágio manualmente e clicar em Salvar
como... para salvá-las como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique
em Limpar Tudo para iniciar novamente.

Especificando a Lógica da Regra de Negócios
Os estágios Business Rule permitem desempenhar transformações de dados complexos utilizando a lógica
da regra de negócios SQL. Você especifica esta lógica na guia Definição.
A guia Definição é dividida em quatro áreas de janela:
v Modelos. Lista os componentes de programação que você pode utilizar em uma regra de negócios,
incluindo:
– Colunas. As colunas nos links de entrada e saída.
– Parâmetros. Quaisquer parâmetros da tarefa definidos.
– Variáveis. Quaisquer variáveis de estágio definidas na guia Variáveis, bem como as variáveis
integradas ENDOFDATA e SQLCA.SQLCODE.
– Constructos SQL. Os constructos de SQL definidos. Consulte “Construções SQL” na página 109
para obter as definições de instrução SQL.
– Rotinas Internas. As funções SQL3, incluindo funções de conversão de tipo de dados, data e hora,
lógica, numérica e de cadeia.
– Constantes. Constantes integradas, que incluem CURRENT_DATE, CURRENT_TIME,
CURRENT_TIMESTAMP, HIGH_VALUES, LOW_VALUES, X e NULL.
Para obter definições das variáveis, funções e constantes integradas no InfoSphere DataStage,
consulte Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.
v Editor da Regra de Negócios. Exibe a regra de negócios conforme você a define. Uma regra de
negócios consiste em uma lista de instruções SQL, que é uma sequência de instruções SQL finalizadas
por ponto-e-vírgulas. Quaisquer comentários devem iniciar com /* e terminar com */.
v Operadores. Exibe os operadores disponíveis, incluindo operadores aritméticos, lógicos, relacionais e
de concatenação de cadeia. As definições do operador são fornecidas em Capítulo 7, “Referência do
Programador”, na página 181.
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v Status. Exibe as mensagens de status sobre quaisquer erros de sintaxe ou semântica localizados na
lógica da regra de negócios. Você pode dar um clique duplo em um erro de sintaxe para realçar o local
do erro na caixa de texto Editor da Regra de Negócios.
Existem duas formas de criar uma regra de negócios:
v Digitar diretamente na caixa de texto Editor da Regra de Negócios. É possível inserir fragmentos de
código selecionando ou arrastando itens a partir das áreas de janela Modelos e Operadores. As
funções de edição padrão tais como recortar, copiar, colar, excluir, selecionar tudo e substituir estão
disponíveis no menu de atalho, que você pode acessar clicando com o botão direito em qualquer lugar
na caixa.
v Clique em Construir Regra para gerar as instruções SET e INSERT automaticamente (e as restrições, se
alguma existir) para mapear colunas de entrada para colunas de saída. Uma página Regra é aberta, na
qual você define os mapeamentos entre colunas de entrada, colunas de saída e quaisquer variáveis de
estágio que existirem.
Para definir os mapeamentos de coluna, utilize uma operação arrastar e soltar ou clique no botão
Correspondência Automática para mapear as colunas com base no nome ou local. Também é possível
dar um clique duplo na célula Derivação próxima a uma coluna de saída ou variável de estágio para
criar expressões de derivação utilizando o Editor de Expressões. Para obter informações sobre como
utilizar o Editor de Expressões, consulte “Definindo Expressões” na página 168.
Clique na página Comentário para digitar os comentários que você deseja inserir na área de janela
Editor da Regra de Negócios.
Depois dos mapeamentos serem definidos, as instruções SET e INSERT necessárias aparecerão no local
onde o cursor está posicionado na caixa de texto Editor da Regra de Negócios. Para definir outro
conjunto de mapeamentos, clique no botão Construir Regra novamente. Qualquer mapeamento
definido anteriormente não será exibido.
Depois de criar uma regra de negócios, clique em Verificar para verificar a sintaxe e as semânticas da
regra de negócios. Quaisquer erros serão exibidos na área de janela Status.
As colunas de saída são inicializadas como NULL antes da primeira linha de entrada ser processada. Se a
lógica da regra de negócios designar um valor para uma coluna de saída para qualquer linha de entrada
fornecida, a coluna reterá seu valor para as linhas subsequentes até que tenha outro valor designado.
Se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer e você fechar o
estágio Business Rule sem especificar qualquer lógica na guia Definição, o estágio gerará a lógica da
regra de negócios automaticamente para copiar todas as colunas do link de entrada para quaisquer links
de saída vazios.

Construções SQL
Quando você definir a lógica da regra de negócios na guia Definição, poderá escolher dentre várias
construções SQL na área de janela Modelos. A Tabela 12 na página 110 descreve as descrições de sintaxe e
as regras de semântica para essas construções SQL.
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Tabela 12. Construções SQL
Nome

Descrição

Bloco BEGIN END

Agrupa as instruções. Atua como uma ferramenta de organização e não afeta a
lógica da regra de negócios.
Sintaxe:
[<beginning label>:] BEGIN <block body> END [<ending label>]
block body é uma lista de instruções SQL
Regras de Semântica:
Uma etiqueta de bloqueio é um identificador de SQL que fornece um nome para
o bloqueio. As etiquetas de bloqueio são opcionais. Se uma etiqueta de
finalização for especificada, ela deverá corresponder à etiqueta de início.

Instrução SET

Avalia uma expressão e designa o resultado em uma variável ou uma coluna do
link de saída.
Sintaxe:
SET <target> = <source>
target é uma coluna do link de saída ou uma variável
source é uma expressão ou NULL
Regras de Semântica:
Se os tipos de dados da origem e destino não forem equivalentes, a origem será
convertida automaticamente no tipo de dados de destino antes da designação. Se
a origem não for conversível para o tipo de dados de destino, ocorrerá um erro.
As conversões suportadas são as mesmas que aquelas permitidas pela função
CAST. Para obter detalhes sobre a função CAST, consulte Capítulo 7, “Referência
do Programador”, na página 181.

Instrução INSERT

Envia colunas para um link de saída.
Sintaxe:
INSERT INTO <output link>
Regras de Semântica:
Uma regra de negócios deve conter pelo menos uma instrução INSERT para cada
link de saída. Para verificar se os dados foram gravados com êxito em um link de
saída, verifique a variável SQLCA.SQLCODE depois da instrução INSERT. Um
valor diferente de zero indica um erro.

Instrução DISPLAY

Grava valores no spooler SYSPRINT.
Sintaxe:
DISPLAY (<value list>)
value list is <expression> [,<expression>]...
Regras de Semântica:
Os valores da expressão são gravados no spooler SYSPRINT da esquerda para a
direita em uma linha, finalizada por um retorno de carro. Os valores de
não-caracteres são exibidos como se eles tivessem sido convertidos para
VARCHAR.
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Tabela 12. Construções SQL (continuação)
Nome

Descrição

Instrução IF

Permite a execução condicional de instruções SQL.
Sintaxe:
IF <condition> <THEN clause> [<ELSE clause>] END IF
condition é uma comparação cujo valor determina o fluxo do programa.
THEN clause é a instrução a ser executada se a condição for verdadeira.
ELSE clause é a instrução a ser executada se a condição for falsa.
Regras de Semântica:
Uma condição deve ser uma expressão Booleana. Se a condição for avaliada como
TRUE, a regra de negócios executará as instruções SQL na cláusula THEN. Se a
condição for avaliada como FALSE ou UNKNOWN (NULL), a regra de negócios
executará as instruções SQL na cláusula ELSE, se estiver presente.

Instrução LOOP

Executa o corpo do loop repetidamente até que uma instrução LEAVE seja
executada para sair do loop.
Sintaxe:
<beginning label> : LOOP <loop body> END LOOP [<ending label>]
loop body é uma lista de instruções SQL
Regras de Semântica:
Uma etiqueta de loop é um identificador de SQL que fornece um nome para o
loop. A etiqueta de finalização é opcional. Se uma etiqueta de finalização for
especificada, ela deverá corresponder à etiqueta de início. O corpo do loop deve
conter uma instrução LEAVE.

Instrução LEAVE

Sai de um loop.
Sintaxe:
LEAVE <loop label>
loop label é um identificador de SQL que fornece um nome para um loop
Regras de Semântica:
Uma instrução LEAVE deve ser utilizada em um corpo de loop. Ela sai do loop,
permitindo que a execução do programa seja retomada na instrução seguinte a
END LOOP. A etiqueta do loop deve corresponder à etiqueta da instrução LOOP
mais próxima que contém a instrução LEAVE.

Instrução COMMIT

Confirma quaisquer inserções, atualizações e exclusões feitas nas tabelas
relacionais em uma tarefa.
Sintaxe:
COMMIT
Regras de Semântica:
Para utilizar uma instrução COMMIT, uma tarefa deve conter um estágio
Relational ou Teradata Relational de destino.
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Tabela 12. Construções SQL (continuação)
Nome

Descrição

Instrução ROLLBACK

Cancela quaisquer inserções, atualizações e exclusões feitas nas tabelas relacionais
em uma tarefa desde a última instrução COMMIT.
Sintaxe:
ROLLBACK
Regras de Semântica:
Para utilizar uma instrução ROLLBACK, uma tarefa deve conter um estágio
Relational ou Teradata Relational de destino.

Instrução EXIT

Desempenha uma COMMIT implícita e finaliza a tarefa com o status.
Sintaxe:
EXIT (<status>)
Regras de Semântica:
O status de saída deve ser uma expressão de inteiro. Seu valor é retornado para o
sistema operacional.

Definindo Dados de Entrada da Regra de Negócios
Os dados do link de entrada são transmitidos de um estágio anterior no design da tarefa para o estágio
Business Rule. As propriedades deste link e as definições de coluna dos dados são descritas na página
Entradas na caixa de diálogo Estágio Business Rule.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Business Rule. Como somente um link de
entrada é permitido, o nome do link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que estão sendo
gravados no estágio. Esta grade possui as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições da coluna de entrada são de leitura no estágio Business Rule. É necessário voltar ao
estágio em seu link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.

Definindo Dados de Saída da Regra de Negócios
Quando você envia dados de um estágio Business Rule, as propriedades dos links de saída e as
definições de coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Business Rule.
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A página Saídas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Se houver somente um link de saída, este campo será de
leitura. Se houver vários links de saída, selecione aquele que você deseja editar na lista.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados nos links de saída. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar seletivamente as colunas de uma definição de tabela no
repositório. Também é possível digitar definições de coluna manualmente e clicar em Salvar como...
para salvá-las como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em
Limpar Tudo para iniciar novamente. Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna,
consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.

Estágios External Routine
Estes tópicos descrevem os estágios External Routine, que são utilizados para chamar sub-rotinas COBOL
em bibliotecas externas ao InfoSphere DataStage MVS Edition. Antes de editar um estágio External
Routine, primeiro é necessário definir a rotina no repositório do InfoSphere DataStage.

Trabalhando com Rotinas do Mainframe
Em tarefas de mainframe, as rotinas permitem incorporar processamento complexo ou funcionalidade
específica no ambiente nos programas COBOL gerados pelo InfoSphere DataStage. Alguns usos possíveis
de uma rotina externa poderia incluir uma chamada para um programa de análise de estatística, uma
interface para um tipo de banco de dados não suportado pelo InfoSphere DataStage MVS Edition ou uma
chamada para um programa COBOL existente que desempenha uma função especializada. Tal rotina
pode ser gravada em qualquer linguagem que possa ser chamada por um programa COBOL, como
COBOL, Assembler ou C.
Você cria, visualiza ou edita uma rotina de mainframe utilizando a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Esta caixa de diálogo possui três páginas para rotinas externas: Geral, Criador e
Argumentos.
Há três botões na caixa de diálogo Rotina do Mainframe:
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se houver alguma alteração não salva, será
solicitado salvá-la.
v Salvar. Salva a rotina.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.

Criando uma Rotina Externa
É possível criar uma rotina externa.
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Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Rotina do Mainframe de uma destas formas:
v Escolha Arquivo > Novo no menu principal ou clique no botão Novo na barra de ferramentas. A
caixa de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Rotinas, selecione o ícone Rotina do
Mainframe e clique em OK.
v Clique com o botão direito do mouse na pasta Rotinas na árvore de repositórios e selecione Novo >
Rotina do Mainframe no menu de atalho.
2. Na página Geral, especifique as informações gerais sobre a rotina de origem externa:
a. Nome da rotina. Digite o nome (com até 8 caracteres) da função ou sub-rotina. Em relação ao
mainframe, esse é o nome de um ponto de entrada em um membro de uma biblioteca de
carregamento ou de objetos. O membro da biblioteca também pode conter outros pontos de
entrada com outros nomes. O nome da rotina deve corresponder ao nome da sub-rotina externa se
a chamada Dinâmica (o padrão) estiver selecionada e aparecer automaticamente no campo Nome
da Sub-rotina Externa.
b. Tipo. Selecione o tipo de rotina, neste caso, Rotina Externa. (As rotinas de origem externa são
detalhadas em “Estágios External Source” na página 76. As rotinas de destino externo são
detalhadas em “Estágios External Target” na página 84.)
c. Nome da Sub-rotina Externa. Digite o nome do membro de biblioteca de objeto ou carregamento
que contém a sub-rotina ou o ponto de entrada da função. Se a chamada dinâmica estiver
selecionada, o nome da sub-rotina externa deverá corresponder ao nome da rotina. Se o método de
chamada for estático, os dois nomes não precisam corresponder.
d. Método de Chamada. Selecione o método de chamada da rotina. A chamada dinâmica chama a
rotina em tempo de execução. A chamada estática integra a rotina no programa. Dinâmica é o
padrão.
e. Caminho da Biblioteca. Digite o nome do caminho da biblioteca que contém o membro da rotina.
As variáveis de extensão JCL podem ser utilizadas. Este campo é necessário para a chamada
estática.
f. Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional da rotina. O texto inserido nesse campo
aparece no editor de estágio External Routine.
g. Descrição Longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
3. Clique na página Criador para especificar informações sobre o criador e o número da versão da
rotina, incluindo:
a. Fornecedor. Digite o nome da empresa que criou a rotina.
b. Autor. Digite o nome da pessoa que criou a rotina.
c. Versão. Digite o número da versão da rotina. Isso é utilizado quando a rotina é importada. O
campo Versão contém um número de versão de três partes, por exemplo, 2.0.0. A primeira parte
desse número é um número interno utilizado para verificar a compatibilidade entre a rotina e o
sistema do InfoSphere DataStage e não pode ser alterada. A segunda parte desse número
representa o número do release. Esse número deve ser incrementado quando alterações
importantes forem feitas na definição da rotina ou no código subjacente. Um novo release da
rotina substitui qualquer release anterior. Quaisquer tarefas que utilizem a rotina utilizam o novo
release. A última parte desse número marca releases intermediários quando ocorre ou uma
alteração secundária ou uma correção.
d. Copyright. Digite as informações de copyright.
4. Clique na página Argumentos para definir os argumentos da rotina. Os argumentos são opcionais
para as rotinas externas do mainframe. Existem duas formas de definir argumentos da rotina:
v Para carregar os argumentos a partir de uma rotina existente, clique em Carregar....
v Para criar um novo argumento, digite diretamente na grade da página Argumentos ou, se você
precisar especificar atributos COBOL, abra a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da
Rotina de uma destas formas:
– Clique com o botão direito na área da coluna e selecione Editar Linha... no menu de atalho.
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– Pressione Ctrl-E.
A área de janela superior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina contém
os mesmos campos que aparecem na grade Argumentos. Especifique as seguintes informações
para cada argumento que deseja definir:
– Nome do Argumento. Digite o nome do argumento a ser transmitido para a rotina.
– Tipo de E/S. Selecione a direção em que os dados serão transmitidos. Há três opções:
Entrada. Um valor é transmitido da origem de dados para a rotina externa. O valor é mapeado
para um elemento de linha de entrada.
Saída. Um valor é retornado da rotina externa para o estágio. O valor é mapeado para uma
coluna de saída.

–
–
–
–

–

Ambos. Um valor é transmitido a partir da origem de dados para a rotina externa e retornado
da rotina externa para o estágio. O valor é mapeado para um elemento de linha de entrada e,
posteriormente, mapeado para uma coluna de saída.
Tipo Nativo. Selecione o tipo de dados nativo do valor de argumento na lista.
Comprimento. Digite um número que represente o comprimento ou a precisão do argumento.
Escala. Se o argumento for numérico, digite um número para definir o número de dígitos à
direita do ponto decimal.
Descrição. Digite uma descrição opcional do argumento.
A área de janela inferior da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina exibe a
página COBOL por padrão. Utilize esta página para especificar qualquer informação sobre
COBOL necessária para o argumento de mainframe:
Uso. Selecione a cláusula COBOL USAGE na lista. Isso especifica em qual formato do COBOL a
coluna será lida. Esses formatos são mapeados para os formatos no campo Tipo nativo, e a
alteração de um normalmente alterará o outro. Os possíveis valores são:
COMP. Utilizado com tipos nativos BINARY.

COMP-1. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão única.
COMP-2. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão dupla.
COMP-3. Decimal compactado, utilizado com tipos nativos DECIMAL.
COMP-5. Utilizado com tipos nativos NATIVE BINARY.
DISPLAY. Decimal zoneado, utilizado com tipos nativos DISPLAY_NUMERIC ou CHARACTER.
DISPLAY-1. Decimal zoneado de byte duplo, utilizado com GRAPHIC_G ou GRAPHIC_N.
– Indicador de sinal. Selecione Sinalizado ou em branco na lista para especificar se o argumento
pode ser sinalizado ou não. O padrão é Sinalizado para tipos de dados numéricos e em branco
para todos os outros tipos.
– Opção de sinal. Se o argumento for sinalizado, selecione o local do sinal nos dados na lista.
Escolha entre os seguintes:
LEADING. O sinal é o primeiro byte do armazenamento.
TRAILING. O sinal é o último byte do armazenamento.
LEADING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no início do
armazenamento.
TRAILING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no final do
armazenamento.
As opções LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE aumentarão o comprimento do
armazenamento da coluna em um byte.
– Indicador de sincronização. Selecione SYNC ou em branco na lista para indicar se o argumento
é uma cláusula COBOL-SYNCHRONIZED ou não. O padrão é deixar em branco.
– Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento em bytes do
argumento conforme definido. Este campo é derivado e não pode ser editado.
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– Esboço. Fornece a cláusula COBOL PICTURE, que é derivada da definição do argumento e não
pode ser editada.
Os botões no final da caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina permitem que
você continue incluindo ou editando argumentos ou salve e feche. Os botões são:
– < Anterior e Próximo >. Exibe os metadados no argumento anterior ou seguinte. Estes botões
estarão disponíveis somente quando um argumento anterior ou seguinte existir. Se houver
alterações não salvas no argumento atual, será solicitado que você as salve antes de continuar.
– Fechar. Fecha a caixa de diálogo Editar Metadados do Argumento da Rotina. Se houver alguma
alteração não salva, será solicitado salvá-la.
– Aplicar. Salva as alterações no argumento atual.
– Reconfigurar. Remove todas as alterações feitas no argumento desde a última vez em que você
aplicou alterações.
– Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.
5. Quando tiver concluído, clique em Salvar na caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Será solicitado
que você especifique o caminho da pasta no repositório em que a definição de rotina será salva.

Visualizando e Editando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
É possível visualizar e editar uma definição de sub-rotina na caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Abra
esta caixa de diálogo de uma das seguintes formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Propriedades no menu principal.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina na árvore de repositórios e escolha Propriedades no
menu de atalho.
É possível editar qualquer um dos campos e opções na caixa de diálogo Rotina do Mainframe. Se você
fizer qualquer alteração, certifique-se de salvá-la antes de fechar esta caixa de diálogo.

Copiando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
É possível copiar uma rotina de duas formas:
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Criar Cópia.
v Clique com o botão direito na rotina na árvore de repositórios e selecione Criar Cópia no menu de
atalho.
A rotina é copiada e uma nova rotina é criada na mesma pasta da árvore de repositórios. Por padrão, o
nome da cópia é CopyOfXXX, em que XXX é o nome da rotina escolhida. Utilize a caixa de edição para
renomear a cópia imediatamente.

Renomeando uma Rotina
Sobre Esta Tarefa
Você pode renomear uma rotina existente de várias formas:
v Dê um clique duplo na rotina na árvore de repositórios para abrir a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Edite o campo Nome da Rotina, clique em Salvar, em seguida, clique em Fechar.
v Selecione a rotina na árvore de repositórios e clique novamente. Na caixa de edição, digite um novo
nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa de edição.
v Clique com o botão direito do mouse na rotina e selecione Renomear no menu de atalho. Na caixa de
edição, digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora
da caixa de edição.
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v Selecione a rotina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Renomear. Na caixa de edição,
digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa
de edição.
Se você renomear uma rotina e o método de chamada for dinâmico, o nome da sub-rotina externa será
configurado automaticamente para corresponder ao nome da rotina.

Utilizando um Estágio External Routine
Os estágios External Routine possuem somente um link de entrada e um link de saída. Os links de
entrada podem vir de estágios de origem ou estágios de processamento e os links de saída podem ser
para estágios de processamento ou estágios de destino. Cada estágio External Routine pode chamar
somente uma rotina.
Quando você editar o estágio External Routine, a caixa de diálogo Estágio External Routine será exibida.
Essa caixa de diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui uma guia Geral que contém uma descrição opcional do estágio.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados. Esta página possui uma guia
Mapeamento de Rtn. na qual você define os mapeamentos entre colunas e argumentos de entrada. A
guia Mapeamento é onde você define os mapeamentos entre colunas de entrada, argumentos de saída
e colunas de saída.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada de External Routine
Os dados a serem enviados através deste estágio são transmitidos de um estágio anterior no design da
tarefa e no estágio External Routine por meio de um único link de entrada. As propriedades deste link e
as definições de coluna dos dados são descritas na página Entradas na caixa de diálogo Estágio External
Routine.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio External Routine. Como somente um link
de entrada é permitido, o nome do link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que
estão sendo gravados no estágio:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições da coluna de entrada são de leitura no estágio External Routine. É necessário voltar ao
estágio em seu link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.
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Definindo Dados de Saída de Rotina Externa
Quando você envia dados de um estágio External Routine, as propriedades do link de saída e as
definições de coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio External
Routine.
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Exibida por padrão. Esta guia permite selecionar a rotina a ser chamada e digitar uma descrição
opcional do link. Ela contém os seguintes campos:
– Nome da rotina. O nome da rotina. A lista exibe todas as rotinas salvas na pasta selecionada.
– Transmitir Argumentos como Registro. Selecione esta caixa de opções para transmitir os
argumentos da rotina como um único registro, com tido no nível 01.
– Descrição da Rotina. Exibe uma descrição de leitura da rotina conforme definido no repositório.
v Mapeamento da Rotina. Especifica o mapeamento de colunas de entrada para argumentos de entrada.
Esta guia é disponibilizada quando você seleciona uma rotina na guia Geral. Para obter detalhes sobre
a definição de mapeamentos de rotina, consulte “Mapeando Rotinas e Dados”.
v Mapeamento. Especifica o mapeamento de colunas de entrada e argumentos de saída para colunas de
saída. Consulte “Mapeando Rotinas e Dados” para obter detalhes sobre a definição de mapeamentos.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite
definições de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de
tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente.
Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando
Metadados de Coluna”, na página 221.

Mapeando Rotinas e Dados
Existem dois conjuntos de mapeamentos que podem ser desempenhados nos estágios External Routine. O
primeiro conjunto define os mapeamentos das colunas de entrada para argumentos de entrada e é
desempenhado na guia Mapeamento de Rtn.. O segundo conjunto define os mapeamentos das colunas
de entrada e dos argumentos de saída para colunas de saída e é desempenhado na guia Mapeamento.
A guia Mapeamento de Rtn. está disponível somente se a rotina selecionada na guia Geral contiver
argumentos com um tipo de E/S igual a Entrada ou Ambos. Esta página é dividida em duas áreas de
janela, a esquerda para colunas de entrada (e quaisquer parâmetros da tarefa que foram definidos) e a
direita para argumentos de entrada e mostra os relacionamentos entre eles.
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A guia Mapeamento é dividida de maneira semelhante em duas áreas de janela. A área de janela
esquerda exibe colunas de entrada, argumentos de rotina que possuem um tipo de E/S igual a Saída ou
Ambos e quaisquer parâmetros da tarefa que foram definidos. A área de janela direita exibe colunas de
saída. Quando você simplesmente desejar mover valores que não são utilizados pela rotina externa
através do estágio, mapeie as colunas de entrada para as colunas de saída. Conforme você define os
mapeamentos, as linhas de relacionamento aparecem entre as duas áreas de janela.
Se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente Designer e você clicar em OK
na página Estágio sem editar a guia Mapeamento, o InfoSphere DataStage criará automaticamente
colunas de saída e definirá mapeamentos a partir das colunas de entrada para as colunas de saída.
Quaisquer argumentos de saída que existam não serão mapeados.
Nas guias Mapeamento de Rtn. e Mapeamento, é possível arrastar a barra divisora entre as duas áreas
de janela para redimensioná-las uma em relação à outra. As barras de rolagem verticais permitem rolar a
visualização das listas de colunas para cima ou para baixo, bem como das áreas de janela.
Você pode definir mapeamentos nas guias Mapeamento de Rtn. e Mapeamento de duas formas:
v arrastar e soltar. Especifica que o argumento ou coluna é derivada diretamente de uma coluna ou
argumento de entrada. Veja detalhes em “Usando Arrastar e Soltar” na página 120.
v Correspondência Automática. Configura automaticamente as derivações da coluna de saída a partir de
suas colunas de entrada correspondentes, com base no nome ou local. Veja detalhes em “Utilizando
Correspondência Automática de Colunas” na página 120.
As expressões de derivação não podem ser especificadas nas guias Mapeamento de Rtn. ou
Mapeamento. Se você precisar desempenhar transformações de dados, deverá incluir um estágio
Transformer em outra parte no design da tarefa.
Conforme os mapeamentos são definidos, os nomes da coluna de saída são alterados de vermelho para
preto. Uma linha de relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e o argumento de entrada na
guia Mapeamento de Rtn., ou entre a coluna de entrada ou de saída na guia Mapeamento.
Recurso de Localização:
Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa, há um recurso de localização para ajudá-lo a
localizar uma coluna ou expressão específica.
Para utilizar o recurso de localização:
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Localizar de uma destas três formas:
v Clique em Localizar na guia Mapeamento.
v Selecione Localizar no menu de atalho do link.
2. Clique em uma das seguintes guias:
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica.
v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão de
coluna de saída.
3. Selecione um link na lista Nome de Link. (Você pode procurar o texto da expressão somente no link
de saída.)
4. Digite o texto a procurar no campo Localizar o que.
5. Opcional: Selecione as caixas de opções Corresponde Maiúsculas e Minúsculas e Corresponder
Palavra Inteira para restringir sua procura.
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6. Opcional: Na guia Texto da Expressão, selecione Expressão Vazia para procurar a próxima expressão
vazia.
Usando Arrastar e Soltar:
Sobre Esta Tarefa
Uma forma simples de especificar mapeamentos é utilizar a funcionalidade arrastar e soltar nas guias
Mapeamento de Rtn. e Mapeamento. Você pode arrastar colunas de seu link de entrada para seu link de
saída para definir cada mapeamento.
Para arrastar e soltar:
Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem liberar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
até o local desejado no link de destino.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.
Resultados
Você também pode clicar na barra de título que exibe o nome do link e, sem liberar o botão do mouse,
arrastar o ponteiro do mouse até a primeira célula Derivação no link de destino. Isto mapeará todas as
colunas de entrada nas colunas de saída com base no local.
Utilizando Correspondência Automática de Colunas:
Sobre Esta Tarefa
A correspondência automática de colunas permite configurar automaticamente colunas em um link de
saída para serem derivadas de colunas correspondentes em um link de entrada.
Para utilizar a correspondência automática:
Procedimento
1. Clique em Mapeamento Automático na guia Mapeamento para abrir a caixa de diálogo
Correspondência Automática de Colunas.
2. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. Ele inicia com a primeira coluna do link de
entrada indo até a primeira coluna do link de saída e segue descendo até que não haja mais colunas
de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
v Colunas de Entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de Saída:
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
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– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione esta caixa de opções para especificar
que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser ignoradas ao corresponder os nomes. A
configuração desta opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
3. Clique em OK para prosseguir com a auto-correspondência.
Nota: A correspondência automática não leva em conta qualquer tipo de incompatibilidade de dados
entre colunas correspondidas; as derivações são configuradas indiferentemente.

Estágios FTP
Estes tópicos descrevem os estágios FTP (protocolo de transferência de arquivos), que são utilizados para
transferir arquivos para outra máquina. Este estágio coleta as informações necessárias para gerar a JCL
(Job Control Language) para desempenhar a transferência de arquivos. A recuperação de arquivos a partir
da máquina de destino não é suportada.

Utilizando um Estágio FTP
O estágio FTP é um estágio pós-processamento que pode ter um ou mais links de entrada. Os links de
entrada podem vir de estágios Fixed-width Flat File, estágios DB2 Load Ready ou estágios Delimited Flat
File. Os estágios FTP não possuem links de saída.
Quando você editar um estágio FTP, a caixa de diálogo Estágio FTP será exibida. Esta caixa de diálogo
possui as seguintes páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui uma guia Geral que permite especificar os atributos da máquina de destino na qual seu arquivo
será transferido. Consulte “Especificando Atributos da Máquina de Destino” abaixo para obter
detalhes.
v Entradas. Especifica o nome do arquivo do link de entrada de dados, bem como o nome do arquivo de
destino e o tipo de plataforma.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Especificando Atributos da Máquina de Destino
A guia Geral na página Estágio permite definir os atributos da máquina de destino. Ela contém os
seguintes campos:
v Perfil da Máquina. Um nome configurado que identifica a conexão da máquina. Selecione um nome
de máquina na lista. Esta caixa de listagem contém todos os perfis de máquina definidos na pasta
Perfis de Máquina do repositório. Para obter detalhes sobre a criação de novos perfis de máquina,
consulte “Criando um Perfil de Máquina” na página 177.
Se você alterar as informações para um perfil de máquina existente, as alterações serão utilizadas
somente no estágio FTP e não serão propagadas de volta para o perfil salvo.
v Método de Troca de Arquivos. O método de transferência de arquivos a ser utilizado. Selecione FTP (o
padrão) ou Connect:Direct.
v Nome do Host/Endereço IP. O endereço IP ou um nome qualificado do host para a máquina de
destino. Este campo é preenchido automaticamente se você selecionar um perfil de máquina existente.
v Porta. O ID de porta da rede para a conexão FTP ou Connect:Direct. A porta padrão é 21 para FTP ou
1364 para Connect:Direct.
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v Nome de Usuário. O nome de usuário ou conta a ser utilizada para login do sistema de destino. Este
campo é preenchido automaticamente se você selecionar um perfil de máquina existente.
v Senha. A senha associada ao nome de usuário para o login do sistema de destino. Este campo é
preenchido automaticamente se você selecionar um perfil de máquina existente.
v Modo de Transferência. O modo de transferência de arquivos. O modo de transferência deve
corresponder à característica dos arquivos de dados de entrada. Todos os arquivos de entrada devem
ter o mesmo modo e somente um modo pode ser utilizado por transferência. É possível especificar seu
próprio modo de transferência ou escolher uma das seguintes opções, dependendo do método de troca
de arquivo.
As opções de FTP são:
– Bloco. Transfere arquivos como uma série de blocos de dados. Os blocos são precedidos por um ou
mais bytes de cabeçalho que contêm um código de descritor e um campo de conta indicando o
comprimento total do bloco de dados.
– Compactação. Compacta arquivos antes de transferi-los.
– Fluxo. Transfere arquivos como um fluxo de bytes. Não há nenhuma restrição no tipo de
representação utilizado; estruturas de registro são permitidas.
As opções de Connect:Direct são:
– Compactação. Compacta os dados do texto ou dados repetitivos de caractere único antes da
transferência.
– Compactação Estendida. Procura por cadeias repetitivas de caracteres nos dados e os compacta em
códigos. Utilize esta opção quando as velocidades de transmissão de linhas forem limitadas, a CPU
estiver disponível e os dados forem repetitivos.
v Tipo de Transferência. O tipo de transferência de arquivos. O tipo de transferência deve corresponder
à característica dos arquivos de dados de entrada. Todos os arquivos de entrada devem ter o mesmo
tipo e somente um tipo pode ser utilizado por transferência. É possível especificar seu próprio tipo de
transferência ou escolher uma das seguintes opções:
– ASCII. Utilizado para arquivos de texto.
– EBCDIC. Utilizado para dados EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), que
geralmente estão localizados nos ambientes de mainframe daIBM.
– Binário. Utilizado para arquivos sem texto tais como arquivos de programas e imagens.
v Serviço de FTP. O tipo de serviço de FTP. Ativo O serviço de FTP destina-se a uma conexão ativa, que
geralmente é utilizada quando é necessário o processamento de comando. Esse é o padrão. A opção
Passiva estará disponível se você precisar estabelecer uma conexão através de um firewall que não
permite comunicação de entrada.
v Descrição. Uma descrição opcional do estágio.

Definindo Dados de Entrada do FTP
Os dados dos links de entrada são transmitidos de vários estágios de origem no design da tarefa para o
estágio FTP. As propriedades destes links, a plataforma de destino e os nomes do arquivo de origem e
destino estão definidos na página Entradas na caixa de diálogo Estágio FTP.
A páginaEntradas possui o campo e guia a seguir:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio FTP. Selecione o link que você deseja
editar na lista Nome de Entrada. Esta lista exibe todos os links de entrada para o estágio FTP. Se
houver somente um link de entrada, o campo será de leitura.
v Geral. Exibe os nomes do arquivo de entrada e destino, a plataforma de destino e uma descrição
opcional do link.
– O campo Nome do Arquivo é de leitura e exibe o nome do arquivo que está sendo transmitido do
estágio anterior no design da tarefa.
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– O campo Nome do Arquivo de Destino é onde você especifica o nome do arquivo no sistema de
destino.
– O campo Transferir para permite selecionar o tipo de máquina na qual os dados serão transferidos.
O padrão é Mainframe.

Estágios Join
Estes tópicos descrevem os estágios Join, que são utilizados para unir dados de duas tabelas de entrada e
produzir uma tabela de saída. É possível utilizar o estágio Join para desempenhar junções internas,
junções externas ou junções completas.
v Uma junção interna retorna somente as linhas que possuem valores de coluna correspondentes em
ambas as tabelas de entrada. As linhas não correspondidas são descartadas.
v Uma junção externa retorna todas as linhas da tabela externa mesmo se não houver correspondências.
Você define qual das duas tabelas é a tabela externa.
v Uma junção completa retorna todas as linhas que correspondem à condição de junção, além das linhas
não correspondidas de ambas as tabelas de entrada.
As linhas não correspondidas retornadas nas junções externas ou as junções completas possuem valores
NULL nas colunas do outro link.

Utilizando um Estágio Join
Os estágios Join possuem dois links de entrada e um link de saída. Os dois links de entrada devem vir
de estágios de origem. Os dados unidos podem ser enviados para outro estágio de processamento ou um
estágio passivo.
Quando você editar um estágio Join, a caixa de diálogo Estágio Join será exibida. Essa caixa de diálogo
tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui uma guia Geral na qual você define as especificações de junção e digita uma descrição opcional
do estágio.
Na área Tipo de Junção, é possível selecionar para desempenhar uma junção interna, uma junção
externa ou uma junção completa. Junção Interna é a opção padrão.
Na lista Link Externo, selecione o link de entrada que será a tabela externa se você estiver
desempenhando uma junção externa. As colunas deste link, chamado de link primário, são preservadas
na junção. Se você estiver desempenhando uma junção interna, o outro link (não selecionado),
chamado de link secundário, será a tabela interna na qual a técnica de junção é aplicada.
A lista Técnicas de Junção é onde você especifica o algoritmo para desempenhar a junção. Quatro
opções estão disponíveis:
– Automática. A técnica de junção é escolhida automaticamente pelo InfoSphere DataStage com base
nas informações especificadas no estágio. Essa é a opção padrão.
– Hash. Uma tabela hash na memória é construída na tabela de entrada secundária (ou seja, o link de
entrada não selecionado como o link externo). Essa técnica requer uma condição de junção de
igualdade, na qual uma coluna (ou uma expressão com base em uma coluna) do link primário é
igual a uma coluna (ou uma expressão com base em uma coluna) do link secundário. As condições
de junção de igualdade compostas são permitidas.
Para obter informações sobre requisitos de memória da tabela hash, consulte “Calculando os
Requisitos de Memória da Tabela Hash” na página 253.
– Aninhada. Cada linha da tabela de entrada secundária é lida sequencialmente para determinar se o
valor da coluna corresponde ao valor da tabela de entrada primária.
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– Correspondência de Dois Arquivos. As tabelas de entrada primária e secundária são lidas
sequencialmente uma vez para determinar se os valores de colunas se correspondem. Ambas as
tabelas de entrada devem ser classificadas nas chaves de correspondência, e a tabela primária não
pode ter duplicatas.
Essa técnica requer uma condição de junção de igualdade, na qual uma coluna (ou uma expressão
com base em uma coluna) do link primário é igual a uma coluna (ou uma expressão com base em
uma coluna) do link secundário. Uma condição de junção de igualdade composta é permitida.
Se a condição de junção contiver uma expressão, as tabelas de entrada devem ser classificadas no
resultado da expressão. Por exemplo, se uma expressão SUBSTRING for especificada, as tabelas de
entrada devem ser classificadas na parte SUBSTRING da coluna.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados. Esta página possui uma guia
Condição de Junção na qual você define a condição de junção. A guia Mapeamento é utilizada para
definir os mapeamentos entre colunas de entrada e saída.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada de Junção
Os dados dos dois links de entrada são transmitidos de estágios de origem anteriores no design da tarefa
para o estágio Join. As propriedades destes links e as definições de coluna dos dados são descritas na
página Entradas na caixa de diálogo Estágio Join.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Join. Selecione o link que você deseja
editar na lista Nome de Entrada. Esta lista exibe os dois links de entrada para o estágio Join.
v Geral. Mostra o tipo de entrada e contém uma descrição opcional do link. O campo Tipo de Entrada é
de leitura e indica se o link de entrada é o link externo (primário) ou o link interno (secundário),
conforme especificado na página Estágio.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que
estão sendo gravados no estágio. Esta grade possui as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna de entrada são de leitura no estágio Join. Você deve voltar aos estágios em
seus links de entrada se desejar alterar as definições de coluna.

Definindo Dados de Saída de Junção
Quando você envia dados de um estágio Join, as propriedades dos links de saída e as definições de
coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Join.
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
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v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Condição de Junção. Exibida por padrão. Contém a condição de junção. Consulte “Definindo a
Condição de Junção” para obter detalhes sobre a especificação da condição de junção.
v Mapeamento. Especifica o mapeamento das colunas de entrada para colunas de saída. Consulte
“Dados do Mapeamento” na página 126 para obter detalhes sobre a definição de mapeamentos.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite
definições de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de
tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente.
Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando
Metadados de Coluna”, na página 221.

Definindo a Condição de Junção
A guia Condição de Junção é o local para especificar como unir os dados das duas tabelas de entrada, tal
como:
Table1.SALES_REP_ID = Table2.SLS_REP_NBR

Crie uma expressão utilizando a grade Condição de Junção:
v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione uma coluna na lista. A lista exibe os nomes de coluna de ambos os links de entrada.
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter definições destes itens, consulte
Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor. Os
valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
Todas estas colunas são editáveis. Conforme você constrói a condição de junção, ela aparece no campo
Condição de Junção. As condições de junção devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Para validar a expressão, clique em Verificar. Se forem localizados erros, será necessário corrigir a
expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma
condição de junção incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
condição de junção, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
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Dados do Mapeamento
A guia Mapeamento é utilizada para definir os mapeamentos entre colunas de entrada e saída que estão
sendo transmitidas através do estágio Join.
Você pode ignorar esta etapa se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente
Designer. As colunas de saída são criadas automaticamente para cada link de saída e os mapeamentos
entre as colunas de entrada e saída correspondentes são definidos quando você clica em OK para sair do
estágio.
Esta guia é dividida em duas áreas de janela, a esquerda para os links de entrada (e quaisquer
parâmetros da tarefa que foram definidos) e a direita para o link de saída e mostra as colunas e os
relacionamentos entre elas.
Você pode arrastar a barra divisora entre as duas áreas de janela para redimensioná-las em relação umas
às outras. As barras de rolagem verticais permitem rolar a visualização das listas de colunas para cima ou
para baixo, bem como das áreas de janela.
Você pode definir mapeamentos de coluna a partir da guia Mapeamento de duas formas:
v arrastar e soltar. Especifica que uma coluna de saída é derivada diretamente de uma coluna de
entrada. Consulte “Usando Arrastar e Soltar” na página 127 para obter detalhes.
v Correspondência Automática. Configura automaticamente as derivações da coluna de saída a partir de
suas colunas de entrada correspondentes, com base no nome ou local. Consulte “Utilizando
Correspondência Automática de Colunas” na página 127 para obter detalhes.
As expressões de derivação não podem ser especificadas na guia Mapeamento. Se você precisar
desempenhar transformações de dados, deverá incluir um estágio Transformer em outra parte no design
da tarefa.
Conforme os mapeamentos são definidos, os nomes da coluna de saída são alterados de vermelho para
preto. Uma linha de relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e a coluna de saída.
Recurso de Localização:
Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa, há um recurso de localização para ajudá-lo a
localizar uma coluna ou expressão específica.
Para utilizar o recurso de localização:
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Localizar de uma destas três formas:
v Clique em Localizar na guia Mapeamento.
v Selecione Localizar no menu de atalho do link.
2. Clique em uma das seguintes guias:
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica.
v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão de
coluna de saída.
3. Selecione um link na lista Nome de Link. (Você pode procurar o texto da expressão somente no link
de saída.)
4. Digite o texto a procurar no campo Localizar o que.
5. Opcional: Selecione as caixas de opções Corresponde Maiúsculas e Minúsculas e Corresponder
Palavra Inteira para restringir sua procura.
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6. Opcional: Na guia Texto da Expressão, selecione Expressão Vazia para procurar a próxima expressão
vazia.
Usando Arrastar e Soltar:
Sobre Esta Tarefa
Uma forma simples de especificar mapeamentos é utilizar a funcionalidade arrastar e soltar da guia
Mapeamento. Você pode arrastar colunas de seu link de entrada para seu link de saída para definir cada
mapeamento.
Para arrastar e soltar:
Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem liberar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
até o local desejado no link de destino.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.
Resultados
Você também pode clicar na barra de título que exibe o nome do link e, sem liberar o botão do mouse,
arrastar o ponteiro do mouse até a primeira célula Derivação no link de destino. Isto mapeará todas as
colunas de entrada nas colunas de saída com base no local.
Utilizando Correspondência Automática de Colunas:
Sobre Esta Tarefa
A correspondência automática de colunas permite configurar automaticamente colunas em um link de
saída para serem derivadas de colunas correspondentes em um link de entrada.
Para utilizar a correspondência automática:
Procedimento
1. Clique em Mapeamento Automático na guia Mapeamento para abrir a caixa de diálogo
Correspondência Automática de Colunas.
2. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. Ele inicia com a primeira coluna do link de
entrada indo até a primeira coluna do link de saída e segue descendo até que não haja mais colunas
de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
v Colunas de Entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de Saída:
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
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– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione esta caixa de opções para especificar
que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser ignoradas ao corresponder os nomes. A
configuração desta opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
3. Clique em OK para prosseguir com a auto-correspondência.
Nota: A correspondência automática não leva em conta qualquer tipo de incompatibilidade de dados
entre colunas correspondidas; as derivações são configuradas indiferentemente.

Exemplos de Junção
Os estágios Join permitem desempenhar três tipos de junções: junções internas, junções externas e junções
completas. O exemplo a seguir ilustra os diferentes resultados produzidos por cada tipo de junção.
Suponha que você possui uma tabela que contém informações sobre pedidos de vendas. Cada pedido de
vendas inclui o número de identificação do cliente, o produto e o total do pedido, conforme mostrado em
Tabela 13.
Tabela 13. Pedidos de Vendas
ID do Cliente

Produto

Total do Pedido

10

Tinta

$25

20

Escovador

$15

30

Pincéis

$10

30

Rolos

$10

40

Papel de Parede

$50

50

Fita de Disfarce

$5

90

Plásticos para proteção contra pingos
de tinta

$15

Outra tabela contém informações detalhadas do cliente, conforme mostrado em Tabela 14.
Tabela 14. Clientes
ID do Cliente

Nome do Cliente

Cidade

Estado

10

AAA Painting

San Jose

Califórnia

20

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

30

Mural Art

Sacramento

Califórnia

40

Ocean Design Co.

Monterey

Califórnia

50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

60

West Coast Interiors

San Francisco

Califórnia

Você especifica uma condição de junção que corresponde as duas tabelas no número de identificação do
cliente e retorna as informações do cliente e do pedido de vendas.
Uma junção interna retorna os resultados mostrados em Tabela 15 na página 129. Como a última linha em
cada tabela não é correspondida, ambas são descartadas.
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Tabela 15. Resultado da Junção Interna
Nome do Cliente

Cidade

Estado

Produto

Total do Pedido

AAA Painting

San Jose

Califórnia

Tinta

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

Escovador

$15

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Pincéis

$10

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Rolos

$10

Ocean Design Co.

Monterey

Califórnia

Papel de Parede

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

Fita de Disfarce

$5

Uma junção externa, na qual a tabela do cliente é o link externo, retorna as seis linhas correspondentes
bem como as linhas não correspondidas da tabela do cliente, mostradas em Tabela 16. Observe que as
linhas não correspondidas contêm valores nulos nas colunas de produto e total do pedido.
Tabela 16. Resultado da Junção Externa
Nome do Cliente

Cidade

Estado

Produto

Total do Pedido

AAA Painting

San Jose

Califórnia

Tinta

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

Escovador

$15

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Pincéis

$10

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Rolos

$10

Ocean Design Co.

Monterey

Califórnia

Papel de Parede

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

Fita de Disfarce

$5

West Coast Interiors

San Francisco

Califórnia

(Nulo)

(Nulo)

Por contraste, uma junção completa retorna todas as linhas que correspondem à condição de junção, bem
como linhas não correspondidas de ambos os links de entrada. Os resultados são mostrados em Tabela 17.
Tabela 17. Resultado da Junção Completa
Nome do Cliente

Cidade

Estado

Produto

Total do Pedido

AAA Painting

San Jose

Califórnia

Tinta

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

Escovador

$15

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Pincéis

$10

Mural Art

Sacramento

Califórnia

Rolos

$10

Ocean Design Co.

Monterey

Califórnia

Papel de Parede

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

Fita de Disfarce

$5

(Nulo)

(Nulo)

(Nulo)

Plásticos para
proteção contra
pingos de tinta

$15

West Coast Interiors

San Francisco

Califórnia

(Nulo)

(Nulo)
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Estágios Link Collector
Estes tópicos descrevem os estágios Link Collector, que são usados para combinar dados de múltiplos
links de entrada em um único link de saída. O número de colunas no link de saída deve ser igual ao
número de colunas em cada um dos links de entrada. Os dados dos links de entrada são anexados ao
link de saída, preservando o número de colunas e aumentando o número de linhas.
Nos estágios Link Collector do mainframe, você não especifica um algoritmo de coleta como o faz nos
estágios Link Collector do servidor. Se desejar coletar dados utilizando o método classificar/mesclar
fornecido nas tarefas do servidor, utilize um estágio Join em vez de um estágio Link Collector e
especifique a técnica de junção Correspondência de Dois Arquivos. Nas tarefas de mainframe não há
equivalente ao método de coleta de dados Round-Robin fornecido nas tarefas do servidor.

Utilizando um Estágio Link Collector
Os estágios Link Collector possuem dois ou mais links de entrada e um link de saída. Os links de
entrada podem vir de estágios de origem ou de estágios de processamento e o link de saída pode ser
para outro estágio de processamento ou um estágio de destino. Relacionamentos circulares entre os
estágios Link Collector e outros estágios em um design de tarefa não são permitidos.
Quando você editar um estágio Link Collector, a caixa de diálogo Estágio Link Collector será exibida.
Essa caixa de diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio, que pode ser editado. Esta página possui uma guia Geral na qual
você pode digitar uma descrição opcional do estágio.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada do Coletor de Links
Os estágios Link Collector podem ter vários links de entrada. As propriedades destes links e as definições
de coluna dos dados são descritas na página Entradas na caixa de diálogo do estágio Link Collector.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada. Selecione o link que você deseja editar na lista Nome
de Entrada. Esta lista exibe todos os links de entrada para o estágio Link Collector.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados nos links de entrada. A
grade possui as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.

130

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

As definições de coluna de entrada são de leitura no estágio Link Collector. Você deve voltar aos
estágios em seus links de entrada se desejar alterar as definições de coluna.
Observe que o número de colunas em cada link de entrada deve ser o mesmo e deve corresponder
ao número de colunas no link de saída.

Definindo Dados de Saída do Coletor de Links
Quando você envia dados de um estágio Link Collector, as propriedades do link de saída e as definições
de coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Link Collector.
A página Saídas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados no link de saída. Esta
grade possui as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite
definições de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de
tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente.
Observe que o número de colunas no link de saída deve ser idêntico ao número de colunas em cada
um dos links de entrada. Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte
Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.

Dados do Mapeamento
Nos estágios Link Collector, as colunas de entrada são mapeadas automaticamente para colunas de saída
com base na posição. Os tipos de dados entre as colunas de entrada e saída devem ser conversíveis, e a
conversão de dados é automática.
Se a Opção de Envio de Coluna for selecionada nas opções do cliente Designer e as colunas do link de
saída não existirem, as colunas de saída serão criadas automaticamente a partir das colunas no primeiro
link de entrada quando você clicar em OK para sair do estágio.
A ordem na qual os links de entrada são processados pelo estágio Link Collector depende do design da
tarefa. O estágio geralmente envia todas as linhas de um link de entrada no link de saída antes de
processar outro link de entrada. Como o estágio não armazena linhas de entrada, ele envia uma linha de
entrada pelo link de saída assim que a linha é recebida. Portanto, a ordem na qual as linhas são enviadas
pelo link de saída depende de quando as linhas chegaram nos links de entrada.
As linhas de final de dados são tratadas como linhas de entrada normais. Se houver linhas de final de
dados em múltiplos links de entrada, elas serão enviadas pelo link de saída na ordem em que elas
chegaram. Portanto, uma linha de final de dados não é necessariamente a última linha enviada pelo link
de saída.
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Se alguns dos links de entrada de um estágio Link Collector puderem ser rastreados de volta para um
estágio Transformer comum sem qualquer estágio passivo no meio, a ordem na qual estas linhas do link
de entrada serão processadas dependerá da ordenação do link de saída no estágio Transformer.

Estágios Lookup
Estes tópicos descrevem os estágios Lookup, que permitem desempenhar consultas de tabelas. Uma
consulta singleton retorna a primeira linha única que corresponde à condição da consulta. Uma consulta
de cursor retorna todas as linhas que correspondem à condição da consulta. O InfoSphere DataStage
também permite consultas condicionais, que são executadas somente quando uma condição de
pré-consulta é verdadeira.

Utilizando um Estágio Lookup
Os estágios Lookup possuem dois links de entrada e um link de saída. O link de entrada principal pode
ser proveniente de um estágio de processamento ou de um estágio de origem. O outro link de entrada,
chamado de link de referência, deve ser proveniente de um estágio de origem. O link de referência
aparece no canvas do cliente Designer com uma linha pontilhada para distingui-lo do link primário. Os
dados de saída podem ser enviados para um outro estágio de processamento ou um estágio de destino.
Quando você editar um estágio Lookup, a caixa de diálogo Estágio Lookup será exibida. Essa caixa de
diálogo tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui três guias:
– Geral. É onde você define as especificações de consulta e digita uma descrição opcional do estágio.
A área Tipo de Consulta permite que você escolha desempenhar uma consulta singleton ou de
cursor. Consulta Singleton é o padrão.
A lista Técnica de Consulta é onde você seleciona a técnica de consulta Automática ou Hash. As
consultas Automáticas permitem que o InfoSphere DataStage escolha a técnica com base nas
informações que você especificar. Essa é a opção padrão. Se você selecionar Automática e o link de
referência for um estágio Relational ou Teradata Relational, o InfoSphere DataStage transmitirá a
condição de consulta para o banco de dados para processamento. Se o link de referência for um
estágio Complex Flat File com uma estrutura do arquivo VSAM_KSDS, ele desempenhará uma
leitura serial do arquivo, utilizando o comando VSAM START onde possível para reduzir o número
de registros lidos. Em todos os outros casos, selecionar Automática resultará em uma consulta hash,
se possível, ou então uma leitura serial do arquivo.
As consultas Hash são desempenhadas utilizando uma tabela hash na memória construída no link
de referência. Esta técnica pode ser utilizada somente com uma condição de consulta de igualdade,
em que um campo do link primário é igual a um campo do link de referência. Para obter
informações sobre requisitos de memória da tabela hash, consulte “Calculando os Requisitos de
Memória da Tabela Hash” na página 253.
– Condição Pré-Consulta. É onde você especifica uma condição pré-consulta para consultas
condicionais. Consulte “Desempenhando Consultas Condicionais” na página 133 para obter detalhes
sobre a definição de uma condição pré-consulta.
– Condição de Consulta. Contém a expressão de consulta. Consulte “Definindo a Condição de
Consulta” na página 134 para obter detalhes sobre como especificar a condição de consulta.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para os links de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados e os mapeamentos entre as
colunas de entrada e saída.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.
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Desempenhando Consultas Condicionais
As consultas condicionais são baseadas em uma condição pré-consulta que deve ser atendida antes que
uma consulta seja desempenhada. Elas podem aprimorar o desempenho de uma tarefa permitindo que
você ignore a execução de uma consulta se os dados da consulta não forem necessários ou já estiverem
disponíveis. Consulte “Exemplos de Consulta” na página 138 para obter detalhes sobre a especificação de
consultas condicionais para atender seus requisitos.
Se nenhuma condição pré-consulta for especificada em um estágio Lookup, a consulta será sempre
desempenhada para cada linha do link de entrada primário.
As condições pré-consulta são especificadas na guia Condição Pré-Consulta na página Estágio. Na lista
Ação se Condição Pré-Consulta Falhar, especifique como manipular os dados que não atenderem à
condição pré-consulta. Há três opções:
v Ignorar Linha. Impede que a linha seja lida a partir do estágio.
v Utilizar Valores Anteriores. Envia os valores da consulta anterior para o link de saída. Esta opção é a
única disponível para consultas singleton. Se a consulta anterior falhou ou se não havia consulta
anterior, a ação realizada dependerá de sua seleção no campo Ação se Condição de Consulta Falhar na
guia Condição da Consulta. Consulte Tabela 26 na página 140 para obter informações adicionais sobre
os resultados produzidos por várias combinações de opção.
v Preenchimento Nulo. Envia a linha para o link de saída com os valores da consulta configurados como
NULL se a condição de pré-consulta falhar.
O valor padrão é em branco no campo Ação se Condição Pré-Consulta Falhar. Isto é permitido somente
se nenhuma condição pré-consulta for especificada.
Defina a condição pré-consulta utilizando os seguintes campos na grade de expressão:
v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione uma coluna no link de entrada primário, um parâmetro da tarefa ou a variável
ENDOFDATA na lista. ENDOFDATA refere-se ao valor do link de entrada primário. (Consulte
“ENDOFDATA” na página 196 para obter informações adicionais sobre a utilização desta variável).
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter definições destes itens, consulte
Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna no link de entrada primário ou dê um clique duplo na célula para
digitar um valor. Os valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
Todas estas colunas são editáveis. A condição pré-consulta pode fazer referência a parâmetros da tarefa,
constantes e colunas do link de entrada primário, mas não pode utilizar colunas do link de referência.
Conforme você constrói a expressão, ela aparece no campo Condição Pré-Consulta.
As condições de consulta devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE. Para validar a
expressão, clique em Verificar. Uma mensagem de erro aparecerá se forem localizados erros. Para iniciar
novamente, clique em Limpar Tudo.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
condição de consulta, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
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Definindo a Condição de Consulta
O estágio Lookup fornece flexibilidade na criação de seu design de tarefa. Você pode desempenhar
consultas de singleton ou do cursor, bem como consultas condicionais, dependendo de seus requisitos.
Também é possível utilizar o estágio Lookup para validar a exatidão dos dados de entrada.
As expressões de consulta são definidas na guia Condição de Consulta. Na lista Ação se Condição de
Consulta Falhar, selecione uma opção para manipular uma consulta com falha. Há três opções:
v Ignorar Linha. Ignora a linha e segue para a próxima linha. Esse é o padrão.
v Interromper Programa. Pára o programa.
v Preenchimento Nulo. Preenche as colunas do link de referência com valores nulos e continua no
próximo estágio com a linha do link primário.
Defina a condição de consulta utilizando os seguintes campos na grade de expressão:
v (. Selecione um parêntese de abertura se necessário.
v Coluna. Selecione uma coluna na lista. A lista exibe os nomes de coluna de ambos os links de entrada.
v Op. Selecione um operador ou uma função lógica na lista. Para obter definições destes itens, consulte
Capítulo 7, “Referência do Programador”, na página 181.
v Coluna/Valor. Selecione uma coluna na lista ou dê um clique duplo na célula para digitar um valor. Os
valores de caracteres devem estar entre aspas simples.
v ). Selecione um parêntese de fechamento, se necessário.
v Lógica. Selecione AND ou OR na lista para continuar a expressão na próxima linha.
Todas estas colunas são editáveis. Conforme você constrói a expressão da consulta, ela aparece no campo
Condição da Consulta. As condições de consulta devem ser expressões Booleanas que retornam TRUE ou
FALSE. Para validar a expressão, clique em Verificar. Se forem localizados erros, será necessário corrigir a
expressão, clicar em Limpar Todos para iniciar novamente ou cancelar. Não é possível salvar uma
condição de consulta incorreta.
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Depois de verificar uma
condição de consulta, quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos. Para obter detalhes,
consulte “Operadores” na página 193.
Classificando o Link de Referência:
Se o arquivo de referência contiver várias linhas que correspondem à condição de consulta, você deverá
classificar o arquivo antes de desempenhar uma consulta singleton utilizando a técnica Automática. A
classificação deve ser baseada nas colunas utilizadas na condição de consulta, bem como em quaisquer
outras colunas que possam ser necessárias para assegurar os resultados corretos. A classificação do
arquivo de referência não é necessária ao utilizar a técnicaHash ou ao desempenhar uma consulta do
cursor.

Definindo Dados de Entrada de Consulta
Os dados do link primário e o link de referência são transmitidos de estágios anteriores no design da
tarefa para o estágio Lookup. As propriedades destes links e as definições de coluna dos dados são
descritas na página Entradas na caixa de diálogo Estágio Lookup.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Lookup. Selecione o link que você deseja
editar na lista Nome de Entrada. Esta lista exibe os dois links de entrada para o estágio Lookup.
v Geral. Mostra o tipo de entrada e contém uma descrição opcional do link. O campo Tipo de Entrada é
de leitura e indica se o link de entrada é o link de fluxo (primário) ou o link de referência.
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v Colunas. Exibida por padrão. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que
estão sendo gravados no estágio:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de
Dados”, na página 197 para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas tarefas do
mainframe.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna de entrada são de leitura no estágio Lookup. Você deve voltar aos estágios
em seus links de entrada se desejar alterar as definições de coluna.

Definindo Dados de Saída de Consulta
Quando você envia dados de um estágio Lookup, as propriedades dos links de saída e as definições de
coluna dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Lookup.
A página Saídas possui o seguinte campo e três guias:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Mapeamento. Especifica o mapeamento das colunas de entrada para colunas de saída. Consulte
“Dados do Mapeamento” para obter detalhes sobre a definição de mapeamentos.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados que estão sendo enviados a partir do estágio.
Esta grade possui as seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite
definições de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de
tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente.
Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando
Metadados de Coluna”, na página 221.

Dados do Mapeamento
A guia Mapeamento é utilizada para definir os mapeamentos entre as colunas de entrada e saída que
estão sendo transmitidas através do estágio Lookup.
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Você pode ignorar esta etapa se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente
Designer. As colunas de saída são criadas automaticamente para cada link de saída e os mapeamentos
entre as colunas de entrada e saída correspondentes são definidos quando você clica em OK para sair do
estágio.
Esta guia é dividida em duas áreas de janela, a esquerda para os links de entrada (e quaisquer
parâmetros da tarefa que foram definidos) e a direita para o link de saída e mostra as colunas e os
relacionamentos entre elas.
Você pode arrastar a barra divisora entre as duas áreas de janela para redimensioná-las em relação umas
às outras. As barras de rolagem verticais permitem rolar a visualização das listas de colunas para cima ou
para baixo, bem como das áreas de janela.
Você pode definir mapeamentos de coluna a partir da guia Mapeamento de duas formas:
v arrastar e soltar. Especifica que uma coluna de saída é derivada diretamente de uma coluna de
entrada. Consulte “Usando Arrastar e Soltar” para obter detalhes.
v Correspondência Automática. Configura automaticamente as derivações da coluna de saída a partir de
suas colunas de entrada correspondentes, com base no nome ou local. Consulte “Utilizando
Correspondência Automática de Colunas” na página 137 para obter detalhes.
As expressões de derivação não podem ser especificadas na guia Mapeamento. Se você precisar
desempenhar transformações de dados, deverá incluir um estágio Transformer em outra parte no design
da tarefa.
Conforme os mapeamentos são definidos, os nomes da coluna de saída são alterados de vermelho para
preto. Uma linha de relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e a coluna de saída.
Recurso de Localização:
Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa, há um recurso de localização para ajudá-lo a
localizar uma coluna ou expressão específica.
Para utilizar o recurso de localização:
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Localizar de uma destas três formas:
v Clique em Localizar na guia Mapeamento.
v Selecione Localizar no menu de atalho do link.
2. Clique em uma das seguintes guias:
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica.

3.
4.
5.
6.

v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão de
coluna de saída.
Selecione um link na lista Nome de Link. (Você pode procurar o texto da expressão somente no link
de saída.)
Digite o texto a procurar no campo Localizar o que.
Opcional: Selecione as caixas de opções Corresponde Maiúsculas e Minúsculas e Corresponder
Palavra Inteira para restringir sua procura.
Opcional: Na guia Texto da Expressão, selecione Expressão Vazia para procurar a próxima expressão
vazia.

Usando Arrastar e Soltar:
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Sobre Esta Tarefa
Uma forma simples de especificar mapeamentos é utilizar a funcionalidade arrastar e soltar da guia
Mapeamento. Você pode arrastar colunas de seu link de entrada para seu link de saída para definir cada
mapeamento.
Para arrastar e soltar:
Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem liberar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
até o local desejado no link de destino.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.
Resultados
Você também pode clicar na barra de título que exibe o nome do link e, sem liberar o botão do mouse,
arrastar o ponteiro do mouse até a primeira célula Derivação no link de destino. Isto mapeará todas as
colunas de entrada nas colunas de saída com base no local.
Utilizando Correspondência Automática de Colunas:
Sobre Esta Tarefa
A correspondência automática de colunas permite configurar automaticamente colunas em um link de
saída para serem derivadas de colunas correspondentes em um link de entrada.
Para utilizar a correspondência automática:
Procedimento
1. Clique em Mapeamento Automático na guia Mapeamento para abrir a caixa de diálogo
Correspondência Automática de Colunas.
2. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. Ele inicia com a primeira coluna do link de
entrada indo até a primeira coluna do link de saída e segue descendo até que não haja mais colunas
de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
v Colunas de Entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de Saída:
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
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v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione esta caixa de opções para especificar
que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser ignoradas ao corresponder os nomes. A
configuração desta opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
3. Clique em OK para prosseguir com a auto-correspondência.
Nota: A correspondência automática não leva em conta qualquer tipo de incompatibilidade de dados
entre colunas correspondidas; as derivações são configuradas indiferentemente.

Exemplos de Consulta
As consultas de tabela permitem obter um valor que é um código em sua tabela de origem e consultar as
informações associadas a esse código em uma tabela de referência. Por exemplo, suponha que você
possui uma tabela que contém informações sobre produtos. Para cada produto há um código de
fornecedor. Você possui outra tabela com informações do fornecedor. Neste caso, você poderia utilizar
uma consulta de tabela para converter o código do fornecedor em um nome de fornecedor.
Tabela 18 fornece um exemplo simples de códigos de fornecedor no link primário e Tabela 19 fornece um
exemplo simples das informações do fornecedor no link de referência:
Tabela 18. Link Primário
Produto

Código do Fornecedor

Tinta

O

Escovador

B

Pincéis

D

Papel de Parede

E

Tabela 19. Link de Referência
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

O

Anderson

B

Brown, C.

B

Brown, M.

C

Carson

E

Edwards

Uma consulta do cursor que utiliza a técnica Automática e a opção Ignorar Linha produz os resultados
mostrados em Tabela 20.
Tabela 20. Resultado da Consulta Automática do Cursor
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, C.

Escovador

Brown, M.

Papel de Parede

Edwards
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Uma consulta do cursor que utiliza a técnica Hash e a opção Ignorar Linha produz os resultados
mostrados em Tabela 21 ou Tabela 22, dependendo de como a tabela hash é criada.
Tabela 21. Resultado da Consulta do Cursor Hash (A)
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, C.

Escovador

Brown, M.

Papel de Parede

Edwards

Tabela 22. Resultado da Consulta do Cursor Hash (B)
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, M.

Escovador

Brown, C.

Papel de Parede

Edwards

Uma consulta do singleton que utiliza a técnica Automática e a opção Ignorar Linha produz os
resultados mostrados em Tabela 23.
Tabela 23. Resultado da Consulta Automática do Singleton
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, C.

Papel de Parede

Edwards

Uma consulta do singleton que utiliza a técnica Hash e a opção Ignorar Linha produz os resultados
mostrados em Tabela 24 ou Tabela 25, dependendo de como a tabela hash é criada.
Tabela 24. Resultado da Consulta do Singleton Hash (A)
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, C.

Papel de Parede

Edwards

Tabela 25. Resultado da Consulta do Singleton Hash (B)
Produto

Nome do Fornecedor

Tinta

Anderson

Escovador

Brown, M.

Papel de Parede

Edwards

Nos exemplos de consulta de singleton, se você tivesse escolhido a opção Preenchimento Nulo em vez
de Ignorar Linha como a ação para uma consulta com falha, haveria outra linha em cada tabela para o
produto Pincéis com um NULL para o nome do fornecedor.
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Exemplos de Consulta Condicional
Ao desempenhar consultas condicionais, seja cuidadoso ao considerar os resultados de suas seleções nos
campos Ação se Condição Pré-consulta Falhar e Ação se Condição de Consulta Falhar. Determinadas
combinações de opções podem não fazer sentido para alguns casos de negócios. A Tabela 26 descreve os
resultados de várias combinações de opções.
Tabela 26. Combinações da Opção Ação se Consulta Falhar
Resultado da
Condição
Pré-Consulta

Ação se Condição
Pré-Consulta Falhar

Resultado da
Consulta Anterior

Ação se Condição de
Consulta Falhar

Ação Resultante
Realizada

TRUE

Qualquer um(a)

Com êxito

Qualquer um(a)

Lookup

TRUE

Qualquer um(a)

Erro

Ignorar Linha

Lookup

TRUE

Qualquer um(a)

Erro

Preenchimento Nulo

Lookup

TRUE

Qualquer um(a)

Erro

Interromper
Programa

Interromper
Programa

FALSE

Ignorar Linha

Com êxito

Qualquer um(a)

Ignorar Linha

FALSE

Ignorar Linha

Erro

Ignorar Linha

Ignorar Linha

FALSE

Ignorar Linha

Erro

Preenchimento Nulo

Ignorar Linha

FALSE

Ignorar Linha

Erro

Interromper
Programa

Interromper
Programa

FALSE

Preenchimento Nulo

Com êxito

Qualquer um(a)

Preenchimento Nulo

FALSE

Preenchimento Nulo

Erro

Ignorar Linha

Preenchimento Nulo

FALSE

Preenchimento Nulo

Erro

Preenchimento Nulo

Preenchimento Nulo

FALSE

Preenchimento Nulo

Erro

Interromper
Programa

Interromper
Programa

FALSE

Utilizar Valores
Anteriores

Com êxito

Qualquer um(a)

Utilizar Valores
Anteriores

FALSE

Utilizar Valores
Anteriores

Erro

Ignorar Linha

Ignorar Linha

FALSE

Utilizar Valores
Anteriores

Erro

Preenchimento Nulo

Preenchimento Nulo

FALSE

Utilizar Valores
Anteriores

Erro

Interromper
Programa

Interromper
Programa

Como exemplo, suponha que você projete uma tarefa que utiliza uma consulta condicional para localizar
dados do fornecedor que estão ausentes em uma tabela de produtos. A tabela de produtos é o link
primário para o estágio Lookup e os dados do fornecedor são o link de referência, conforme mostrado no
design de tarefa a seguir.

140

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Os dados para o link primário de ProductData são mostrados em Tabela 27. Observe que a coluna Nome
do Fornecedor possui dados ausentes.
Tabela 27. Link Primário
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

1

O

Anderson

Tinta

2

B

Brown

Tinta

3

B

Brown

Escovador

4

B

Escovas

5

C

Papel de Parede

6

C

7

D

Tinta

8

D

Verniz

9

E

Edwards

Papel de Parede

10

S

Fisher

Escovas

11

i

Xcel

Descoloração

12

Z

Zack

Escovador

13

i

Verniz

14

Z

Escovas

Carson

Papel de Parede

Os dados para o link de referência InfoFornecedor são mostrados em Tabela 28:
Tabela 28. Link de Referência
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

O

Anderson
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Tabela 28. Link de Referência (continuação)
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

B

Brown

C

Carson

D

Donner

E

Edwards

S

Fisher

G

Green

O estágio Lookup é configurado dessa forma se o nome do fornecedor estiver em branco no link
primário, a consulta é desempenhada para preencher as informações do fornecedor ausentes. O tipo de
consulta é Consulta Singleton e a técnica de consulta é Automática.
A condição pré-consulta é:
ProductData.SUPPLIER_NAME = ’ ’

A condição de consulta é:
ProductData.SUPPLIER_CODE = SupplierInfo.SUPPLIER_CODE

Na guia Mapeamento do estágio Lookup, as colunas Código do Fornecedor e Nome do Fornecedor no
link primário e Nome do Fornecedor no link de referência são mapeadas para o link de saída, conforme
mostrado:
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Em seguida, os dados são transmitidos para um estágio Transformer, onde as colunas são mapeadas para
o link de saída. A derivação da coluna para Nome do Fornecedor utiliza a lógica IF THEN ELSE para
determinar a saída correta:
IF LookupOut.SUPPLIER_NAME= ’ ’ THEN
LookupOut.SUPPLIER_NAME_2
ELSE LookupOut.SUPPLIER_NAME
END

Em outras palavras, se Nome do Fornecedor no link primário estiver em branco, a saída será o valor do
link de referência. Caso contrário, será o valor do link primário.
O estágio Transformer aparecerá da seguinte maneira:

Dependendo de suas seleções nos campos Ação se Condição Pré-consulta Falhar e Ação se Condição de
Consulta Falhar, ambos os resultados da consulta e os resultados finais da tarefa poderão variar muito,
conforme demonstrado nos exemplos a seguir.

Preenchimento Nulo, Ignorar Combinação de Linha
Se a ação especificada para uma condição pré-consulta com falha for Preenchimento Nulo e a ação para
uma consulta com falha for Ignorar Linha, os resultados da consulta serão:
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Tabela 29. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2

1

O

Anderson

(Nulo)

2

B

Brown

(Nulo)

3

B

Brown

(Nulo)

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

(Nulo)

10

S

Fisher

(Nulo)

11

i

Xcel

(Nulo)

12

Z

Zack

(Nulo)

Carson

(Nulo)

Os Registros 1-3, 6 e 9-12 não atenderam à condição pré-consulta mas são transmitidos através do estágio
devido à ação Preenchimento Nulo. Nestes registros, a coluna Nome do Fornecedor 2 é preenchida com
um valor nulo. Os Registros 13 e 14 atenderam à condição pré-consulta, mas falharam na condição de
consulta porque os códigos de fornecedor não correspondem. Como Ignorar Linha é a ação especificada
para uma consulta com falha, nenhum registro será enviado a partir do estágio.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 30. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

O

Anderson

Tinta

B

Brown

Tinta

B

Brown

Escovador

B

Brown

Escovas

C

Carson

Papel de Parede

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

E

Edwards

Papel de Parede

S

Fisher

Escovas

i

Xcel

Descoloração

Z

Zack

Escovador

Ignorar Linha, Ignorar Combinação de Linha
Utilizar os mesmos dados, a mesma condição pré-consulta e a mesma condição de consulta, mas
alterando a ação para uma condição pré-consulta com falha para Ignorar Linha, produz os seguintes
resultados de consulta:
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Tabela 31. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2

4

B

Brown

5

C

Carson

7

D

Donner

8

D

Donner

Os Registros 1-3, 6 e 9-12 do link primário não atenderam à condição pré-consulta e não serão
transmitidos devido à ação Ignorar Linha. Os Registros 4, 5, 7 e 8 atenderam à condição pré-consulta e
possuem resultados de consulta com êxito. Os Registros 13 e 14 atenderam à condição pré-consulta mas
falharam na consulta porque os códigos do fornecedor não correspondem. Eles serão omitidos como
saída do estágio devido à ação Ignorar Linha para uma consulta com falha.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 32. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

B

Brown

Escovas

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

Utilizar Valores Anteriores, Ignorar Combinação de Linha
Neste exemplo, a ação para uma condição pré-consulta com falha é Utilizar Valores Anteriores. Isto
significa que os dados de saída mapeados a partir do link de referência serão utilizados repetidamente
até que os dados de uma consulta subsequente sejam alterados. Os resultados produzidos com esta opção
podem variar dependendo do conteúdo e da ordem do link primário. Utilizando os mesmos dados que
antes, os resultados da consulta serão:
Tabela 33. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

S

Fisher

Donner

11

i

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

Carson

Nome do Fornecedor 2

Carson

Os Registros 1-3 do link primário não atenderam à condição pré-consulta e não serão transmitidos. Isto
ocorre porque não há valores anteriores para utilizar e a ação para uma consulta com falha é Ignorar
Linha. Os Registros 4, 5, 7 e 8 atenderam à condição pré-consulta e possuem resultados de consulta com
êxito. Os Registros 6 e 9-12 não atenderam à condição pré-consulta, entretanto, nos Registros 9-12, os
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resultados incluem valores incorretos na coluna Nome do Fornecedor 2 devido à ação Utilizar Valores
Anteriores. Os Registros 13 e 14 serão omitidos porque não atenderam à condição de consulta e a ação é
Ignorar Linha.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 34. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

B

Brown

Escovas

C

Carson

Papel de Parede

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

E

Edwards

Papel de Parede

S

Fisher

Escovas

i

Xcel

Descoloração

Z

Zack

Escovador

Utilizar Valores Anteriores, Ignorar Combinação de Linha 2
Este exemplo é igual ao último, exceto que os dados no link primário estão reordenados. O quarto
registro se torna o primeiro registro, conforme mostrado em Tabela 35.
Tabela 35. Link Primário
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

1

B

2

O

Anderson

Tinta

3

B

Brown

Tinta

4

B

Brown

Escovador

5

C

6

C

7

D

Tinta

8

D

Verniz

9

E

Edwards

Papel de Parede

10

S

Fisher

Escovas

11

i

Xcel

Descoloração

12

Z

Zack

Escovador

13

i

Verniz

14

Z

Escovas

Escovas

Papel de Parede
Carson

Papel de Parede

Neste momento os resultados do estágio Lookup são os seguintes:
Tabela 36. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

1

B

2

O
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Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2
Brown

Anderson

Brown

Tabela 36. Resultados da Consulta (continuação)
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2

3

B

Brown

Brown

4

B

Brown

Brown

5

C

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

S

Fisher

Donner

11

i

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

Carson
Carson

Carson

Como o primeiro registro atendeu à condição pré-consulta, uma consulta foi desempenhada com êxito e
os valores anteriores foram utilizados até que outra consulta foi desempenhada. Se a primeira consulta
tivesse falhado, os resultados seriam iguais aos do último exemplo.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 37. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

B

Brown

Escovas

O

Anderson

Tinta

B

Brown

Tinta

B

Brown

Escovador

C

Carson

Papel de Parede

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

E

Edwards

Papel de Parede

S

Fisher

Escovas

i

Xcel

Descoloração

Z

Zack

Escovador

Utilizar Valores Anteriores, Combinação de Preenchimento Nulo
Neste exemplo, a ação, se a condição pré-consulta falhar, ainda é Utilizar Valores Anteriores, mas a ação
se a condição de consulta falhar é alterada para Preenchimento Nulo. Os dados são iguais aos nos
primeiros três exemplos. Os resultados da consulta são:
Tabela 38. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2

1

O

Anderson

(Nulo)

2

B

Brown

(Nulo)

3

B

Brown

(Nulo)
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Tabela 38. Resultados da Consulta (continuação)
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

S

Fisher

Donner

11

i

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

13

i

(Nulo)

14

Z

(Nulo)

Carson

Nome do Fornecedor 2

Carson

Observe que os Registros 1-3 estão presentes mesmo embora não haja valores anteriores a designar. Este é
o resultado de utilizar Preenchimento Nulo como a ação se a consulta falhar. Observe também que os
Registros 13 e 14 estão presentes mesmo embora tenham falhado na consulta; este também é o resultado
da opção Preenchimento Nulo.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 39. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

O

Anderson

Tinta

B

Brown

Tinta

B

Brown

Escovador

B

Brown

Escovas

C

Carson

Papel de Parede

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

E

Edwards

Papel de Parede

S

Fisher

Escovas

i

Xcel

Descoloração

Z

Zack

Escovador

i

(Nulo)

Verniz

Z

(Nulo)

Escovas

Preenchimento Nulo, Combinação de Preenchimento Nulo
Neste exemplo, a ação para uma condição pré-consulta com falha e uma condição de consulta com falha
é Preenchimento Nulo. Os resultados da consulta serão os seguintes:

148

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Tabela 40. Resultados da Consulta
Nº de Registro

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor 2

1

O

Anderson

(Nulo)

2

B

Brown

(Nulo)

3

B

Brown

(Nulo)

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

(Nulo)

10

S

Fisher

(Nulo)

11

i

Xcel

(Nulo)

12

Z

Zack

(Nulo)

13

i

(Nulo)

14

Z

(Nulo)

Carson

(Nulo)

Os Registros 1-3, 6 e 9-12 não atenderam à condição pré-consulta mas são transmitidos devido à ação
Preenchimento Nulo. Os Registros 4, 5, 7 e 8 atendem à condição pré-consulta e possuem resultados de
consulta com êxito. Os Registros 13 e 14 atendem à condição pré-consulta, não atendem a condição de
consulta e são transmitidos devido à ação Preenchimento Nulo se a condição de consulta falhar.
A saída final depois que os dados são transmitidos através do estágio Transformer é:
Tabela 41. Saída Final
Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Produto

O

Anderson

Tinta

B

Brown

Tinta

B

Brown

Escovador

B

Brown

Escovas

C

Carson

Papel de Parede

C

Carson

Papel de Parede

D

Donner

Tinta

D

Donner

Verniz

E

Edwards

Papel de Parede

S

Fisher

Escovas

i

Xcel

Descoloração

Z

Zack

Escovador

i

Verniz

Z

Escovas
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Estágios Classificar
Estes tópicos descrevem os estágios Sort, que desempenham a classificação nas colunas de entrada a
partir de um único link de entrada. As colunas classificadas são enviadas para um estágio de
processamento ou um estágio de destino por meio de um único link de saída.

Utilizando um Estágio Sort
Os estágios Sort possuem somente um link de entrada e um link de saída. O link de entrada deve vir de
um estágio de origem. Os dados classificados podem ser enviados para outro estágio de processamento
ou um estágio de destino.
Quando você editar um estágio Sort, a caixa de diálogo Estágio Sort será exibida. Essa caixa de diálogo
tem três páginas:
v Estágio. Exibe o nome do estágio que está sendo editado. O nome do estágio é editável. Esta página
possui uma guia Geral na qual você pode digitar uma descrição opcional do estágio.
v Entradas. Especifica as definições de coluna para o link de entrada de dados.
v Saídas. Especifica as definições de coluna para o link de saída de dados. Esta página possui uma guia
Classificar por na qual você seleciona as colunas a serem classificadas e especifica a ordem de
classificação. A guia Mapeamento é onde você define os mapeamentos entre as colunas de entrada e
de saída.
Clique em OK para fechar essa caixa de diálogo. As alterações são salvas ao salvar a tarefa.

Definindo Dados de Entrada de Classificação
Os dados a serem classificados são transmitidos de um estágio anterior no design da tarefa e no estágio
Sort por meio de um único link de entrada. As propriedades desse link e as definições de coluna dos
dados são descritas na página Entradas da caixa de diálogo Estágio Sort.
A página Entradas possui o seguinte campo e duas guias:
v Nome de Entrada. O nome do link de entrada para o estágio Sort. Como somente um link de entrada
é permitido, o nome do link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Colunas. Exibida por padrão. Contém uma grade que exibe as definições de coluna para os dados que
estão sendo gravados no estágio:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
As definições de coluna de entrada são de leitura no estágio Sort. É necessário voltar ao estágio em
seu link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.
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Definindo Dados de Saída de Classificação
Quando você envia dados de um estágio Sort, as propriedades do link de saída e as definições de coluna
dos dados são definidas na página Saídas na caixa de diálogo Estágio Sort.
A página Saídas possui o campo e as quatro guias a seguir:
v Nome da Saída. O nome do link de saída. Como somente um link de saída é permitido, o nome do
link é de leitura.
v Geral. Contém uma descrição opcional do link.
v Classificar por. Exibida por padrão. Contém uma lista de colunas disponíveis para classificação e
especifica a ordem de classificação. Consulte “Classificando Dados” para obter detalhes sobre a
definição da ordem de classificação.
v Mapeamento. Especifica o mapeamento das colunas de entrada para colunas de saída. Consulte
“Dados do Mapeamento” na página 152 para obter detalhes sobre a definição de mapeamentos.
v Colunas. Contém as definições de coluna para os dados no link de saída. Esta grade possui as
seguintes colunas:
– Nome da Coluna. O nome da coluna.
– Tipo de SQL. O tipo de dados SQL. Para obter detalhes sobre os tipos de dados suportados nas
tarefas de mainframe, consulte Capítulo 8, “Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados”, na
página 197.
– Comprimento. A precisão dos dados. Esse é o número de caracteres para dados Char, o número
máximo de caracteres para dados VarChar, o número total de dígitos para tipos de dados numéricos
e o número de dígitos na parte de microssegundo de dados Timestamp.
– Escala. O fator de escala de dados. Esse é o número de dígitos à direita da vírgula decimal para
dados Decimal e zero para todos os outros tipos de dados.
– Anulável. Indica se a coluna pode conter um valor nulo.
– Descrição. Um texto de descrição da coluna.
Clique em Carregar para carregar colunas de uma definição de tabela no repositório ou digite
definições de coluna manualmente e clique em Salvar como... para salvá-las como uma definição de
tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. Clique em Limpar Tudo para iniciar novamente.
Para obter detalhes sobre a edição de definições de coluna, consulte Capítulo 10, “Editando
Metadados de Coluna”, na página 221.

Classificando Dados
As origens de dados para seu armazém de dados podem organizar informações de uma maneira eficiente
para gerenciar operações do dia-a-dia, mas não é útil para tomadas de decisões de negócios. Por
exemplo, suponha que você deseja analisar informações sobre novos funcionários. Os dados em seu
banco de dados de funcionários contém informações detalhadas sobre todos os funcionários, incluindo o
número do funcionário, departamento, cargo, data de contratação, escolaridade, salário e número do
telefone. Classifique os dados pela data de contratação e o gerenciador obterá as informações de que você
precisa mais rápido.
O estágio Sort permite classificar as colunas no link de entrada para adequação com seus requisitos. As
especificações de classificação são definidas na guia Classificar por.
Você pode mover uma coluna da lista Colunas Disponíveis para a lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em >. Para mover todas as
colunas, clique em >>. Você pode remover colunas únicas da lista Colunas Selecionadas dando um
clique duplo no nome da coluna ou realçando o nome da coluna e clicando em <. Remova todas as
colunas clicando em <<. Clique em Localizar para procurar uma coluna específica em uma das listas.
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Depois de ter selecionado as colunas a serem classificadas na guia Classificar por, você deverá especificar
a ordem de classificação. Clique no campo Ordem de Classificação próximo a cada coluna na lista
Colunas Selecionadas. Uma lista é exibida com duas opções de classificação:
v Crescente. Essa é a definição padrão. Selecione esta opção se os dados de entrada na coluna
especificada precisarem ser classificados em ordem crescente.
v Decrescente. Selecione esta opção se os dados de entrada na coluna especificada precisarem ser
classificados em ordem decrescente.
Utilize os botões de seta à direita da lista Colunas Selecionadas para alterar a ordem das colunas que
estão sendo classificadas. A primeira coluna é a coluna de classificação primária e quaisquer colunas
restantes são classificadas de forma secundária.

Dados do Mapeamento
A guia Mapeamento é utilizada para definir os mapeamentos entre as colunas de entrada e saída que
estão sendo transmitidas através do estágio Sort.
Você pode ignorar esta etapa se a Opção de Envio da Coluna estiver selecionada nas opções do cliente
Designer. As colunas de saída são criadas automaticamente para cada link de saída e os mapeamentos
entre as colunas de entrada e saída correspondentes são definidos quando você clica em OK para sair do
estágio.
Esta guia é dividida em duas áreas de janela, a esquerda para o link de entrada (e quaisquer parâmetros
da tarefa que foram definidos) e a direita para o link de saída e mostra as colunas e os relacionamentos
entre elas.
Você pode arrastar a barra divisora entre as duas áreas de janela para redimensioná-las em relação umas
às outras. As barras de rolagem verticais permitem rolar a visualização das listas de colunas para cima ou
para baixo, bem como das áreas de janela.
Você pode definir mapeamentos de coluna a partir da guia Mapeamento de duas formas:
v arrastar e soltar. Especifica que uma coluna de saída é derivada diretamente de uma coluna de
entrada. Consulte “Usando Arrastar e Soltar” na página 153 para obter detalhes.
v Correspondência Automática. Configura automaticamente as derivações da coluna de saída a partir de
suas colunas de entrada correspondentes, com base no nome ou local. Consulte “Utilizando
Correspondência Automática de Colunas” na página 153 para obter detalhes.
As expressões de derivação não podem ser especificadas na guia Mapeamento. Se você precisar
desempenhar transformações de dados, deverá incluir um estágio Transformer em outra parte no design
da tarefa.
Conforme os mapeamentos são definidos, os nomes da coluna de saída são alterados de vermelho para
preto. Uma linha de relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e a coluna de saída.
Recurso de Localização:
Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa, há um recurso de localização para ajudá-lo a
localizar uma coluna ou expressão específica.
Para utilizar o recurso de localização:
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Localizar de uma destas três formas:
v Clique em Localizar na guia Mapeamento.
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2.

3.
4.
5.
6.

v Selecione Localizar no menu de atalho do link.
Clique em uma das seguintes guias:
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica.
v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão de
coluna de saída.
Selecione um link na lista Nome de Link. (Você pode procurar o texto da expressão somente no link
de saída.)
Digite o texto a procurar no campo Localizar o que.
Opcional: Selecione as caixas de opções Corresponde Maiúsculas e Minúsculas e Corresponder
Palavra Inteira para restringir sua procura.
Opcional: Na guia Texto da Expressão, selecione Expressão Vazia para procurar a próxima expressão
vazia.

Usando Arrastar e Soltar:
Sobre Esta Tarefa
Uma forma simples de especificar mapeamentos é utilizar a funcionalidade arrastar e soltar da guia
Mapeamento. Você pode arrastar colunas de seu link de entrada para seu link de saída para definir cada
mapeamento.
Para arrastar e soltar:
Procedimento
1. Clique na célula de origem para selecioná-la.
2. Clique na célula selecionada novamente e, sem liberar o botão do mouse, arraste o ponteiro do mouse
até o local desejado no link de destino.
3. Solte o botão do mouse para soltar a célula selecionada.
Resultados
Você também pode clicar na barra de título que exibe o nome do link e, sem liberar o botão do mouse,
arrastar o ponteiro do mouse até a primeira célula Derivação no link de destino. Isto mapeará todas as
colunas de entrada nas colunas de saída com base no local.
Utilizando Correspondência Automática de Colunas:
Sobre Esta Tarefa
A correspondência automática de colunas permite configurar automaticamente colunas em um link de
saída para serem derivadas de colunas correspondentes em um link de entrada.
Para utilizar a correspondência automática:
Procedimento
1. Clique em Mapeamento Automático na guia Mapeamento para abrir a caixa de diálogo
Correspondência Automática de Colunas.
2. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. Ele inicia com a primeira coluna do link de
entrada indo até a primeira coluna do link de saída e segue descendo até que não haja mais colunas
de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
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v Colunas de Entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de Saída:
– Ignorar Prefixo. Opcionalmente, especifica caracteres na frente do nome da coluna que devem
ser ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Opcionalmente, especifica caracteres no final do nome da coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione esta caixa de opções para especificar
que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser ignoradas ao corresponder os nomes. A
configuração desta opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
3. Clique em OK para prosseguir com a auto-correspondência.
Nota: A correspondência automática não leva em conta qualquer tipo de incompatibilidade de dados
entre colunas correspondidas; as derivações são configuradas indiferentemente.

Estágios Transformer
Estes tópicos descrevem os estágios Transformer, que desempenham conversões de dados em dados
extraídos. Os dados são, então, transmitidos para outro estágio ativo ou para um estágio que grava dados
em um arquivo ou banco de dados de destino.
O editor do estágio Transformer é semelhante para tarefas do mainframe, do servidor e paralelas, mas a
funcionalidade é diferente. Apenas a funcionalidade do mainframe é descrita neste tópico. Para a
funcionalidade do servidor ou paralela, consulte os respectivos guias.

Utilizando um Estágio Transformer
Os estágios Transformer possuem um link de entrada e um ou mais links de saída. Se você clicar com o
botão direito do mouse em um estágio Transformer a partir do canvas do cliente Designer, o menu de
atalho exibirá várias opções para edição do estágio:
v Selecionar Propriedades abre o Editor do Transformador.
v Se o estágio possuir links, selecionar um nome de link na opção de menu Links de Entrada ou Links
de Saída abrirá o Editor do Transformador com o link selecionado realçado.
v Se as colunas já tiverem sido definidas no link de entrada para o estágio, você poderá selecionar
Propagar Colunas para propagar colunas do link de entrada para um link de saída selecionado. Isto
economiza tempo se você estiver simplesmente transmitindo colunas através do estágio sem
desempenhar transformações de dados.
v Se as colunas já tiverem sido definidas nos links de entrada e de saída, você poderá selecionar
Corresponder Colunas Automaticamente para mapear automaticamente as colunas de entrada para as
colunas do link de saída selecionado que possuem nomes correspondentes.
Ao editar um estágio Transformer, o Transformer Editor é exibido. No exemplo a seguir, há um link de
entrada e dois links de saída. Os metadados estão sendo definidos para o link de entrada, mas não para
os links de saída:
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Componentes do Transformer Editor
O Transformer Editor possui os seguintes componentes.

Barra de Ferramentas
A barra de ferramentas Transformador aparece no início do Editor do Transformador. Ela contém os
seguintes botões da esquerda para a direita:
v Propriedades do Estágio
v Restrições
v Mostrar Todas as Relações ou Relações Selecionadas
v Mostrar/Ocultar Variáveis de Estágio
v Recortar
v Copiar
v
v
v
v
v
v

Colar
Localizar/Substituir
Carregar Definição de Coluna
Salvar Definição de Coluna
Correspondência Automática de Colunas
Ordem de Execução do Link de Saída
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Área de Link
A área superior exibe links para e do estágio Transformer, mostrando suas colunas e os relacionamentos
entre elas.
A área do link é o local onde todas as definições de coluna e variáveis do estágio são definidas.
A área do link é dividida em duas áreas de janela; você pode arrastar a barra divisora entre elas para
redimensionar as áreas de janela relativas a uma outra. Também há uma barra de rolagem horizontal, que
permite rolar a visualização para a esquerda ou direita.
A área de janela esquerda mostra o link de entrada e a área de janela direita mostra links de saída e
variáveis do estágio. Para todos os tipos de links, os campos-chave são mostrados em negrito. As colunas
de saída que não possuem derivação definida são mostradas em vermelho (ou na cor definida em
Ferramentas > Opções...).
No Editor do Transformador, um único link pode ser selecionado por vez. Quando selecionado, a barra
de título do link é realçada e as pontas de seta indicam quaisquer colunas selecionadas.

Área de Metadados
A área inferior mostra os metadados de coluna para links de entrada e de saída. Novamente, essa área é
dividida em duas áreas de janela: a esquerda que mostra metadados de link de entrada e a direita que
mostra metadados de link de saída.
Os metadados para cada link são mostrados em uma grade contida em uma página tabulada. Clique na
guia para trazer o link necessário para a frente. Este link também é selecionado na área do link.
Se você selecionar um link na área do link, sua página de metadados será trazida para a frente
automaticamente.
É possível editar as grades para alterar os metadados da coluna somente nos links de saída. Também é
possível incluir e excluir metadados do link de saída. Para obter detalhes sobre a edição dos metadados
da coluna, consulte Capítulo 10, “Editando Metadados de Coluna”, na página 221.

Menus de Atalho
Os menus de atalho do Editor do Transformador são exibidos clicando com o botão direito nos links na
área de links. Existem três menus levemente diferentes, dependendo de se você clicar com o botão direito
em um link de entrada, um link de saída ou uma variável do estágio.
O menu de atalho do link de entrada permite que você:
v Abra a caixa de diálogo Propriedades para digitar uma descrição do link.
v Abra a caixa de diálogo Correspondência Automática da Coluna.
v Exiba a caixa de diálogo Localizar/Substituir.
v Selecione todas as colunas no link.
v Exibir a caixa de diálogo Selecionar.
v Copie uma coluna no link.
O menu de atalho
v Abra a caixa de
v Abra a caixa de
v Abra a caixa de

do link de saída permite que você:
diálogo Propriedades para digitar uma descrição do link.
diálogo Restrições para especificar uma restrição.
diálogo Correspondência Automática da Coluna.

v Exiba a caixa de diálogo Localizar/Substituir.
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v
v
v
v
v

Selecione todas as colunas no link.
Exibir a caixa de diálogo Selecionar.
Editar várias derivações em uma operação.
Edite, valide ou limpe uma derivação.
Anexe ou insira uma nova coluna no link selecionado.

v Exclua colunas no link.
v Recorte, copie e cole uma coluna ou derivação no link.
O menu de atalho da variável do estágio permite que você:
v Abra a caixa de diálogo Propriedades do Estágio para especificar uma variável.
v Abra a caixa de diálogo Correspondência Automática da Coluna.
v Exiba a caixa de diálogo Localizar/Substituir.
v Selecione todas as variáveis de estágio.
v
v
v
v
v

Exibir a caixa de diálogo Selecionar.
Editar várias derivações em uma operação.
Edite, valide ou limpe uma derivação.
Anexe ou insira uma nova variável de estágio.
Exclua uma variável de estágio.

v Recorte, copie e cole uma variável de estágio ou derivação.
Se você exibir o menu de atalho a partir do plano de fundo da área de links, você poderá:
v Abra a caixa de diálogo Propriedades do Estágio para digitar uma descrição do estágio, especificar
uma variável ou especificar a ordem de processamento do link de saída.
v Abra a caixa de diálogo Restrições para especificar uma restrição.
v Abra a guia Ordenação do Link da caixa de diálogo Propriedades do Estágio para reordenar o
processamento do link de saída.
v Alternar entre exibir variáveis de estágio e ocultá-las.
v Alternar entre visualizar relações de links para todos os links, ou somente para o link selecionado.
Clicar com o botão direito na área de metadados do Editor do Transformador abre os menus de atalho de
edição da grade padrão.

Propriedades do Estágio Transformer
O estágio Transformer possui uma caixa de diálogo Propriedades que permite especificar os detalhes
sobre como o estágio opera. Essa caixa de diálogo tem três páginas:
v Estágio. Ela é utilizada para especificar informações gerais sobre o estágio. A página Estágio possui três
guias:
– Geral. Permite digitar uma descrição opcional do estágio.
– Variáveis. Permite especificar as variáveis do estágio para utilização no estágio. Consulte “Definindo
Variáveis do Estágio Local” na página 167 para obter detalhes sobre a definição de variáveis do
estágio.
– Ordenação de Links. Permite especificar a ordem na qual os links de saída são processados.
Consulte “Especificando a Ordem do Link de Saída” na página 166 para obter detalhes sobre a
ordenação do link.
v Entradas. Permite digitar uma descrição opcional dos dados no link de entrada. O estágio Transformer
pode ter somente um link de entrada.
v Saídas. Permite digitar uma descrição opcional para cada um dos links de saída do estágio.
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Conceitos Básicos do Estágio Transformer
Esta seção explica alguns dos conceitos básico de utilização de um estágio Transformer. Antes de editar
um estágio Transformer, você já deve ter definido os dados que estão sendo transmitidos no estágio a
partir de seu link de entrada. Você utilizará o Editor do Transformador para definir os dados que serão
enviados pelo estágio e como eles serão transformados.

Links de Entrada
Os dados são transmitidos ao estágio Transformer por meio de um único link de entrada. O link de
entrada pode vir de um estágio passivo ou ativo. Os dados de entrada em um estágio Transformer são de
leitura. É necessário voltar ao estágio em seu link de entrada se desejar alterar as definições de colunas.

Links de Saída
Você pode ter qualquer número de links de saída a partir do estágio Transformer.
Você pode desejar transmitir alguns dados direto através do estágio Transformer inalterado, mas é
provável que desejará transformar os dados de algumas colunas de entrada antes de enviá-los a partir do
estágio Transformer.
Cada coluna do link de saída é definida na célula Derivação da coluna no Editor do Transformador. Para
simplesmente transmitir dados através do estágio Transformer, você pode arrastar uma coluna de entrada
para uma célula Derivação da coluna de saída. Para transformar os dados, é possível definir uma
expressão utilizando o Editor de Expressões.
Além de especificar os detalhes da derivação para colunas de saída individuais, também é possível
especificar restrições que operam nos links de saída inteiros. Uma restrição é uma expressão baseada na
linguagem SQL3 que especifica critérios que os dados devem atender antes de poderem ser transmitidos
ao link de saída. Para dados que não atendem aos critérios, você pode utilizar uma restrição para
designar outro link de saída como o link de rejeição. O link de rejeição conterá colunas que não
atenderam aos critérios para os outros links de saída.
Cada link de saída é processado por vez. Se a expressão de restrição for avaliada como TRUE para uma
linha de entrada, a linha de dados será enviada nesse link. De modo inverso, se uma expressão de
restrição for avaliada como FALSE para uma linha de entrada, a linha de dados não será enviada nesse
link.
As expressões de restrição em diferentes links são independentes. Se você tiver mais de um link de saída,
uma linha de entrada poderá resultar em uma linha de dados sendo enviada de algum, nenhum ou todos
os links de saída.
Por exemplo, considere os dados que vêm de uma loja de tintas. Eles poderiam incluir informações sobre
qualquer número de diferentes cores. Se você desejasse separar as cores em diferentes arquivos, precisaria
configurar diferentes restrições. Você poderia enviar as informações sobre as tintas verde e azul no LinkA,
as tintas vermelha e amarela no LinkB e a tinta preta no LinkC.
Quando uma linha de entrada contém informações sobre a tinta amarela, a expressão de restrição do
LinkA é avaliada como FALSE e a linha não é enviada no LinkA. Entretanto, os dados de entrada
satisfazem os critérios de restrição para o LinkB e as linhas são enviadas no LinkB.
Se os dados de entrada contiverem informações sobre a tinta branca, isto não satisfaz nenhuma restrição e
a linha de dados não é enviada nos Links A, B ou C. Entretanto, você poderia designar outro link para
servir como o link de rejeição. O link de rejeição é utilizado para rotear dados para uma tabela ou
arquivo que é um "catch-all" para linhas que não são enviadas em qualquer outro link. A tabela ou
arquivo que contém estas rejeições é representado por outro estágio no design da tarefa.

158

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Editando Estágios Transformer
O Editor do Transformador permite desempenhar as seguintes operações em um estágio Transformer:
v Criar novas colunas nos links de saída
v Excluir colunas dos links de saída
v Mover colunas dentro dos links de saída
v Editar metadados da coluna de saída
v
v
v
v

Definir derivações de coluna de saída
Definir restrições de link e rejeições de identificadores
Especificar a ordem na qual os links de saída são processados
Definir variáveis do estágio local

Usando Arrastar e Soltar
Sobre Esta Tarefa
Muitas das edições do estágio Transformer podem ser feitas de maneira mais simples utilizando a
funcionalidade arrastar e soltar do Editor do Transformador. Você pode arrastar colunas de qualquer link
para qualquer outro link. Os usos comuns são:
v Copiar colunas de entrada para colunas de saída
v Mover colunas dentro dos links de saída
v Copiar derivações em links de saída
Para arrastar e soltar:

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

Resultados
É possível arrastar e soltar várias colunas ou derivações. Utilize as teclas padrão do Microsoft Explorer ao
selecionar as células da coluna de origem, em seguida, prossiga como para uma única célula.
Você pode incluir uma coluna no final de uma derivação existente pressionando a tecla Ctrl conforme
arrasta a coluna. Isto abre o Editor de Expressão, permitindo que você continue editando a derivação da
coluna.

Recurso Localizar e Substituir
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa na qual vários links, cada um contendo várias
colunas, entram e saem do estágio Transformer, poderá utilizar o recurso localizar/substituir para
ajudá-lo a localizar uma coluna ou expressão específica e alterá-la.
O recurso localizar/substituir permite:
v Localizar e substituir um nome de coluna
v Localizar e substituir texto da expressão
v Localizar a próxima expressão vazia
v Localizar a próxima expressão que contém um erro
Capítulo 5. Estágios de Tarefas de Mainframe

159

Para utilizar o recurso localizar/substituir, abra a caixa de diálogo Localizar e Substituir:
v Clicando no botão Localizar/Substituir na barra de ferramentas.
v Selecionando Localizar/Substituir no menu de atalho do link.
v Pressionando Ctrl-F.
A caixa de diálogo Localizar e Substituir possui três guias:
v Texto da Expressão. Permite localizar a ocorrência de uma cadeia específica em uma expressão e
substituí-la, se necessário. Você pode procurar acima ou abaixo, e escolher para corresponder
maiúsculas e minúsculas, procurar somente o link selecionado ou nenhum. Também é possível escolher
substituir todas as ocorrências da cadeia dentro de uma expressão.
v Nomes de Coluna. Permite localizar uma coluna específica e renomeá-la, se necessário. Você pode
procurar acima ou abaixo, e escolher para corresponder maiúsculas e minúsculas, corresponder
palavras inteiras ou procurar somente o link selecionado.
v Tipos de Expressão. Permite localizar a próxima expressão vazia ou a próxima expressão que contém
um erro. Você pode procurar acima ou abaixo e escolher procurar somente o link selecionado. Também
é possível pressionar Ctrl-M para localizar a próxima expressão vazia ouCtrl-N para localizar a
próxima expressão com erro.
Os resultados de localizar e substituir são mostrados na cor especificada em Ferramentas > Opções....
Pressione F3 para repetir a última procura feita sem abrir a caixa de diálogo Localizar e Substituir.

Selecionar Recursos
Se você estiver trabalhando em uma tarefa complexa na qual vários links, cada um contendo várias
colunas, entram e saem do estágio Transformer, poderá utilizar o recurso selecionar coluna para
selecionar várias colunas.
O recurso de seleção permite:
v Selecionar todas as variáveis de colunas/estágio cujas expressões contêm texto que corresponde ao
texto especificado.
v Selecionar todas as variáveis de coluna/estágio cujo nome contém o texto especificado (e,
opcionalmente, corresponde a um tipo especificado).
v Selecionar todas as variáveis de colunas/estágio com um determinado tipo de dados.
v Selecionar todas as colunas com expressões ausentes ou inválidas.
Para utilizar o recurso de seleção, escolha Selecionar no menu de atalho do link. A caixa de diálogo
Selecionar é exibida. Ela tem três guias:
v Texto da Expressão. Permite selecionar todas as variáveis de colunas/estágio cujas expressões contêm
texto que corresponde ao texto especificado. O texto especificado é uma simples correspondência de
texto, levando em conta a configuração Corresponder Maiúsculas e Minúsculas.
v Nomes de Coluna. Permite selecionar todas as variáveis de colunas/estágio cujo nome contém o texto
especificado. Existe uma lista Tipo de Dados adicional que limitará as colunas selecionadas àquelas
com esse tipo de dados. É possível utilizar apenas a lista Tipo de Dados para selecionar todas as
colunas de um determinado tipo de dados. Por exemplo, todas as colunas da cadeia podem ser
selecionadas deixando o campo de texto em branco e selecionando Cadeia como o tipo de dados. Os
tipos de dados na lista são tipos de dados genéricos, onde cada um dos tipos de dados SQL da coluna
pertence a um destes tipos genéricos.
v Tipos de Expressão. Permite selecionar todas as colunas com expressões vazias ou expressões
inválidas.
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Criando e Excluindo Colunas de Saída
Sobre Esta Tarefa
Você pode criar colunas de saída do estágio Transformer utilizando qualquer um dos seguintes métodos:
v Selecione o link de saída, em seguida, clique no botão Carregar Definição da Coluna na barra de
ferramentas. Dê um clique duplo em uma tabela na caixa de diálogo Definições de Tabela, em seguida,
selecione as colunas na caixa de diálogo Selecionar Colunas.
v Utilize a funcionalidade arrastar e soltar ou copiar e colar para criar uma nova coluna copiando a
partir de uma coluna existente em outro link.
v Utilize o menu de atalho para criar uma nova definição de coluna.
v Edite as grades na guia de metadados do link para inserir uma nova coluna.
Ao copiar colunas, uma nova coluna é criada com o mesmo metadados que a coluna da qual ele foi
copiado.
Para excluir uma coluna de dentro do Editor do Transformador, selecione a coluna que você deseja
excluir e clique em Recortar ou selecione Excluir Coluna no menu de atalho.
Se você mapear colunas de entrada para colunas de saída em um estágio Transformer e, posteriormente,
excluir o link de entrada no canvas do cliente Designer, suas derivações de coluna de saída não serão
automaticamente limpas. Você pode excluir seletivamente derivações de coluna de saída utilizando os
métodos descritos acima ou escolher Selecionar Tudo no menu de atalho e clicar em Recortar para
limpar tudo.

Movendo Colunas de Saída Dentro de um Link
Sobre Esta Tarefa
Você pode mover colunas dentro de um link de saída utilizando uma operação arrastar e soltar ou
recortar e colar. Selecione a coluna necessária, em seguida, arraste-se para seu novo local ou recorte e
cole-a em seu novo local.

Editando Metadados da Coluna de Saída
É possível editar metadados da coluna de saída a partir da grade na parte inferior do Editor do
Transformador. Selecione a guia para os metadados do link que você deseja editar e, em seguida, utilize
os controles da grade de edição do padrão do InfoSphere DataStage.
Os metadados mostrados não incluem derivações de colunas, pois elas são editadas na área dos links.

Definindo Derivações da Coluna de Saída
É possível definir a derivação de colunas de saída a partir do Editor do Transformer de cinco formas:
v Se você desejar que uma nova coluna de saída seja derivada diretamente de uma coluna de entrada,
sem transformações desempenhadas, poderá arrastar ou copiar uma coluna de entrada em um link de
saída. As colunas de saída terão os mesmos nomes que as colunas de entrada das quais elas foram
derivadas.
v Se a coluna de saída já existir, você poderá arrastar ou copiar uma coluna de entrada para o campo
Derivação da coluna de saída. Isto especifica que a coluna seja diretamente derivada de uma coluna de
entrada, sem transformações desempenhadas.
v É possível utilizar o recurso de correspondência automática para configurar automaticamente que as
colunas de saída sejam derivadas de suas colunas de entrada correspondentes.
v Talvez seja necessário que uma derivação de coluna do link de saída seja igual à outra derivação da
mesma. Neste caso, é possível arrastar ou copiar a célula de derivação de uma coluna para outra.
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v Em muitos casos, será necessário transformar dados antes de derivar uma coluna de saída deles. Para
essas finalidades, você pode utilizar o Expression Editor. Para exibir o Expression Editor, dê um clique
duplo na célula Derivação da coluna do link de saída necessário. (Também é possível abrir o Editor de
Expressões selecionando Editar Derivação no menu de atalho.)
Se a derivação é exibida em vermelho(ou na cor definida em Ferramentas > Opções...) significa que o
Editor Transformador a considera incorreta. (Em alguns casos, isto pode simplesmente significar que a
derivação não atende às regras padrão de uso do InfoSphere DataStage mas, na verdade, funcionarão
corretamente).
Quando uma coluna de saída possui uma derivação definida que contém qualquer coluna de entrada,
uma linha do relacionamento é desenhada entre a coluna de entrada e a coluna de saída. Podem existir
várias linhas de relacionamento dentro ou fora das colunas. Você pode escolher visualizar os
relacionamentos para todos os links ou apenas os relacionamentos para os links selecionados, utilizando o
botão na barra de ferramentas.
Recurso Auto-Correspondência de Colunas:
A correspondência automática de colunas permite configurar automaticamente colunas em um link de
saída para serem derivadas de colunas correspondentes em um link de entrada. É possível utilizar este
recurso para preencher rapidamente derivações do link de saída roteando dados das colunas de entrada
correspondentes, em seguida, volte e edite colunas do link individual nas quais você deseja uma
derivação diferente.
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Correspondência Automática da Coluna de uma destas formas:
v Clique no botão Correspondência Automática da Coluna na barra de ferramentas Editor do
Transformador.
v Selecione Correspondência Automática no menu de atalho do cabeçalho do link de entrada ou do
cabeçalho do link de saída.
2. Selecione o link de saída para o qual você deseja corresponder colunas na lista.
3. Clique em Correspondência de local ou Correspondência de nome na área Tipo de correspondência.
Se você clicar em Correspondência de Local, isto configurará derivações da coluna de saída para as
colunas do link de entrada nas posições equivalentes. O processo de correspondência se inicia com a
primeira coluna do link de entrada indo para a primeira coluna do link de saída, e seguindo seu
caminho até que não existam mais colunas de entrada.
Se você clicar em Correspondência de Nome, precisará especificar informações adicionais para as
colunas de entrada e saída da seguinte forma:
v Colunas de entrada:
– Corresponder Todas as Colunas ou Corresponder Colunas Selecionadas. Clique em uma destas
opções para especificar se todas as colunas do link de entrada devem ser correspondidas ou
somente aquelas atualmente selecionadas no link de entrada.
– Ignorar Prefixo. Como opção, especifica caracteres na frente do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Como opção, especifica caracteres no fim do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
v Colunas de saída:
– Ignorar Prefixo. Como opção, especifica caracteres na frente do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
– Ignorar Sufixo. Como opção, especifica caracteres no fim do nome de coluna que devem ser
ignorados durante o procedimento de correspondência.
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v Ignorar distinção entre maiúsculas e minúsculas. Selecione essa caixa de opções para especificar
que a distinção entre maiúsculas e minúsculas deve ser ignorada ao corresponder nomes. A
configuração dessa opção também afeta as configurações de Ignorar Prefixo e Ignorar Sufixo. Por
exemplo, se você especificar que o prefixo IP será ignorado e selecionar Ignorar Maiúsculas e
Minúsculas, tanto IP como ip serão ignorados.
4. Clique em OK para prosseguir com a correspondência automática.
Resultados
A auto-correspondência não leva em consideração nenhuma incompatibilidade de tipo de dados entre
colunas correspondidas; as derivações são configuradas de forma independente.
Também é possível corresponder colunas automaticamente a partir do canvas do cliente Designer. Clique
com o botão direito no ícone do estágio Transformer, selecione Corresponder Colunas Automaticamente
no menu de atalho e escolha o link de saída de destino. Com esta opção, a correspondência é feita
automaticamente com base nos nomes de coluna, sem abrir o Editor do Transformador ou a caixa de
diálogo Correspondência Automática da Coluna.

Editando Várias Derivações
É possível fazer edições em várias derivações de coluna de saída ou variável de estágio escolhendo
Substituição de Derivação... no menu de atalho. Isto abre a caixa de diálogo Substituição de Expressão.
A caixa de diálogo Substituição de Expressão permite fazer a mesma alteração nas expressões de todas as
colunas selecionadas atualmente em um link. Por exemplo, se você desejar incluir uma chamada na
função trim() em todas as expressões de coluna de saída da cadeia em um link, poderá fazer isto em duas
etapas. Primeiro, utilize a caixa de diálogo Selecionar para selecionar todas as colunas de saída da cadeia.
Em seguida, utilize a caixa de diálogo Substituição de Expressão para aplicar uma chamada trim() em
cada um dos valores de expressão existentes nessas colunas selecionadas.
Você tem a opção entre a substituição da Expressão Inteira e a substituição de Parte da Expressão.
Toda a Expressão:
Sobre Esta Tarefa
Com esta opção, a expressão inteira existente para cada coluna é substituída pelo valor de substituição
especificado. Este valor de substituição pode ser um valor completamente novo, mas será geralmente um
valor baseado no valor da expressãooriginal. Ao especificar o valor de substituição, o valor existente da
expressão da coluna pode ser incluído neste novo valor incluindo $1. Isso pode ser incluído quantas
vezes for necessário.
Por exemplo, ao incluir uma chamada trim() ao redor de cada expressão do conjunto de colunas
selecionado atualmente, tendo selecionado as colunas necessárias, você poderia:
Procedimento
1. Selecionar a opção Toda a Expressão.
2. Digite um valor de substituição igual a:
trim($1)
3. Clique em OK.
Resultados
Onde uma expressão original da coluna for:
DSLink3.col1
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Ela será substituída por:
trim(DSLink3.col1)

Isto é aplicado às expressões em cada uma das colunas selecionadas.
Se você precisar incluir o texto $1 real em sua expressão, digite-o como $$1.
Parte da Expressão:
Sobre Esta Tarefa
Com esta opção, somente parte de cada expressão selecionada é substituída em vez da expressão inteira.
A parte da expressão a ser substituída é especificada selecionando Expressão Comum a Corresponder.
É possível que mais de uma parte de uma cadeia de expressões possam corresponder com a expressão
comum especificada. Se Substituir Todas as Ocorrências de uma Correspondência na Expressão for
marcado, cada ocorrência de uma correspondência será atualizada com o valor de substituição
especificado. Se ela não estiver selecionada, apenas a primeira ocorrência será substituída.
Ao substituir parte de uma expressão, o valor de substituição especificado pode incluir essa parte da
expressão original que está sendo substituída. Para fazer isto, a expressão comum especificada deve ter
seu valor entre parênteses. $1 no valor de substituição representará, então, esse texto correspondido. Se a
expressão comum não estiver entre parênteses, $1 simplesmente será o texto $1.
Para a utilização da expressão comum complexa, os subconjuntos do texto de expressão comum podem
ser incluídos entre parênteses em vez do texto todo. Neste caso, toda a parte correspondida da expressão
original ainda será substituída, exceto $1, $2 e assim por diante, que poderão ser utilizados para fazer
referência a cada parte entre parênteses correspondida da expressão comum especificada.
A seguir está um exemplo da substituição de Parte da Expressão.
Suponha que um conjunto de colunas selecionado tenha derivações que utilizam as colunas de entrada
de DSLink3. Por exemplo, duas destas derivações poderiam ser:
DSLink3.OrderCount + 1
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

Você pode desejar proteger o uso destas colunas de entrada contra valores nulos e utilizar um valor igual
a zero em vez de nulo. Para fazer isso:
Procedimento
1. Selecione as colunas para as quais você deseja substituir as expressões.
2. Selecione a opção Parte da expressão.
3. Especifique um valor de expressão comum igual a:
(DSLink3\.[a-z,A-Z,0-9]*)
Isto corresponderá as cadeias que contêm DSLink3. seguido por qualquer número de caracteres
alfabéticos ou dígitos. (Isto supõe que os nomes de coluna, neste caso, são formados por caracteres
alfabéticos e dígitos). Os parênteses ao redor da expressão inteira significa que $1 representará o texto
inteiro correspondido no valor de substituição.
4. Especifique um valor de substituição igual a:
NullToZero($1)
Isto substitui apenas as subcadeias correspondidas na expressão original com aquelas mesmas
subcadeias, mas cercadas pela chamada NullToZero.
5. Clique em OK para aplicar isto a todas as derivações de coluna selecionadas.
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Resultados
A partir dos exemplos anteriores:
DSLink3.OrderCount + 1

se tornaria:
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1

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

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

Se a opção Substituir Todas as Ocorrências de uma Correspondência na Expressão estiver selecionada, a
segunda expressão se tornará:
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0)
Then NullToZero(DSLink3.Total)
Else -1

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

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

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

Definindo Restrições e Manipulando Rejeições
Você pode definir limites para dados de saída ao especificar uma restrição. Nas tarefas de mainframe, as
restrições são expressões baseadas na linguagem SQL3 e são definidas utilizando o Editor de Expressões.
Restrições são expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE.
Você pode especificar uma restrição para cada link de saída de um estágio Transformer. Também é
possível utilizar uma restrição para especificar que um link específico deve agir como um link de rejeição.
Os links de rejeição geram linhas que não foram gravadas em nenhum outro link de saída do estágio
Transformer.
Para definir uma restrição ou especificar um link de rejeição, abra a caixa de diálogo Restrições do
Estágio Transformer de uma das seguintes formas:
v Clique no botão Restrições na barra de ferramentas.
v Dê um clique duplo no campo Restrição de um link de saída.
v Selecione Restrições nos menus de atalho em segundo plano ou do cabeçalho.
Defina uma restrição dando um clique duplo no campo Restrição próximo ao nome de link de saída. Isto
abre a caixa de diálogo Editor de Expressões. Depois de ter definido uma restrição, ela aparecerá abaixo
da barra de título do link de saída no Editor do Transformador. Quando a tarefa for executada, a
expressão de restrição será verificada em relação aos dados da linha. Se os dados não satisfizerem a
restrição, a linha não será gravada nesse link.
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Defina um link de rejeição inserindo uma expressão no campo Restrição que testa a variável
REJECTEDCODE em busca de falha em qualquer um dos links anteriores. Para construir a expressão,
utilize a constante DSE_TRXCONSTRAINT, que indica que uma linha foi rejeitada porque a restrição do
link não foi satisfeita. Um exemplo seria:
OutLink.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT

Você pode utilizar os operadoresAND e OR para construir uma expressão composta que testa restrições
em vários links de saída. Observe que o(s) link(s) de rejeição deve(m) ser o(s) último(s) na ordem de
execução. Quaisquer dados nas linhas não gravados em qualquer outro link de saída no estágio serão
gravados no(s) link(s) de rejeição, utilizando os mapeamentos de coluna especificados.
Por exemplo, suponha que você possui uma tarefa que grava dados regionais em um banco de dados
relacional. Você deseja criar um link de rejeição bem como um log de erros. O design de sua tarefa pode
ser semelhante a este:

Vamos supor que os links serão executados na ordem: Link1, Link2, Link3. Uma restrição no Link1
verifica se os códigos de região corretos estão sendo utilizados. Link2, o link de rejeição, captura linhas
que são rejeitadas no Link1 devido ao código da região estar incorreto. A expressão de restrição para o
Link2 seria:
Link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT

Link3, o log de erros, captura linhas que foram rejeitadas a partir do estágio de destino Relational por
causa de um erro de DBMS em vez de uma restrição com falha. A expressão para o Link3 seria:
Link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXLINK

Em seguida, você poderia inserir uma coluna de saída adicional no Link3 para retornar o código de erros
de DBMS. A expressão de derivação para esta coluna seria:
Link1.DBMSCODE

Consultando o valor nesta coluna, você poderia determinar a razão pela qual a linha foi rejeitada.

Especificando a Ordem do Link de Saída
Sobre Esta Tarefa
Você pode especificar a ordem na qual os links de saída processam uma linha. A ordem inicial dos links é
a ordem na qual eles são incluídos no estágio.
Para reordenar os links de saída:
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Procedimento
1. Abra a guia Ordenação do Link da caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer de uma
das seguintes formas:
v Clique no botão Ordem de Execução do Link de Saída na barra de ferramentas Editor do
Transformador.
v Escolha Reordenar Links de Saída no menu de atalho em segundo plano.
v Clique no botão Propriedades do Estágio na barra de ferramentas Editor do Transformador ou
escolha Propriedades do Estágio no menu de atalho em segundo plano e clique na guia Ordenação
do Link.
2. Utilize os botões de seta para reorganizar a lista de links na ordem de execução necessária.
3. Quando estiver satisfeito com a ordem, clique em OK.

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

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

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer de uma das seguintes formas:
v Selecione Inserir Nova Variável do Estágio no menu de atalho da variável do estágio. Uma nova
variável é incluída na tabela de variáveis do estágio na área de janela de links. A variável recebe o
nome padrão StageVar e o tipo de dados padrão Decimal (18, 4). Você pode editar estas
propriedades utilizando a caixa de diálogo Propriedades do Estágio Transformer, conforme descrito
na próxima etapa.
v Clique no botão Propriedades do Estágio na barra de ferramentas do Transformer.
v Selecione Propriedades do Estágio no menu de atalho em segundo plano.
v Selecione Propriedades da Variável do Estágio no menu de atalho da variável do estágio.
2. Clique na guia Variáveis. A guia Variáveis contém uma grade que mostra as variáveis declaradas
atualmente, seus valores iniciais, o tipo de SQL, a precisão, escala e uma descrição opcional. Utilize os
controles da grade padrão para incluir ou editar variáveis. Clique em Carregar... para carregar
variáveis de estágio a partir de uma definição de tabela no repositório ou clique em Salvar como...
para salvá-las como uma definição de tabela no repositório. Clique em Limpar Tudo para iniciar
novamente.
Capítulo 5. Estágios de Tarefas de Mainframe
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Os nomes de variáveis devem iniciar com um caractere alfabético (a-z, A-Z) e podem conter somente
caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). O valor inicial é necessário e deve ser um valor absoluto nas
tarefas do mainframe. Se o valor inicial for uma cadeia, ele deverá estar entre aspas simples.
3. Clique em OK. A nova variável aparece na tabela de variáveis do estágio na área de janela de links.

Resultados
É possível desempenhar a maioria das mesmas operações em uma variável do estágio assim como em
uma coluna de saída (consulte “Definindo Derivações da Coluna de Saída” na página 161). Um menu de
atalho oferece os mesmos comandos. Não é possível, entretanto, colar uma variável de estágio como uma
nova coluna ou colar uma coluna como uma nova variável de estágio.

O InfoSphere DataStage Expression Editor
O InfoSphere DataStage Expression Editor ajuda a especificar as expressões corretas quando você edita
estágios Transformer. O Editor de Expressões pode ser aberto a partir de:
v Células Derivação do link de saída
v Células Derivação da variável de estágio
v Caixa de diálogo Restrições do Estágio Transformer
Para abrir o Editor de Expressões, dê um clique duplo no campo Derivação ou Restrição ou selecione
Editar Derivação no menu de atalho.

Definindo Expressões
Existem duas formas de definir expressões utilizando o Editor de Expressões: digitando diretamente na
caixa de texto Sintaxe da Expressão ou construindo a expressão utilizando os itens e operadores
disponíveis mostrados na área de janela inferior.

Procedimento
1. Clique em uma ramificação na caixa Tipo de Item. Os itens disponíveis são exibidos na lista
Propriedades do Item. O Editor de Expressões oferece os seguintes componentes de programação:
v Colunas. Colunas de entrada. O nome da coluna, tipo de dados e nome do link são exibidos em
Propriedades do Item. Quando você selecionar uma coluna, qualquer descrição que exista
aparecerá na parte inferior da caixa de diálogo Editor de Expressões.
v Variáveis. As variáveis integradas SQLCA.SQLCODE, ENDOFDATA, REJECTEDCODE e
DBMSCODE, bem como quaisquer variáveis do estágio local definidas. O nome da variável e o tipo
de dados são exibidos em Propriedades do Item.
v Rotinas Internas. Funções SQL3 que incluem conversão de tipo de dados, data e hora, funções
lógicas, numéricas e de cadeia. A sintaxe da função é exibida em Propriedades do Item. Quando
você selecionar uma função, será exibida uma descrição na parte inferior da caixa de diálogo Editor
de Expressões.
v Parâmetros. Quaisquer parâmetros da tarefa que você definiu. O nome do parâmetro e tipo de
dados são exibidos em Propriedades do Item.
v Constantes. Constantes internas incluindo CURRENT_DATE, CURRENT_TIME,
CURRENT_TIMESTAMP, DSE_NOERROR, DSE_TRXCONSTRAINT, DSE_TRXLINK, NULL,
HIGH_VALUES, LOW_VALUES e X. As constantes DSE_ estão disponíveis somente para
expressões de restrição e NULL está disponível somente para expressões de derivação.
Para obter definições destes componentes de programação, consulte Capítulo 7, “Referência do
Programador”, na página 181.
2. Dê um clique duplo em um item na lista Propriedades do Item para inseri-lo na caixa Sintaxe da
Expressão.
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3. Clique em um dos botões na barra de ferramentas Operadores para inserir um operador na caixa
Sintaxe da Expressão. (Para definições do operador, consulte Capítulo 7, “Referência do
Programador”, na página 181.)

Resultados
Conforme você constrói a expressão, é possível clicar em Desfazer para desfazer a última alteração ou em
Limpar Tudo para iniciar novamente. Clique em OK para salvar a expressão quando tiver concluído.

Validando a Expressão
Sobre Esta Tarefa
O Editor de Expressões valida as expressões conforme elas são construídas. Se for localizado um erro de
sintaxe, uma mensagem aparecerá em vermelho e o elemento que está causando o erro será sublinhado
na caixa de texto Sintaxe da Expressão. Para verificar os erros de sintaxe e de semântica, primeiro
selecione Desempenhar Verificação da Semântica da Expressão no projeto ou propriedades da tarefa, em
seguida, clique em Verificar no Editor de Expressões. É possível salvar uma expressão sem corrigir os
erros, mas você será avisado de que a expressão é inválida.

Saindo do Editor de Expressão
Sobre Esta Tarefa
É possível sair do Editor de Expressão de uma das seguintes formas:
v Clique em OK (que aceita alterações).
v Clique em Cancelar (que descarta alterações).
v Feche a caixa de diálogo Editor de Expressões (que descarta alterações).
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Capítulo 6. Geração de Códigos e Upload da Tarefa
Estes tópicos descrevem como gerar o código para uma tarefa de mainframe e fazer upload da tarefa na
máquina do mainframe. Quando você tiver editado todos os estágios em um design de tarefa, poderá
validar o design da tarefa e gerar o código. Em seguida, transfira o código para o mainframe para ser
compilado e execute.

Gerando Código
Sobre Esta Tarefa
Quando você tiver concluído o desenvolvimento de uma tarefa do mainframe, estará pronto para gerar o
código para a tarefa. Para gerar o código, abra uma tarefa no cliente Designer e faça um dos seguintes:
v Escolha Arquivo > Gerar Código.
v Clique no botão Gerar Código na barra de ferramentas.
A caixa de diálogo Geração de Códigos é exibida. Esta caixa de diálogo contém os seguintes campos e
botões:
v Caminho de Geração de Códigos. O local de base para o programa COBOL e arquivos JCL. Cada
tarefa de mainframe contém o programa COBOL e os arquivos JCL em um subdiretório da localização
base representando o nome do host da camada de mecanismo, o nome do projeto e a tarefa. Por
exemplo, onde o local de base está:
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\Gencode
um nome de caminho completo pode ser:
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\Gencode\R101\datastage\mjob1

v

v
v
v

Também é possível especificar o local de geração de códigos nas opções do cliente Designer. Se você já
tiver inserido um nome do caminho lá, ele aparecerá automaticamente no campo Caminho de Geração
de Códigos. Se você não tiver inserido, será criado um nome do caminho padrão. Você pode editar
Esse nome de caminho.
Nome do Arquivo do Programa Cobol. O nome é formado por oito caracteres alfanuméricos. O
primeiro caractere deve ser alfabético. O nome padrão é DSn, em que n é o número da tarefa interna. É
possível editar esse nome.
Nome do Arquivo JCL de Compilação. Ele pode ter até oito caracteres alfanuméricos. O nome padrão
é DSnC, em que n é o número da tarefa interna. É possível editar esse nome.
Nome do Arquivo JCL de Execução. Ele pode ter até oito caracteres alfanuméricos. O nome padrão é
DSnX, em que n é o número da tarefa interna. É possível editar esse nome.
Rastreio de Informações do Tempo de Execução. Escolha uma das opções para produzir informações
de tempo de execução relacionadas ao fluxo do programa ou aos dados que estão sendo lidos e
gravados:
– Nenhum. Nenhuma informação é gerada. Esse é o padrão.
– Fluxo do Programa. O programa COBOL é gerado com um DISPLAY de cada nome de parágrafo
conforme é executado. Os nomes de parágrafos são destinados para refletir o aninhamento de
PERFORMs.
– Fluxo de Dados. Os dados são impressos da forma como são lidos ou gravados. Para todos os
estágios de origem e de destino, exceto Relational, o buffer inteiro é impresso sem a identificação
das colunas. Para estágios Relational, valores de coluna individuais nas instruções SELECT, INSERT
ou UPDATE são impressos.
– Fluxo do Programa e de Dados. O fluxo do programa e o fluxo de dados são impressos.
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v Tipo de Programa do IMS. Este campo estará disponível somente se houver um estágio IMS na tarefa.
Selecione o tipo de programa do IMS a gerar: BMP ou DLI (o padrão).
v Gerar Instruções COPY para Customização. Selecione esta caixa de opções se desejar customizar o
programa COBOL que é gerado pelo InfoSphere DataStage. Você pode utilizar essa opção para
desempenhar uma tarefa no início do programa, do fim, ou ambos. Para obter detalhes, consulte
“Customização de Código” na página 173.
v Prefixo da Biblioteca de Cópia. Este campo permite gerenciar várias versões dos membros COPYLIB
utilizados para customização do código. Para obter informações adicionais, consulte “Customização de
Código” na página 173.
v Gerar. Clique aqui para validar seu design da tarefa e gerar o programa COBOL e os arquivos JCL.
Depois de iniciar, o botão Gerar será alterado para um botão Cancelar, permitindo que você pare a
geração de códigos. A barra de Progresso exibe o progresso do processo de geração de códigos e
mensagens de status relevantes sobre a validação da tarefa e a geração de códigos aparecerão na caixa
Status.
v Visualizar. Clique aqui para visualizar os arquivos COBOL e JCL gerados. Você pode selecionar o
arquivo que deseja visualizar em um menu pop-up que estará disponível depois do código ser gerado
com êxito. O Microsoft Notepad é o visualizador padrão, mas você pode especificar uma ferramenta
diferente nas opções do cliente Designer. Escolha Ferramentas > Opções..., selecione a ramificação
Mainframe em Padrão na árvore de opções e, no campo Visualizador de Origem, digite ou procure o
nome do caminho de sua ferramenta preferida.
v Fazer Upload da Tarefa... . Este botão estará disponível depois de você gerar o código com êxito. Ele
abre a caixa de diálogo Sistema Remoto, permitindo que você conecte-se ao mainframe de destino para
upload da tarefa.
v Fechar. Clique nele para fechar a caixa de diálogo Geração de Códigos. O caminho da geração de
códigos e os nomes dos arquivos COBOL e JCL gerados são salvos automaticamente com a tarefa.
v Ajuda. Clique nele para iniciar o sistema de Ajuda.

Validação de Tarefas
A geração de códigos primeiro valida seu design da tarefa. Se todos os estágios forem validados com
êxito, o código será gerado. Se a validação falhar, a geração de códigos será parada e mensagens de erro
serão exibidas para todos os estágios que contêm erros. Os estágios com erros serão, então, realçados em
vermelho no canvas do cliente Designer.
Mensagens de status sobre a validação serão exibidas na caixa Status.
A validação de um design de tarefa de mainframe envolve:
v Verificar se todos os estágios na tarefa estão conectados em um fluxo contínuo e se cada estágio possui
o número necessário de links de entrada e de saída
v Verificar as expressões utilizadas em cada estágio para precisão de sintaxe e semântica
v Verificar os mapeamentos de coluna para assegurar que eles são tipos de dados compatíveis
Nota: Durante a geração de códigos, o InfoSphere DataStage configura sinalizadores indicando quais
estágios são validados com êxito. Depois de gerar o código para uma tarefa, se você visualizar um
estágio em seu design de tarefa sem fazer alterações, clique em Cancelar em vez de em OK para fechar
o editor de estágio. Na próxima vez que você gerar o código, a validação da tarefa pulará este estágio,
economizando tempo. (Isto não se aplica se você selecionou Salvar tarefa automaticamente antes de
compilar/gerar nas opções do cliente Designer.)

Arquivos Gerados
Três arquivos são gerados durante a geração de códigos:
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v Um arquivo do programa COBOL, que contém o código COBOL real que foi gerado. Somente um
programa COBOL é gerado para uma tarefa, independentemente de quantos estágios ela contém.
v Um arquivo de compilação JCL, que contém a JCL que controla a compilação do código COBOL na
máquina mainframe de destino.
v Um arquivo de execução JCL, que contém a JCL que controla a execução da tarefa no mainframe
depois de ele ter sido compilado.
Depois da geração de códigos ser bem-sucedida, a caixa Status exibe os nomes e locais dos arquivos
gerados e indica o nome do banco de dados e o nome de usuário utilizados por cada estágio relacional.

Customização de Código
Existem três formas em que você pode customizar o código nas tarefas de mainframe do InfoSphere
DataStage:
v Você pode alterar o texto associado às várias mensagens de aviso e erro. Este texto está nos membros
ARDTMSG1, ARDTMSG2, ARDTIMSG e RTLMSGS de COPYLIB.
v Você pode utilizar a caixa de opções Gerar Instruções COPY para Customização na caixa de diálogo
Geração de Códigos para gerar outras instruções COPY. Este método permite inserir seu próprio
código no programa utilizando os membros ARDTUFCT, ARDTUFDF, ARDTUDAT, ARDTUBGN,
ARDTUEND e ARDTUCOD de COPYLIB.
v Você pode utilizar o campo Copiar Prefixo da Biblioteca na caixa de diálogo Geração de Códigos para
gerenciar várias versões dos membros de COPYLIB mencionados acima.
Observe que estas opções não são dependentes umas das outras. Você pode utilizar qualquer ou todos
estes métodos para customizar o código gerado.

Alterando o Texto da Mensagem de Aviso ou de Erro
Todos os programas COBOL gerados pelo InfoSphere DataStage incluem três instruções COPY. Estas
instruções são geradas na seção WORKING-STORAGE e são utilizadas para estruturas de dados COBOL
que contêm cadeias de texto de mensagem:
v COPY ARDTMSG1. Esta instrução é utilizada para textos de mensagem de log do processo. Estas são
as mensagens exibidas no final da tarefa e mostram estatísticas da execução.
v COPY ARDTMSG2. Esta instrução é utilizada para mensagens relacionadas aos erros de
processamento do arquivo.
v COPY ARDTIMSG. Esta instrução é utilizada para mensagens relacionadas aos erros de IMS.
v COPY RTLMSGS. Esta instrução é utilizada para mensagens relacionadas aos erros e avisos da
biblioteca de tempo de execução.
Se você alterar o texto nestes membros, certifique-se de não alterar as estruturas de dados em si.

Gerando Instruções COPY para Customização
Quando você seleciona Gerar Instruções COPY para Customização na caixa de diálogo Geração de
Códigos, o InfoSphere DataStage fornece vários locais no programa COBOL gerado que você pode
customizar. É possível incluir código a ser executado na inicialização do programa e/ou finalização do
programa. Entretanto, não é possível incluir código que poderia afetar o processamento linha-a-linha do
programa gerado.
Quando você utilizar este método, seis instruções COPY adicionais serão incluídas no programa COBOL
gerado:
v COPY ARDTUFCT. Esta instrução é gerada no final do parágrafo FILE-CONTROL em
ENVIRONMENT DIVISION. É possível utilizar isto para incluir instruções SELECT no programa.
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v COPY ARDTUFDF. Esta instrução é gerada no final de FILE SECTION em DATA DIVISION. É
possível utilizar isto para incluir instruções FD no programa.
v COPY ARDTUDAT. Esta instrução é gerada logo antes da instrução PROCEDURE DIVISION. É
possível utilizar isto para incluir variáveis WORKING-STORAGE e uma LINKAGE SECTION no
programa.
v COPY ARDTUBGN. Essa instrução é gerada logo após a instrução PROCEDURE DIVISION. Isso pode
ser utilizado para incluir seu próprio código de inicialização do programa. Se uma LINKAGE
SECTION foi incluída em ARDTUDAT, isto pode ser utilizado para incluir a cláusula USING na
instrução PROCEDURE DIVISION.
v COPY ARDTUEND. Esta instrução é gerada logo após cada instrução GOBACK. Isso pode ser
utilizado para incluir seu próprio código de finalização do programa.
v COPY ARDTUCOD. Essa instrução é gerada como a última instrução no programa COBOL. Isso é
utilizado para incluir seus próprios parágrafos no código. Esses parágrafos são aqueles desempenhados
a partir do código em ARDTUBGN e ARDTUEND.
O InfoSphere DataStage fornece versões padrão destes membros COPYLIB. Conforme fornecidos,
ARDTUFCT, ARDTUFDF, ARDTUDAT, ARDTUEND e ARDTUCOD contêm somente comentários e
ARDTUBGN contém comentários e um ponto.

Utilizando o Prefixo de COPYLIB
O campo Copiar Prefixo da Biblioteca na caixa de diálogo Geração de Códigos permite criar várias
versões dos membros de COPYLIB incluídos. Isto é útil se alguma de suas tarefas do InfoSphere
DataStage requerer um tipo de customização e alguma requerer outro.
Por padrão, o prefixo para os membros de COPY é ARDT. Se este prefixo for utilizado, as instruções
COPY serão geradas conforme descrito acima. Se você especificar seu próprio prefixo no campo Copiar
Prefixo da Biblioteca, as instruções COPY serão geradas da seguinte maneira:
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

prefixoMSG1.
prefixoMSG2.
prefixoIMSG.
prefixoMSGS.
prefixoUFCT.
prefixoUFDF.
prefixoUDAT.
prefixoUBGN.
prefixoUEND.
prefixoUCOD.

O prefixo deve ter 1-4 caracteres de comprimento e ser conversível em maiúscula. O primeiro caractere
do prefixo deve ser A-Z, #, $ ou @. Os outros caracteres devem ser A-Z, 0-9, #, $ ou @. Se você alterar o
prefixo, deverá certificar-se de que os membros de COPYLIB existem com esses nomes; observe que os
membros de COPYLIB estão sujeitos às regras de validação de COBOL.

Resultados da Instrução COPY
Suas seleções na caixa de diálogo Geração de Códigos determinam como as instruções COPY serão
geradas no programa COBOL. Você pode selecionar a caixa de opções Gerar Instruções COPY para
Customização, especificar seu próprio prefixo no campo Copiar Prefixo da Biblioteca ou fazer ambos. A
Tabela 42 na página 175 descreve as instruções COPY atuais que são geradas com base nas suas seleções.
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Tabela 42. Instruções COPY Reais Geradas
Prefixo de COPYLIB Padrão (ARDT) Prefixo de COPYLIB Especificado
Utilizado
pelo Usuário
A caixa de opções "Gerar Instruções
COPY para Customização" não está
selecionada

COPY ARDTMSG1
COPY ARDTMSG2
COPY RTLMSGS

COPY prefixoMSG1
COPY prefixoMSG2
COPY prefixoMSGS

A caixa de opções "Gerar Instruções
COPY para Customização" está
selecionada

COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

ARDTMSG1
ARDTMSG2
RTLMSGS
ARDTUFCT
ARDTUFDF
ARDTUDAT
ARDTUBGN
ARDTUEND
ARDTUCOD

prefixoMSG1
prefixoMSG2
prefixoMSGS
prefixoUFCT
prefixoUFDF
prefixoUDAT
prefixoUBGN
prefixoUEND
prefixoUCOD

Fazendo Upload de Tarefas
Depois de gerar o código para uma tarefa de mainframe com êxito, é possível fazer upload dos arquivos
para o mainframe de destino, onde a tarefa será compilada e executada. Se você fizer alterações em uma
tarefa, deverá gerar o código novamente antes de poder fazer upload da tarefa.
Para fazer upload de uma tarefa, abra a caixa de diálogo Sistema Remoto de uma das seguintes formas:
v Abra a tarefa e escolha Arquivo > Fazer Upload da Tarefa no menu principal.
v Clique em Fazer Upload da Tarefa... na caixa de diálogo Geração de Códigos depois de ter gerado o
código com êxito.
Utilize a caixa de diálogo Sistema Remoto para especificar informações sobre como conectar-se ao sistema
de mainframe de destino. Esta caixa de diálogo contém os seguintes campos:
v Perfil da Máquina. Um nome configurado que identifica a conexão da máquina de mainframe.
Selecione um nome de máquina na lista. Esta lista contém todos os perfis de máquina definidos na
pasta Perfis da Máquina do repositório. Para obter detalhes sobre a criação de novos perfis de
máquina, consulte “Trabalhando com Perfis de Máquina” na página 177.
v Plataforma. O tipo de plataforma do mainframe. Como o z/OS é a única plataforma suportada
atualmente, este campo é somente leitura.
v Nome do Host/Endereço IP. O endereço IP ou um nome completo qualificado do host.
v Nome de Usuário. O nome de usuário ou conta a ser utilizada para login do sistema host.
v Senha. A senha associada ao nome de usuário para login do sistema host.
v Biblioteca de Origem. A biblioteca no sistema remoto na qual as tarefas de origem do mainframe serão
transferidas.
v Biblioteca da JCL de Compilação. A biblioteca no sistema remoto na qual os arquivos de compilação
da JCL serão transferidos.
v Biblioteca da JCL de Execução. A biblioteca no sistema remoto na qual os arquivos de execução da JCL
serão transferidos.
v Local da Biblioteca de Objetos. A biblioteca no sistema remoto na qual a saída do compilador será
transferida.
v Local da Biblioteca de Carregamento. A biblioteca no sistema remoto na qual os programas
executáveis serão transferidos.
v Local da Biblioteca DBRM. A biblioteca no sistema remoto na qual as informações sobre um programa
DB2 serão transferidas.
v Dados da Conta do Cartão de Trabalho. Informações de identificação para o cartão de trabalho.
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v Serviço de FTP. O tipo de serviço de FTP. Ativo O serviço de FTP destina-se a uma conexão ativa, que
geralmente é utilizada quando é necessário o processamento de comando. Esse é o padrão. A opção
Passiva estará disponível se você precisar estabelecer uma conexão através de um firewall que não
permite comunicação de entrada.
v Porta. O ID da porta da rede para a conexão FTP. A porta padrão é 21.
v Tipo de Transferência. O tipo de transferência de FTP. Selecione ASCII, BINARY ou quote type B 1
ou especifique seu próprio tipo de transferência utilizando o comando de FTP quote.
Se você selecionar um perfil de máquina existente na caixa de diálogo Sistema Remoto, o nome do host e
o endereço, o nome de usuário e a senha e os locais da biblioteca serão preenchidos automaticamente. É
possível editar estes campos, mas suas alterações não serão salvas. Quando você tiver concluído, clique
em Conectar-se para estabelecer a conexão do mainframe.
Depois de ter se conectado com êxito à máquina de destino, a caixa de diálogo Fazer Upload da Tarefa é
exibida, permitindo realmente fazer o upload da tarefa. Esta caixa de diálogo possui duas áreas de
exibição: uma para o Sistema Local e uma para o Sistema Remoto. Ela contém os seguintes campos:
v Tarefas. O nome da tarefa na qual você está trabalhando atualmente.
v Arquivos na Tarefa. Os arquivos pertencentes à tarefa selecionada. Esse campo é de leitura.
v Selecionar Arquivos de Transferência. Os arquivos para fazer upload. É possível escolher dentre três
opções:
– Tudo. Faz upload dos arquivos da origem COBOL, de compilação e execução JCL.
– Somente JCL. Faz upload somente dos arquivos de compilação e execução JCL.
– Somente COBOL. Faz upload somente do arquivo da origem COBOL.
v Biblioteca de Origem. O nome da biblioteca de origem no sistema remoto que você especificou na
caixa de diálogo Sistema Remoto. É possível editar esse campo, mas suas alterações não serão salvas.
v Biblioteca de Compilação. O nome da biblioteca de compilação no sistema remoto que você
especificou na caixa de diálogo Sistema Remoto. É possível editar esse campo, mas suas alterações não
serão salvas.
v Biblioteca de Execução. O nome da biblioteca de execução no sistema remoto que você especificou na
caixa de diálogo Sistema Remoto. É possível editar esse campo, mas suas alterações não serão salvas.
v Arquivos Transferidos. Os arquivos transferidos ao sistema remoto. Esse campo é de leitura.
Quando você estiver pronto para iniciar o upload de uma tarefa, clique em Iniciar Transferência. Os
nomes dos arquivos na tarefa aparecerão na caixa Arquivos na Tarefa. Depois dos arquivos serem
transferidos por upload, os nomes de arquivo aparecerão na caixa Arquivos Transferidos.
Nota: Antes de fazer upload de uma tarefa, verifique se o diretório na máquina de destino está cheio. Se
o diretório estiver cheio, os arquivos não poderão ser transferidos por upload. Entretanto, os nomes de
arquivo ainda aparecerão na caixa Arquivos Transferidos se você clicar em Iniciar Transferência. Você
deve compactar os conjuntos de dados particionados na máquina de destino nesta situação.
Se desejar fazer upload de uma tarefa para outra máquina de mainframe, clique em Nova Conexão. A
caixa de diálogo Sistema Remoto será exibida, permitindo selecionar uma conexão de máquina diferente.

Opções do Compilador COBOL
O InfoSphere DataStage utiliza as seguintes opções do compilador COBOL ao compilar a origem COBOL
gerada: APOST, LIB, NONAME, NODYNAM e RENT. Para obter uma explicação completa de cada
opção, consulte a edição mais recente do IBM COBOL for OS/360 and VM Programming Guide.
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Trabalhando com Perfis de Máquina
Um perfil de máquina define a conexão com uma máquina de mainframe. Os perfis de máquinas são
criados no repositório do InfoSphere DataStage. Você pode escolher criar um perfil de máquina antes de
fazer upload de uma tarefa ou pode especificar os detalhes da conexão e os nomes de biblioteca na caixa
de diálogo Sistema Remoto no momento do upload (entretanto, estas especificações não são salvas). Se
você for fazer upload de tarefas na mesma máquina frequentemente, poderá ser mais rápido criar um
perfil de máquina antecipadamente.
Se você estiver gerando metadados operacionais, também poderá utilizar um perfil de máquina para
especificar os detalhes da conexão da máquina na qual o arquivo XML será transferido.
Quando você criar, visualizar ou editar um perfil de máquina na pasta Perfis de Máquina do repositório,
a caixa de diálogo Perfil da Máquina será exibida. Essa caixa de diálogo tem três páginas: Geral,
Conexão e Bibliotecas.
Existem três botões na caixa de diálogo Perfil da Máquina:
v OK. Salva alterações no perfil da máquina e fecha a caixa de diálogo Perfil da Máquina.
v Cancelar. Descarta as alterações no perfil da máquina e fecha a caixa de diálogo Perfil da Máquina.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.

Criando um Perfil de Máquina
Para criar um novo perfil de máquina, abra a caixa de diálogo Perfil da Máquina de uma das seguintes
formas:
v Escolha Arquivo > Novo no menu principal ou clique no botão Novo na barra de ferramentas. A caixa
de diálogo Novo será exibida. Clique na pasta Outro e selecione o ícone Perfil da Máquina.
v Clique com o botão direito na pasta Perfis de Máquina na árvore de repositórios e selecione Novo >
Outro > Perfil da Máquina no menu de atalho.
A página Geral é exibida por padrão. Especifique informações gerais sobre o perfil da máquina,
incluindo:
v Nome do Perfil da Máquina. Digite o nome do perfil da máquina.
v Tipo de plataforma. Selecione o tipo de plataforma. z/OS é a única plataforma atualmente suportada.
v Descrição Curta. Digite uma breve descrição opcional do perfil da máquina. O texto inserido neste
campo será exibido quando você imprimir um relatório.
v Descrição Longa. Digite uma descrição detalhada opcional da rotina.
Em seguida, selecione a página Conexão para especificar os parâmetros de conexão para a máquina de
mainframe. Especifique os parâmetros de conexão do mainframe, incluindo:
v Nome do Host/Endereço IP. Digite o endereço IP ou um nome qualificado do host completo.
v Porta. Se necessário, altere o ID da porta da rede para a conexão FTP. A porta padrão é 21.
v Nome de Usuário. Digite o nome de usuário ou a conta a utilizar para login do sistema host.
v Tipo de Transferência de FTP. Especifique o tipo de transferência de arquivos. Selecione ASCII para
arquivos de texto, Binário para arquivos sem texto ou especifique seu próprio tipo de transferência.
v Senha. Digite a senha associada ao nome de usuário para login do sistema host.
v Serviço de FTP. Selecione o tipo de serviço de FTP. Existem duas opções:
– Ativo. Conexão FTP ativa. Este é o padrão e é utilizado geralmente quando é necessário o
processamento de comando.
– Passivo. Estabelece uma conexão FTP através de um firewall que não permite comunicação de
entrada.
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A área Metadados Operacionais de Mainframe permite especificar detalhes sobre o arquivo XML criado
se você selecionar Gerar Metadados Operacionais no projeto ou nas propriedades da tarefa. Em seguida,
é possível utilizar um perfil de máquina para carregar estes detalhes na página Metadados Operacionais
da caixa de diálogo Propriedades da Tarefa. Existem dois campos nesta área:
v Diretório de Destino do Arquivo XML. Digite o nome do diretório de destino, relativo ao diretório
FTP padrão, no qual o arquivo XML deve ser colocado. Especifique o nome no modo DOS apropriado,
incluindo quaisquer marcas de barra necessárias. Se o nome do diretório contiver espaços em branco,
coloque o nome inteiro entre aspas simples. Se você deixar esse campo em branco, o arquivo XML será
colocado no diretório de FTP padrão na estação de trabalho do cliente do InfoSphere DataStage.
v Nome do Conjunto de Dados para o Arquivo XML. Digite o nome do conjunto de dados para o
arquivo XML na máquina do mainframe. Certifique-se de criar este arquivo no mainframe antes de
executar o programa COBOL.
Nota: Se você criar um perfil de máquina apenas para metadados operacionais, nenhuma entrada será
necessária nos campos na página Bibliotecas da caixa de diálogo Perfil da Máquina.
Selecione a página Bibliotecas para completar o perfil da máquina. Esta página exibe os nomes das
bibliotecas na máquina do mainframe na qual as tarefas serão transferidas, incluindo:
v Biblioteca de Origem. Digite o nome da biblioteca na qual as tarefas de origem do mainframe devem
ser colocadas.
v Biblioteca da JCL de Compilação. Digite o nome da biblioteca na qual os arquivos de compilação da
JCL devem ser colocados.
v Biblioteca da JCL de Execução. Digite o nome da biblioteca na qual os arquivos de execução da JCL
devem ser colocados.
v Biblioteca de Objetos. Digite o nome da biblioteca na qual a saída do compilador deve ser colocada.
v Biblioteca DBRM. Digite o nome da biblioteca na qual as informações sobre um programa DB2 devem
ser colocadas.
v Biblioteca de Carregamento. Digite o nome da biblioteca na qual os programas executáveis devem ser
colocados.
v Dados da Conta do Cartão de Trabalho. Digite as informações de identificação para o cartão de
trabalho.
Clique em OK para salvar o perfil da máquina. Você deve especificar um nome de usuário e senha na
página Conexão antes de poder salvar um novo perfil de máquina.

Visualizando e Editando um Perfil de Máquina
Sobre Esta Tarefa
Para visualizar ou editar um perfil de máquina existente, abra a caixa de diálogo Perfil da Máquina de
uma das seguintes formas:
v Selecione um perfil de máquina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Propriedades.
v Clique com o botão direito em um perfil de máquina na árvore de repositórios e selecione
Propriedades no menu de atalho.
v Dê um clique duplo no perfil da máquina na árvore de repositórios.
É possível editar qualquer um dos campos e opções na caixa de diálogo Perfil da Máquina. Se você fizer
quaisquer alterações, certifique-se de salvá-las antes de fechar esta caixa de diálogo.
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Copiando um Perfil de Máquina
Sobre Esta Tarefa
É possível copiar um perfil de máquina existente de duas formas:
v Selecione o perfil da máquina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Criar Cópia.
v Clique com o botão direito do mouse no perfil da máquina na árvore de repositório e selecione Criar
Cópia no menu de atalho.
O perfil da máquina é copiado e um novo perfil de máquina é criado na mesma pasta da árvore de
repositórios. Por padrão, o nome da cópia é chamado de CopyOfXXX, em que XXX é o nome do perfil
de máquina escolhido. Utilize a caixa de edição para renomear a cópia imediatamente.

Renomeando um Perfil da Máquina
Sobre Esta Tarefa
Você pode renomear um perfil de máquina de várias formas:
v Dê um clique duplo no perfil da máquina na árvore de repositórios para abrir a caixa de diálogo Perfil
da Máquina. Edite o campo Nome do Perfil da Máquina e clique em Fechar.
v Selecione o perfil da máquina na árvore de repositórios e clique novamente. Na caixa de edição, digite
um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora da caixa de
edição.
v Clique com o botão direito no perfil da máquina e selecione Renomear no menu de atalho. Na caixa de
edição, digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando fora
da caixa de edição.
v Selecione o perfil da máquina na árvore de repositórios e escolha Repositório > Renomear. Na caixa
de edição, digite um novo nome ou edite o existente. Salve o nome pressionando Enter ou clicando
fora da caixa de edição.

Compilando Várias Tarefas
Sobre Esta Tarefa
É possível compilar e fazer upload de várias tarefas de mainframe de uma vez utilizando o assistente do
compilador. Existem duas formas de chamar o assistente:
v Escolha Ferramentas > Compilação de Várias Tarefas no menu principal.
v Na pasta do cliente do InfoSphere DataStage, dê um clique duplo no arquivo dsjcwiz.exe (por
exemplo, C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\dsjcwiz.exe). Digite seus detalhes de login na
caixa de diálogo Conectar-se ao Projeto para conectar-se a seu projeto.
O assistente do compilador é iniciado.

Procedimento
1. Especifique o tipo de tarefa a compilar na janela Critérios de Seleção da Tarefa:
a. Mainframe é selecionado por padrão na área Seleção da Tarefa, junto com outros tipos de tarefas
se você tiver outros componentes do InfoSphere DataStage instalados.
b. Se você desejar selecionar automaticamente todas as tarefas que não foram compiladas, selecione a
caixa de opções Selecionar Somente Tarefas Não-Compiladas.
c. Se você desejar escolher quais tarefas compilar, selecione a caixa de opções Mostrar Página de
Seleção Manual. Se esta caixa de opções estiver limpa, o assistente selecionará todas as tarefas no
projeto ou todas as tarefas não-compiladas se você selecionou Selecionar Somente Tarefas
Não-Compiladas.
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2. Clique em Avançar>. Se você selecionou a caixa de opções Mostrar Página de Seleção Manual, a
janela Anular Seleção da Tarefa será exibida. Selecione as tarefas que deseja compilar e vá para a
etapa 5. Caso contrário, a janela Opções do Compilador será exibida.
3. Na lista Fazer Upload do Perfil, selecione o perfil da máquina para upload da tarefa ou clique em
Não Fazer Upload da Tarefa para pular o upload da tarefa.
4. Se suas tarefas já tiverem um caminho de geração de códigos especificado na caixa de diálogo
Geração de Códigos, selecione Utilizar Caminho de Geração de Códigos no Nível da Tarefa para que
o assistente utilize o caminho existente. Caso contrário, limpe esta caixa de opções e especifique um
novo caminho no campo Diretório de Base de Geração de Códigos. O caminho padrão é
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic. Clique em Procurar para procurar um caminho
diferente. Se você alterar o caminho, suas tarefas serão salvas com o novo caminho.
5. Clique em Avançar>. A janela Processo de Compilação é exibida. Clique em Iniciar Compilação para
iniciar a compilação. Conforme cada tarefa é compilada, mensagens de status são exibidas no campo
Status. Se a compilação falhar, você poderá selecionar a tarefa que falhou para visualizar detalhes e
mensagens de erro na área Resultado da Compilação.
6. Clique em Concluir para fechar o assistente. Se você selecionou a caixa de opções Mostrar Relatório
de Compilação Quando Concluído, o relatório de compilação da tarefa será exibido em seu editor de
texto padrão. Ele exibe as horas de início e encerramento da compilação, o número de tarefas que
obtiveram êxito ou falharam e os detalhes da compilação para quaisquer tarefas com falha.

Resultados
Também é possível compilar múltiplas tarefas a partir da linha de comandos do computador cliente do
InfoSphere DataStage chamando o arquivo dscc.exe no diretório cliente do InfoSphere DataStage. O
comando dscc utiliza vários argumentos.
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Capítulo 7. Referência do Programador
Este apêndice fornece um guia de referência do programador para o InfoSphere DataStage MVS Edition.
Ele descreve os componentes de programação que estão disponíveis para tarefas de mainframe.

Componentes de Programação
Existem diferentes tipos de componentes de programação utilizados nas tarefas de mainframe. Eles estão
em duas categorias:
v Integrado. O InfoSphere DataStage MVS Edition é fornecido com vários componentes de programação
internos que você pode reutilizar em suas tarefas de mainframe conforme necessário. Estas variáveis,
funções e constantes são utilizadas para construir expressões. Elas estão acessíveis somente a partir do
Editor de Expressões e o código subjacente não está visível.
v Externo. Você pode utilizar determinados componentes externos, tais como funções da biblioteca
COBOL, a partir do InfoSphere DataStage MVS Edition. Isto é feito definindo uma rotina que, por sua
vez, chama a função externa a partir de um estágio External Source, External Target ou External
Routine.
As seções a seguir discutem os termos de programação com os quais você irá se deparar ao programar
tarefas de mainframe.

Constantes
Uma constante é um valor que é corrigido durante a execução de um programa e pode ser reutilizado em
diferentes contextos. A Tabela 43 descreve as constantes que estão disponíveis nas tarefas do mainframe.
Tabela 43. Constantes de Tarefas do Mainframe
Constante

Definição

CURRENT_DATE

Retorna a data atual no momento da execução.

CURRENT_TIME

Retorna a hora atual no momento da execução.

CURRENT_TIME(<Precision>)

Retorna a hora atual para a precisão especificada no
momento da execução.

CURRENT_TIMESTAMP

Retorna o registro de data e hora atual no momento da
execução.

CURRENT_TIMESTAMP (<Precision>)

Retorna o registro de data e hora atual para a precisão
especificada no momento da execução.

DSE_NOERROR1

A linha foi inserida com êxito no link.

DSE_TRXCONSTRAINT
DSE_TRXLINK
NULL

1

1

O banco de dados rejeitou a linha.

2

HIGH_VALUES

O teste de restrição do link falhou.

O valor é nulo.
3

Um valor de cadeia no qual todos os bits são
configurados como 1.

LOW_VALUES3

Um valor de cadeia no qual todos os bits são
configurados como 0.

i

Uma cadeia literal contendo pares de dígitos
hexadecimais, tais como X'0D0A'. Segue a sintaxe SQL
padrão para especificação de um valor de cadeia binária.
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1

Disponível somente nas expressões de restrição para testar a variável REJECTEDCODE. Consulte
"Variáveis" para obter informações adicionais.
2

Disponível somente nas expressões de derivação.

3

Disponível somente sozinho nas derivações de coluna de saída, como o valor inicial de uma variável de
estágio ou como o argumento de uma função CAST. A constante não pode ser utilizada em uma
expressão, exceto como o argumento de uma função CAST. O tipo de dados da coluna de saída ou
variável de estágio deve ser Char ou VarChar.

Restrições
Uma restrição é uma regra que determina quais valores podem ser armazenados nas colunas de uma
tabela. Utilizar restrições impede o armazenamento de dados inválidos em uma tabela.
Restrições são expressões Booleanas que retornam TRUE ou FALSE. As restrições são definidas em:
v caixa de diálogo Restrições do Estágio Transformer
v guia Restrições nos estágios Complex Flat File, Multi-format Flat File, IMS, Fixed-width Flat File,
Delimited Flat File e External Source
v guia Em Que nos estágios Relational, Teradata Relational e Teradata Export
As restrições do estágio Transformer são definidas utilizando o Editor de Expressões, que fornece acesso
a todas as constantes, funções, variáveis e operadores integrados no InfoSphere DataStage.
As restrições do estágio de origem e as cláusulas WHERE são construídas utilizando uma grade, que
fornece acesso aos operadores do InfoSphere DataStage e à maioria das funções lógicas integradas. Você
pode fazer seleções na grade ou pode digitar manualmente a restrição dando um clique duplo em uma
das células. As restrições especificadas manualmente podem incluir qualquer uma das funções integradas
do InfoSphere DataStage, exceto para IF THEN ELSE, IS DATE, IS NOT DATE e IS NUMERIC. Consulte
“Funções” na página 183 para obter descrições detalhadas destas funções.

Expressões
Uma expressão é um elemento de código que define um valor. A palavra expressão é utilizada como uma
parte específica da sintaxe de SQL3 e para descrever partes do código que você pode especificar ao
definir uma tarefa. As expressões podem conter:
v Nomes de Colunas
v Variáveis
v
v
v
v

Funções
Parâmetros
Cadeia ou Constantes Numéricas
Operadores

Nas tarefas do mainframe, as expressões são utilizadas para definir restrições, derivações de coluna,
derivações de variável de estágio, cláusulas SQL e expressões de chaves. A Tabela 44 descreve como e
onde definir expressões nos estágios de tarefa do mainframe.
Tabela 44. Expressões de Tarefa do Mainframe
Estágio

Editor de Expressões

Grade de Expressão

Complex Flat File

Guia Restrição

Arquivo Simples de Formato
Múltiplo

Guia Restrição

IMS

Guia Restrição
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Tabela 44. Expressões de Tarefa do Mainframe (continuação)
Estágio

Editor de Expressões

Grade de Expressão

Arquivo Simples com Largura Fixa

Guia Restrição

Delimited Flat File

Guia Restrição

External Source

Guia Restrição

Relational

Guia Atualizar Colunas

Guia Em Que, guia Agrupar por,
guia Possuindo, Ordenar por

Teradata Relational

Guia Atualizar Colunas

Guia Em Que, guia Agrupar por,
guia Possuindo, Ordenar por

Teradata Export

Guia Em Que, guia Agrupar por,
guia Possuindo

Teradata Load

Guia Atualizar Colunas

Guia Em Que

Transformador

Célula Derivação para colunas de
saída e variáveis de estágio, caixa de
diálogo Restrições do Estágio
Transformer

Regra de Negócios

Célula Derivação para colunas de
saída e variáveis de estágio

Junção

Guia Condição de Junção

Lookup

Guia Condição Pré-consulta, guia
Condição de Consulta

Os detalhes sobre a definição de expressões são fornecidos nos capítulos que descrevem os editores de
estágio individuais.

Funções
As funções utilizam argumentos e retornam um valor. A palavra função é aplicada em dois componentes
nas tarefas de mainframe do InfoSphere DataStage:
v Funções Integradas. Elas são funções SQL3 especiais específicas do InfoSphere DataStage MVS Edition.
É possível acessar estas funções integradas por meio da ramificação Rotinas Integradas da árvore do
projeto Tipo de Item, que está disponível no Editor de Expressões ou na guia Definição da caixa de
diálogo Estágio Business Rule. Estas funções são definidas nas seções a seguir.
v Funções do DB2. Elas são funções suportadas somente nas origens de dados do DB2. Ao definir
colunas calculadas nos estágios Relational, Teradata Relational, e Teradata Export, você pode acessar as
funções do DB2 clicando em Funções na caixa de diálogo Coluna Calculada. Consulte sua
documentação do DB2 para obter definições de função.

Funções de Conversão do Tipo de Data
Tabela 45 descreve as funções de conversão de tipo de data integrada que estão disponíveis na tarefa do
mainframe.
Tabela 45. Funções de Conversão de Tipo de Dados
Função

Sintaxe

Descrição

CAST

CAST(<Operand>AS CHAR
(<Length>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Char.

CAST

CAST(<Operand>AS VARCHAR
(<Length>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados VarChar.

CAST

CAST(<Operand>AS SMALLINT)

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados SmallInt.
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Tabela 45. Funções de Conversão de Tipo de Dados (continuação)
Função

Sintaxe

Descrição

CAST

CAST(<Operand>AS INT)

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Integer.

CAST

CAST(<Operand>AS DECIMAL
(<Precision>, <Scale>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Decimal com a
precisão e escala especificadas.

CAST

CAST(<Operand>AS DATE)

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Date.1

CAST

CAST(<Operand>AS TIME
(<TimePrecision>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Time com a precisão
especificada.2

CAST

CAST(<Operand>AS
TIMESTAMP(<Timestamp-Precision>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados Timestamp com a
precisão especificada.3

CAST

CAST(<Operand>AS NCHAR
(<Length>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados NChar.4

CAST

CAST(<Operand>AS NCHAR
VARYING (<Length>))

Converte o valor de <Operand> no
tipo de dados NVarChar.4

1

O formato de <Operand> deve ser consistente com o formato de data padrão especificado no projeto ou
nas propriedades da tarefa.
2

O formato de <Operand> deve estar no formato de hora interno do InfoSphere DataStage MVS Edition,
HH:MM:SS.
3

O formato de <Operand> deve estar no formato de registro de data e hora interno do InfoSphere
DataStage MVS Edition, CCYY-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN. Se a parte da data não existir, o resultado
será configurado com a data atual. Se a parte da hora não existir, o resultado será configurado como
00:00:00.
4

O tipo de dados de <Operand> deve ser NChar ou NVarChar.

Funções de Data e Hora
Tabela 46 descreve as funções de data e hora integradas que estão disponíveis nas tarefas do mainframe.
Tabela 46. Funções de Data e Hora
Função

Sintaxe

Descrição

DATA

DATE `aaaa-mm-dd'

Trata a constante especificada por
`aaaa-mm-dd' como um tipo de dados
Date em vez de um tipo de dados
Char.

EXTRACT

EXTRACT(YEAR FROM <DateTime>) Retorna o valor numérico do ano de
<DateTime>.1

EXTRACT

EXTRACT(MONTH FROM
<DateTime>)

Retorna o valor numérico do mês de
<DateTime>.1,2

EXTRACT

EXTRACT(DAY FROM <DateTime>)

Retorna o valor numérico do dia de
<DateTime>.1

EXTRACT

EXTRACT(HOUR FROM
<DateTime>)

Retorna o valor numérico da hora de
<DateTime>.3
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Tabela 46. Funções de Data e Hora (continuação)
Função

Sintaxe

Descrição

EXTRACT

EXTRACT(MINUTE FROM
<DateTime>)

Retorna o valor numérico do minuto
de <DateTime>.3

EXTRACT

EXTRACT(SECOND FROM
<DateTime>)

Retorna o valor numérico do
segundo (incluindo os segundos
fracionais) de <DateTime>.3

TIME

TIME `hh:mm:ss'

Trata a constante especificada por
`hh:mm:ss' como um tipo de dados
Time em vez de um tipo de dados
Char.

TIMESTAMP

TIMESTAMP `aaaa-mm-dd hh:mm:ss'

Trata a constante especificada por
`aaaa-mm-dd hh:mm:ss' como um tipo
de dados Timestamp em vez de um
tipo de dados Char.

1

O tipo de dados de <DateTime> deve ser Date ou Timestamp.

2

Se o valor de MONTH ou DAY em <DateTime> for menor que 10, e você CONVERTER o valor extraído
como Char(2), o zero inicial será eliminado. Utilize a função de concatenação para restaurá-lo, se
necessário.
3

O tipo de dados de <DateTime> deve ser Time ou Timestamp.

Funções Lógicas
Tabela 47 descreve as funções lógicas integradas que estão disponíveis nas tarefas de mainframe. Se
THEN ELSE puder ser independente ou puder ser aninhado com outras instruções IF THEN ELSE. As
funções lógicas restantes podem ser utilizadas somente como o argumento de uma instrução IF THEN
ELSE.
Tabela 47. Funções Lógicas
Função

Sintaxe

Descrição

BETWEEN

<Expression1>BETWEEN
<Expression2>AND <Expression3>

Retorna TRUE se <Expression2> for
menor ou igual a <Expression1> e
<Expression1> for menor ou igual a
<Expression3>. Caso contrário, retorna
FALSE.

NOT BETWEEN

<Expression1>NOT
BETWEEN<Expression2>
AND<Expression3>

Retorna TRUE se <Expression1> for
menor que <Expression2> ou
<Expression1> for maior que
<Expression3>. Caso contrário, retorna
FALSE.

IF THEN ELSE

IF<BooleanExpression>
THEN<Expression1>
ELSE<Expression2>END

Se <BooleanExpression> for true,
retorna o valor de <Expression1>.
Caso contrário, retorna o valor de
<Expression2>.

IN

<Expression1>IN (<Expression2>,
<Expression3>,..., <ExpressionN>)

Retorna TRUE se o valor de
<Expression1> estiver na lista de
valores. Caso contrário, retorna
FALSE.

Capítulo 7. Referência do Programador

185

Tabela 47. Funções Lógicas (continuação)
Função

Sintaxe

NOT IN

<Expression1>NOT IN (<Expression2>, Retorna TRUE se o valor de
<Expression3>,..., <ExpressionN>)
<Expression1> não estiver na lista de
valores. Caso contrário, retorna
FALSE.

IS DATE

<Expression>IS DATE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> for uma DATA. Caso
contrário, retorna FALSE.1

IS NOT DATE

<Expression>IS NOT DATE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> não for uma DATA.
Caso contrário, retorna FALSE.1

IS FALSE

<Expression>IS FALSE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> for false. Caso contrário,
retorna FALSE.

IS NOT FALSE

<Expression>IS NOT FALSE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> não for false. Caso
contrário, retorna FALSE.

IS HIGH_ VALUES

<String>IS HIGH_VALUES

Retorna TRUE se o valor de <String>
for 0xFFFF. Caso contrário, retorna
FALSE.

IS NOT HIGH_ VALUES

<String>IS NOT HIGH_VALUES

Retorna TRUE se o valor de <String>
não for 0xFFFF. Caso contrário,
retorna FALSE.

IS LOW_ VALUES

<String>IS LOW_VALUES

Retorna TRUE se o valor de <String>
for 0x0000. Caso contrário, retorna
FALSE.

IS NOT LOW_ VALUES

<String>IS NOT LOW_VALUES

Retorna TRUE se o valor de <String>
não for 0x0000. Caso contrário,
retorna FALSE.

IS NULL

<BooleanExpression>IS NULL

Retorna TRUE se o valor de
<Expression1> for NULL. Caso
contrário, retorna FALSE.

IS NOT NULL

<BooleanExpression>IS NOT NULL

Retorna TRUE se <Expression1> não
for NULL. Caso contrário, retorna
FALSE.

IS NUMERIC

<String> IS NUMERIC ou <Decimal>
IS NUMERIC

Retorna TRUE se o valor de <String>
ou <Decimal> puder ser convertido
em um tipo de dados numérico. Caso
contrário, retorna FALSE.

IS TRUE

<Expression>IS TRUE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> for true. Caso contrário,
retorna FALSE.

IS NOT TRUE

<Expression>IS NOT TRUE

Retorna TRUE se o valor de
<Expression> não for true. Caso
contrário, retorna FALSE.

1

Descrição

O tipo de dados de <Expression> deve ser Char, Date ou VarChar e o formato do valor de data deve ser
CCAA-MM-DD.
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Funções Numéricas
Tabela 48 descreve a função numérica integrada que está disponível nas tarefas do mainframe.
Tabela 48. Funções Numéricas
Função

Sintaxe

Descrição

ROUND

ROUND(<Expression>,
<Integer_value>)

<Expression> é arredondada para
casas decimais de <Integer_value> à
direita do ponto decimal. Se
<Integer_value> for negativo,
<Expression> será arredondada para o
valor absoluto de casas decimais de
<Integer_value> à esquerda do ponto
decimal.1,2

1

O tipo de dados de <Expression> deve ser BINARY ou DECIMAL. (Observe que os tipos de dados
DISPLAY NUMERIC e FLOAT são convertidos automaticamente no tipo Decimal depois de serem lidos a
partir de um arquivo simples.)
2

Se <Expression> for nula, o resultado será o valor nulo.

Exemplos de ROUND
A função ROUND pode ser utilizada para arredondar um valor constante, um único valor de coluna,
uma expressão simples ou qualquer valor intermediário em uma expressão complexa. Para dados
decimais, ela arredonda um valor à direita ou à esquerda de um ponto decimal. Para dados binários, ela
arredonda um valor à esquerda do ponto decimal.
Se o valor absoluto de <Integer_value> for maior que o número de dígitos à esquerda do ponto decimal, o
resultado será zero. Se o valor absoluto de <Integer_value> for maior que o número de dígitos à direita do
ponto decimal, não ocorrerá nenhum arredondamento. Se <Expression> for um tipo de dados BINARY e
<Integer_value> for positivo, não ocorrerá nenhum arredondamento.
O primeiro exemplo mostra como o mesmo número é arredondado para diferentes casas decimais
utilizando a função ROUND:
Expressão

Resultado

ROUND(876.543,2)

876,54

ROUND(876.543,1)

876,5

ROUND(876.543,0)

877

ROUND(876.543,-1)

880

ROUND(876.543,-2)

900

ROUND(876.543,-3)

1000

ROUND(876.543,-4)

0

O próximo exemplo demonstra como números positivos e negativos são arredondados utilizando zero
casas decimais:
Expressão

Resultado

ROUND(6.9,0)

7

ROUND(6.1,0)

6
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Expressão

Resultado

ROUND(-6.1,0)

-6

ROUND(-6.9,0)

-7

O último exemplo mostra como a função ROUND opera em uma expressão. Os resultados variam
dependendo de se você arredondar os valores intermediários na expressão ou somente o resultado.
Suponha que você deseja calcular a soma de duas colunas multiplicada por uma terceira coluna. Por
exemplo:
(COL1 + COL2) * COL3

Você pode arredondar somente o resultado, somente a soma de COL1 e COL2 ou todos os três números
mais o resultado. Suponha que COL1 seja 35,555555, COL2 seja 15,55 e COL3 seja ,555000. Os resultados
variariam conforme mostrado:
Expressão

Resultado

ROUND((COL1 + COL2) * COL3, 2)

28,36

ROUND(ROUND(COL1 + COL2), 2) * COL3, 2)

28,37

ROUND((ROUND(COL1, 2) + ROUND(COL2, 2)) *
ROUND(COL3, 2), 2)

28,62

Funções da Cadeia
Tabela 49 descreve as funções da cadeia internas que estão disponíveis nas tarefas do mainframe. As
cadeias devem conter dados de caractere exibíveis. O valor hexadecimal `00'x fará com que uma função
da cadeia pare.
Tabela 49. Funções da Cadeia
Função

Sintaxe

Descrição

AND_BITS

AND_BITS(<String1>, <String2>)

Retorna um valor que é o resultado
de um AND bit a bit de <String1> e
1
<String2>.

CHARACTER_LENGTH

CHARACTER_LENGTH(<String>)

Retorna o número de caracteres em
2
<String>.

LOWER

LOWER(<String>)

Retorna o valor da <Cadeia>
convertido em minúscula.2

LPAD

LPAD(<String1>, <StringLength>,
<String2>)

Retorna uma cadeia de caracteres de
<StringLength> que consiste em
<String1> preenchido à esquerda com
caracteres de <String2>. Se <String2>
for omitido, o padrão será preencher
3
com espaços em branco.

OR_BITS

OR_BITS(<String1>, <String2>)

Retorna um valor que é o resultado
de um OR bit a bit de <String1> e
<String2>.1

POSITION

POSITION(<String1>IN <String2>)

Retorna a primeira posição na qual
<String1> ocorre em <String2>.4
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Tabela 49. Funções da Cadeia (continuação)
Função

Sintaxe

Descrição

RPAD

RPAD(<String1>, <StringLength>,
<String2>)

Retorna uma cadeia de caracteres de
<StringLength> que consiste em
<String1> preenchido à direita com
caracteres de <String2>. Se <String2>
for omitido, o padrão será preencher
com espaços em branco.3

SUBSTRING

SUBSTRING(<String>
FROM<StartPosition>)

Retorna a parte de <String> que
inicia no byte indicado por
<StartPosition> e termina no final de
<String>.5

SUBSTRING

SUBSTRING(<String>
FROM<StartPosition>
FOR<StringLength>)

Retorna a parte de <String> que
inicia no byte indicado por
<StartPosition> e continua pelos bytes
de <StringLength> ou até o final de
<String> se <StringLength> for
omitido.5

TRIM

TRIM(<String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco iniciais e finais
removidos.6

TRIM

TRIM(<Character>FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial e final removido.6

TRIM

TRIM(BOTH FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com os
espaços em branco iniciais e finais
removidos.6

TRIM

TRIM(BOTH<Character>
FROM<String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial e final removido.6

TRIM

TRIM(LEADING FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco iniciais
removidos.6

TRIM

TRIM(LEADING <Character>FROM
<String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial removido.6

TRIM

TRIM(TRAILING FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco finais removidos.6

TRIM

TRIM(TRAILING <Character>FROM
<String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> final removido.6

UPPER

UPPER(<String>)

Retorna o valor de <String>
convertido em maiúscula.2

XOR_BITS

XOR_BITS(<String1>, <String2>)

Retorna um valor que é o resultado
de um OR exclusivo bit a bit de
<String1> e <String2>.1

1

O tipo de dados de <String1> e <String2> deve ser Char ou VarChar. Se ambos os argumentos forem
Char, o tipo de dados do resultado será Char; caso contrário, será VarChar. Se ambos os argumentos
forem não-anuláveis, o resultado será não-anulável; caso contrário, será anulável. A precisão do resultado
é igual à menor precisão dos dois argumentos. Observe que a precisão do resultado dita o número de
bytes utilizados na operação e o número de bytes retornados pela função; observe também que ele é
expresso como um número de bytes, não bits. NULL é retornado pela função se o argumento for NULL.
2

O tipo de dados de <String> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar.
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3

Se o tipo de dados de <Expression> não for Char, VarChar, NChar ou NVarChar, <Expression> será
convertido no tipo de dados VarChar com um comprimento máximo de <StringLength> antes de ocorrer o
preenchimento. Se o tipo de dados de <Expression> for NChar ou NVarChar, o tipo de dados de <String>
também deverá ser NChar ou NVarChar. <StringLength> deve ser um inteiro maior que zero.

4

Os tipos de dados de <String1> e <String2> devem ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar.

5

O tipo de dados de <String> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar. Os tipos de dados de
<StartPosition> e <StringLength> devem ser numéricos com uma escala de 0. Se <String>, <StartPosition>
ou <StringLength> for NULL, o resultado será NULL. Se <StringLength> for menor ou igual a zero, o
resultado será NULL.
6

O tipo de dados de <String> e <Character> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar. O comprimento
de <Character> deve ser 1.

Funções da Cadeia Multibytes
Tabela 50 descreve as funções da cadeia multibytes que estão disponíveis nas tarefas de mainframe. Elas
estarão disponíveis somente se o Suporte ao Idioma Nacional (NLS) estiver instalado como parte do
servidor do InfoSphere DataStage.
Tabela 50. Funções da Cadeia Multibytes
Função

Sintaxe

Descrição

CHARACTER_LENGTH_MB

CHARACTER_LENGTH_MB

Retorna o número de caracteres na
1,
<Cadeia>. 2

(<Cadeia>)
LOWER_MB

LOWER_MB(<Cadeia>)

Retorna o valor da <Cadeia>
convertido em minúscula.1

POSITION_MB

POSITION_MB(<String1>
IN<String2>)

Retorna a primeira posição na qual a
<String1> ocorre na <String2>.2,3

SUBSTRING_MB

SUBSTRING_MB(<String>
FROM<StartPosition>)

Retorna a parte de <String> que
inicia no caractere indicado por
<StartPosition> e termina no final de
<String>.4

SUBSTRING_MB

SUBSTRING_MB(<String>
FROM<StartPosition>
FOR<StringLength>)

Retorna a parte de <String> que
inicia no caractere indicado por
<StartPosition> e continua por
<StringLength> caracteres.4

TRIM_MB

TRIM_MB(<String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco iniciais e finais
removidos.5

TRIM_MB

TRIM_MB(<Character>
FROM<String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial e final removido.5

TRIM_MB

TRIM_MB(BOTH FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com os
espaços em branco iniciais e finais
removidos.5

TRIM_MB

TRIM_MB(BOTH<Character>
FROM<String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial e final removido.5

TRIM_MB

TRIM_MB(LEADING FROM
<String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco iniciais
removidos.5

TRIM_MB

TRIM_MB(LEADING
<Character>FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> inicial removido.5
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Tabela 50. Funções da Cadeia Multibytes (continuação)
Função

Sintaxe

Descrição

TRIM_MB

TRIM_MB(TRAILING FROM
<String>)

Retorna a parte de <String> com
espaços em branco finais removidos.5

TRIM_MB

TRIM_MB(TRAILING
<Character>FROM <String>)

Retorna a parte de <String> com
<Character> final removido.5

UPPER_MB

UPPER_MB(<String>)

Retorna o valor de <String>
convertido em maiúscula.1

1

O tipo de dados de <String> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar.

2

O número para estas funções é expresso em termos de caracteres, não bytes. As chaves SHIFT-OUT ou
SHIFT-IN são ignoradas.
3

Os tipos de dados de <String1> e <String2> devem ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar.

4

O tipo de dados de <String> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar. Os tipos de dados de
<StartPosition> e <StringLength> devem ser numéricos com uma escala de 0. Se <String>, <StartPosition>
ou <StringLength> for NULL, o resultado será NULL. Se <StringLength> for menor ou igual a zero, o
resultado será NULL.
5

O tipo de dados de <String> e <Character> deve ser Char, VarChar, NChar ou NVarChar. O comprimento
de <Character> deve ser 1.

Exemplos de LPAD e RPAD
As funções de preenchimento de cadeia LPAD e RPAD são úteis para dados de caractere com justificação
à direita ou construção de cadeias de data no formato apropriado. Por exemplo, suponha que você
desejava converter um campo de inteiro em um campo de caractere justificado à direita com uma largura
de 9 caracteres. Você deve utilizar a função LPAD em uma expressão semelhante a esta:
LPAD(ItemData.quantity,9)

Outro exemplo é converter campos de inteiro para ano, mês e dia em um campo de caractere no formato
de data AAAA-MM-DD. As partes de mês e dia do campo de caractere devem conter zeros iniciais se
seus valores inteiros tiverem menos de dois dígitos. Você poderia utilizar a função RPAD em uma
expressão semelhante a esta:
CAST(Item.Data.ship_year AS CHAR(4))||
LPAD(ItemData.ship_month,2,’0’)||’-’||
LPAD(ItemData.ship_day,2,’0’)

Para justificar um valor DECIMAL(5,2) à direita para uma largura de 10 caracteres, você poderia
especificar a função LPAD conforme a seguir:
LPAD(value,10)

Isto resultaria em resultados semelhantes a este:
Valor

Resultado

12.12

12.12

100,00

100,00

-13.13

-13.13

-200.00

-200.00
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Para incluir um sinal de mais para números positivos, você especificaria a expressão conforme a seguir:
IF value > 0
THEN LPAD(’+’ || CAST(value AS VARCHAR(6)),10)
ELSE LPAD(value,10)
END

Os resultados seriam, então, semelhantes a este:
Valor

Resultado

12.12

+12.12

100,00

+100.00

-13.13

-13.13

-200.00

-200.00

Regras de SUBSTRING
As funções SUBSTRING e SUBSTRING_MB desempenham a extração de subcadeia de acordo com as
diretrizes de SQL3. As operações são idênticas, mas as orientações são diferentes. Utilize a função
SUBSTRING_MB quando desejar desempenhar a extração de subcadeia orientada a caractere. Esta função
manipula caracteres multibytes, portanto, se sua cadeia contiver dados de caractere multibyte, utilize esta
função. Utilize a função SUBSTRING quando desejar fazer a extração de subcadeia orientada a byte.
A função SUBSTRING é implementada utilizando instruções COBOL, considerando que a função
SUBSTRING_MB está implementada como uma chamada para uma rotina de biblioteca de tempo de
execução. As implicações disto são que a função SUBSTRING orientada a byte desempenha melhor que a
função SUBSTRING_MB orientada a caractere.
Se <StartPosition> ou a posição final inferida estiver fora dos limites de <String>, estas funções retornarão
somente a parte que está dentro dos limites. Por exemplo:
SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1 FOR 4)

retorna ’ABCD’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0 FOR 4)

retorna ’ABC’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1 FOR 4)

retorna ’AB’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2 FOR 4)

retorna ’A’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3 FOR 4)

retorna ’’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1 FOR 23)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0 FOR 23)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1 FOR 23)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2 FOR 23)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3 FOR 23)

retorna ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -21 FOR 23)

retorna ’A’
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Operadores
Um operador executa uma operação em uma ou mais expressões (os operandos). As tarefas de
mainframe do InfoSphere DataStage suportam os seguintes tipos de operadores:
v Operadores aritméticos
v Operador de Concatenação da Cadeia
v Operadores relacionais
v Operadores lógicos
A ordem dos operadores nas expressões é determinada por padrões SQL. Especificamente, AND possui
maior precedência que OR. Quaisquer parênteses redundantes poderão ser removidos depois da
verificação. Isto se aplica a restrições nos estágios de origem do arquivo simples, cláusulas WHERE nos
estágios de origem relacionais, condições de junção e condições de consulta. Por exemplo, se você definir
a seguinte expressão:
(A AND B) OR (C AND D)

O InfoSphere DataStage remove todos os parênteses neste caso, pois ele primeiro avalia A AND B, em
seguida C AND D e, finalmente, compara os resultados dos dois. A expressão aparecerá como esta:
A AND B OR C AND D

Entretanto, se você definir uma expressão semelhante a esta:
A AND (B OR C) AND D

O InfoSphere DataStage não remove os parênteses aqui porque o resultado da expressão (B OR C) é
avaliado primeiro.
Tabela 51 descreve os operadores que estão disponíveis nas tarefas de mainframe e seus locais.
Tabela 51. Operadores da Tarefa do Mainframe
Operador

Definição

Editor de Expressões

Grade de Expressão

(

Parênteses de Abertura

U

U

)

Parênteses de Fechamento

U

U

||

Concatenar

U

<

Menor que

U

U

>

Maior que

U

U

<=

Menor ou igual a

U

U

>=

Maior ou igual a

U

U

=

Igualdade

U

U

<>

Desigualdade

U

U

E

E

U

U

OU

Ou

U

U

NOT

Not

U

BETWEEN

Entre

U

U

NOT BETWEEN

Não entre

U

U

IN

Em

U

U

NOT IN

Não em

U

U

IS NULL

NULL

U

U

IS NOT NULL

Não NULO

U

U
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Tabela 51. Operadores da Tarefa do Mainframe (continuação)
Operador

Definição

Editor de Expressões

+

Adição

U

-

Subtração

U

*

Multiplicação

U

/

Divisão

U

Grade de Expressão

Parâmetros
Os parâmetros da tarefa representam variáveis de processamento. Eles são definidos, editados e excluídos
na página Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades da Tarefa. Os valores do parâmetro real são
colocados em um arquivo separado que é transferido por upload para o mainframe e acessado quando a
tarefa é executada.
Você pode utilizar os parâmetros da tarefa nas derivações e restrições de coluna. Eles aparecem no Editor
de Expressões, na guia Definição nos estágios Business Rule, na guia Mapeamento nos estágios ativos e
na grade Restrição nos estágios Complex Flat File, Delimited Flat File, Fixed-width Flat File, IMS,
Multi-format Flat File e External Source.
Nos estágios Relational e Teradata Relational, você pode utilizar os parâmetros da tarefa na guia Em Que
da página Entradas, mas não na guia Em Que da página Saídas. Isto ocorre porque os parâmetros da
tarefa estão disponíveis somente quando o estágio é utilizado como um destino. Se você desejar utilizar
um parâmetro da tarefa na instrução SQL SELECT de um estágio de origem Relational ou Teradata
Relational, inclua um estágio Transformer depois do estágio Relational ou Teradata Relational em seu
design de tarefa e defina uma restrição que compare uma coluna de origem com o parâmetro da tarefa. A
coluna de origem e o parâmetro da tarefa devem ter os mesmos tipo de dados e comprimento, nenhuma
conversão implícita ou explícita poderá ocorrer e não poderá haver uma cláusula ORDER BY na instrução
SQL SELECT. Se estes requisitos forem atendidos, o InfoSphere DataStage enviará a restrição de volta
para a instrução SELECT e a filtragem será executada pelo banco de dados.
Se a coluna de origem e o parâmetro da tarefa não tiverem o mesmo tipo de dados e o mesmo
comprimento, você poderá convertê-los utilizando uma das seguintes técnicas:
v Crie uma coluna calculada no estágio Relational ou Teradata Relational que possua o mesmo tipo de
dados e comprimento que o parâmetro da tarefa. Defina uma expressão para a coluna calculada
utilizando uma das funções do DB2 ou Teradata para converter a coluna original no tipo de dados e
comprimento corretos. Em seguida, você pode utilizar a coluna calculada na restrição do estágio
Transformer.
v Converta o parâmetro da tarefa no tipo de dados e comprimento da coluna de origem do Relational ou
Teradata Relational. Utilize a função CAST para converter o parâmetro da tarefa no tipo de dados e
comprimento corretos na restrição do estágio Transformer. Quando o código for gerado, a instrução
SQL EXEC incluirá o parâmetro da tarefa na cláusula WHERE.

Rotinas
Nas tarefas de mainframe, as rotinas especificam uma função COBOL que existe em uma biblioteca
externa ao InfoSphere DataStage. As rotinas de mainframe são armazenadas na pasta Rotinas do
repositório, onde é possível criar, visualizar ou editá-las utilizando a caixa de diálogo Rotina do
Mainframe. Para obter detalhes sobre a criação de rotinas, consulte “Estágios External Routine” na página
113.
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Variáveis
As variáveis são utilizadas para armazenar temporariamente valores na memória. Você pode, então,
utilizar os valores em uma série de operações. Isto pode economizar tempo de programação pois é
possível alterar facilmente os valores das variáveis conforme seus requisitos são alterados.
As variáveis de tarefas integradas estão descritas no Tabela 52. Você também pode declarar e utilizar suas
próprias variáveis nos estágios Transformer e Business Rule. Tais variáveis estão acessíveis somente a
partir do estágio Transformer ou do estágio Business Rule no qual elas são declaradas. Para obter
detalhes sobre como declarar variáveis do estágio local, consulte “Estágios Transformer” na página 154 e
“Estágios Business Rule” na página 107.
Tabela 52 descreve as variáveis integradas que estão disponíveis para tarefas de mainframe.
Tabela 52. Variáveis da Tarefa do Mainframe
Variável

Definição

nome de link.REJECTEDCODE

Retorna o código de erro do InfoSphere DataStage ou
DSE_NOERROR se não for rejeitado.

nome de link.DBMSCODE

Retorna o código de erro do DBMS.

ENDOFDATA

Retorna TRUE se a última linha de dados tiver sido
processada ou FALSE se a última linha de dados não
tiver sido processada.

SQLCA.SQLCODE

Retorna 0 se os dados foram gravados com êxito em um
link de saída. Um valor diferente de zero indica um erro.

REJECTEDCODE e DBMSCODE
Estas variáveis estão disponíveis somente nos estágios Transformer. Elas são exibidas na ramificação
Variáveis do Editor de Expressões para todos os links de saída, exceto o primeiro link na ordem de
execução. Elas são utilizadas para verificar os resultados dos links que já foram executados. Por exemplo,
se você tiver três links de saída, somente os últimos dois poderão ser utilizados para avaliar os
resultados. O segundo link poderá verificar os resultados do primeiro link e o terceiro link poderá
verificar os resultados dos primeiros dois links. Clique no botão Ordem de Execução do Link de Saída
na barra de ferramentas do Editor do Transformador para reordenar os links de saída para atender seus
requisitos.
Existem três formas de utilizar a variável REJECTEDCODE nas expressões de restrição:
v Se link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT, os dados no link1 não satisfazem a restrição. Esta
expressão pode ser utilizada quando qualquer tipo de estágio segue o estágio Transformer no design
da tarefa.
v Se link1.REJECTEDCODE = DSE_NOERROR, a restrição no link1 foi satisfeita, independentemente do tipo de
estágio que segue o estágio Transformer no design da tarefa. Entretanto, quando esta expressão é
utilizada em uma tarefa na qual um estágio Relational segue o estágio Transformer no design da tarefa,
ela não somente indica que a restrição no link1 foi satisfeita como também indica que a linha foi
inserida ou atualizada com êxito no banco de dados.
v Se link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXLINK, a linha foi rejeitada pelo estágio seguinte, que deve ser um
estágio Relational. Você pode verificar o valor de DBMSCODE para localizar a causa do erro.
Para obter informações adicionais sobre como utilizar REJECTEDCODE e DBMSCODE nas restrições do
estágio Transformer, consulte “Definindo Restrições e Manipulando Rejeições” na página 165.
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ENDOFDATA
ENDOFDATA pode ser utilizado nos seguintes locais:
v Derivações da coluna de saída nos estágios Transformer
v Derivações da variável do estágio nos estágios Transformer
v Expressões de restrição nos estágios Transformer
v Lógica da regra de negócios SQL nos estágios Business Rule
v Expressões de condição pré-consulta nos estágios Lookup
A sintaxe para ENDOFDATA varia dependendo do tipo de expressão. Para derivações de variável da
coluna e do estágio, utilize a função lógica IS TRUE ou IS FALSE para testar ENDOFDATA conforme
mostrado:
IF ENDOFDATA IS TRUE THEN ’B’ ELSE ’A’ END
IF ENDOFDATA IS FALSE THEN ’B’ ELSE ’A’ END

Para as expressões de restrição, a lógica da regra de negócios SQL e as condições pré-consulta, utilize as
seguinte sintaxe:
ENDOFDATA IS TRUE
ENDOFDATA IS FALSE

Não utilize expressões numéricas para testar ENDOFDATA.
Quando o indicador de final dos dados é transmitido para um estágio ativo, a forma como ele é
manipulado varia dependendo do tipo de estágio. Nos estágios Transformer, Business Rule, Link
Collector e Lookup, a linha de final dos dados é processada como qualquer outra linha. Nos estágios Join,
Aggregator, Sort e External Routine, a linha de final dos dados não é processada junto com o restante dos
dados mas é simplesmente transmitida através do estágio. As linhas de final dos dados são ignoradas no
link de referência para estágios Lookup e no link interno para estágios Join.

SQLCA.SQLCODE
SQLCA.SQLCODE está disponível nos mesmos locais que ENDOFDATA:
v Derivações da coluna de saída nos estágios Transformer
v Derivações da variável do estágio nos estágios Transformer
v Expressões de restrição nos estágios Transformer
v Lógica da regra de negócios SQL nos estágios Business Rule
v Expressões de condição pré-consulta nos estágios Lookup
Geralmente esta variável é utilizada para determinar se os dados foram gravados com êxito em um link
de saída. Em um estágio Business Rule, você incluiria SQLCA.SQLCODE depois da instrução INSERT na
lógica da regra de negócios para verificar se um link de saída para um estágio Relational é bem-sucedido.
Também é possível utilizá-lo para detectar uma falha da consulta. Neste caso, você verificaria o valor de
SQLCA.SQLCODE antes de fazer uma INSERT em um link de saída.
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Capítulo 8. Definições e Mapeamentos de Tipo de Dados
Este apêndice descreve os tipos de dados suportados no InfoSphere DataStage MVS Edition, os
mapeamentos de tipo de dados permitidos e como os mapeamentos de tipo de dados são implementados.

Definições de Tipo de Dados
O Tabela 53 descreve os tipos de dados suportados no InfoSphere DataStage MVS Edition.
Tabela 53. Tipos de Dados do InfoSphere DataStage MVS Edition
Tipo de Dados

Descrição

Precisão

Scale

Máscara de Data

Char

Uma cadeia de
caracteres

O número de
caracteres

Zero

Qualquer máscara de
data cujo
comprimento ≤
precisão

VarChar

Um inteiro binário de O número máximo de Zero
2 bytes mais uma
caracteres na cadeia
cadeia de caracteres

Nenhum

NChar

Uma cadeia de
caracteres DBCS

Zero

Nenhum

NVarChar

Um inteiro binário de O número máximo de Zero
caracteres na cadeia
2 bytes mais uma
cadeia de caracteres
DBCS

Nenhum

SmallInt

Um inteiro binário de O número de dígitos
2 bytes
decimais (1 ≤ n ≤ 4)

Zero

Nenhum

Integer

Um inteiro binário de O número de dígitos
4 bytes
decimais (5 ≤ n ≤ 9)

Zero

Qualquer máscara de
data numérica cujo
comprimento ≤
precisão

Decimal

Um número no
formato decimal
compactado,
sinalizado ou
não-sinalizado

O número de dígitos
à direita do ponto
decimal (0 ≤ n ≤ 18)1

Se escala = 0,
qualquer máscara de
data numérica cujo
comprimento ≤
precisão; se escala >
0, nenhuma

Data

Três números binários 10
de 2 bytes (para
CCAA, MM, DD)

Zero

Nenhuma (formato
de data padrão
assumido)

Tempo

Três números binários 8
de 2 bytes (para HH,
MM, SS)

Zero

Nenhum

Registro de Data e
Hora

Seis números binários 26
de 2 bytes (para
CCAA, MM, DD, HH,
MM, SS) e um
número binário de 4
bytes (para
microssegundos)

Zero

Nenhum

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

O número de
caracteres

O número de dígitos
decimais (1 ≤ n ≤ 18)1
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Se Suportar Decimal Estendido estiver selecionado nas propriedades do projeto, a precisão e a escala
poderão ter até o tamanho máximo do decimal especificado.

Mapeamentos de Tipo de Dados
Tabela 54 mostra os mapeamentos de tipo de dados permitidos no InfoSphere DataStage MVS Edition e
as técnicas utilizadas para conversão. COBOL refere-se a uma ou mais instruções COBOL, tais como
MOVE ou COMPUTE. DSXX2YY refere-se a uma função na biblioteca de tempo de execução que
converte um valor de um tipo de dados para outro. Para obter detalhes sobre estas técnicas de conversão,
consulte “Implementações do Mapeamento de Tipo de Dados” na página 199.
Tabela 54. Mapeamentos de Tipos de Dados do InfoSphere DataStage MVS Edition
TARGET
Small
Int

Inteiro

Decimal

Data

COBOL

DSC2SI

DSC2I

DSC2D

DSC2DT DSC2TM DSC2TS

COBOL

DSC2SI

DSC2I

DSC2D

DSC2DT DSC2TM DSC2TS

SOURCE

Char

Var Char NChar

Char

COBOL

VarChar

COBOL

NVar
Char

NChar

COBOL

COBOL

NVarChar

COBOL

COBOL

Hora

SmallInt

DSSI2C

DSSI2C

COBOL

COBOL

COBOL

Inteiro

DSI2C

DSI2C

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Decimal

DSD2C

DSD2C

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Data

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Hora

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Registro
de Data e
Hora

COBOL

COBOL

COBOL

Time
stamp

COBOL

COBOL
COBOL

Regras de Processamento
O mapeamento de uma origem anulável para um destino não-anulável é permitido. Entretanto, a
designação do valor de origem para o destino é permitida somente se o valor de origem não for
realmente NULL. Se for NULL, uma mensagem será gravada no log do processo e a execução do
programa será parada.
Quando as instruções COBOL MOVE e COMPUTE são utilizadas durante a designação, as regras COBOL
comuns para estas instruções são aplicadas. Isto inclui regras de conversão do formato dos dados, de
truncamento e de preenchimento de espaços.
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Implementações do Mapeamento de Tipo de Dados
O Tabela 55 através do Tabela 64 na página 207 descreve como os mapeamentos de tipo de dados são
implementados no InfoSphere DataStage MVS Edition.
Tabela 55. Mapeamentos de Tipo de Dados Char
Origem de Char

Implementação

Char > Char

Instruções COBOL - A origem é movida para o destino.
Ocorre truncamento se o comprimento do destino é
menor que o comprimento da origem. Os espaços serão
preenchidos no destino se o comprimento dele for maior
que o comprimento da origem.

Char > VarChar

Instruções COBOL - O valor de Char é movido para o
valor de VarChar. Ocorre truncamento se o comprimento
máximo do VarChar for menor que o comprimento do
Char. O comprimento do VarChar é configurado como o
menor comprimento do Char ou o comprimento máximo
do VarChar.

Char > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Char > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Char > SmallInt

DSC2SI - Converter uma cadeia de caracteres em um
inteiro pequeno. O Char é varrido em busca de uma
cadeia de números inteiros deste padrão: zero ou mais
espaços, um sinal de mais ou menos opcional, um ou
mais dígitos decimais, zero ou mais espaços. Qualquer
caractere inesperado que seja localizado interrompe o
padrão e finaliza a varredura para o número. Se a
varredura for finalizada antes de qualquer dígito decimal
ser localizado, zero será designado como o SmallInt. Se o
número for muito grande para ajustar-se em um
SmallInt, os dígitos de ordem superior serão truncados.

Char > Integer

DSC2I - Converter uma cadeia de caracteres em um
inteiro. O Char é varrido em busca de uma cadeia de
números inteiros deste padrão: zero ou mais espaços, um
sinal de mais ou menos opcional, um ou mais dígitos
decimais, zero ou mais espaços. Qualquer caractere
inesperado que seja localizado interrompe o padrão e
finaliza a varredura para o número. Se a varredura for
finalizada antes de qualquer dígito decimal ser
localizado, zero será designado como o Integer. Se o
número for muito grande para ajustar-se em um Integer,
os dígitos de ordem superior serão truncados.
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Tabela 55. Mapeamentos de Tipo de Dados Char (continuação)
Origem de Char

Implementação

Char > Decimal

DSC2D - Converter uma cadeia de caracteres em um
número decimal compactado. O Char é varrido em busca
de uma cadeia de números decimais deste padrão: zero
ou mais espaços; um sinal de mais ou menos opcional;
um dos seguintes: (a) um ou mais dígitos decimais, (b)
um ou mais dígitos decimais, um ponto decimal e um ou
mais dígitos decimais ou (c) um ponto decimal e um ou
mais dígitos decimais; e, finalmente, zero ou mais
espaços. Qualquer caractere inesperado que seja
localizado interrompe o padrão e finaliza a varredura
para o número. Se a varredura for finalizada antes de
qualquer dígito decimal ser localizado, zero será
designado como o Decimal. Se o número for muito
grande para ajustar-se no Decimal, os dígitos de ordem
superior serão truncados. Se o Char tiver mais dígitos à
direita do ponto decimal do que o especificado na escala
do Decimal, somente o número de dígitos especificado
na escala será utilizado.

Char > Data

DSC2DT - Converter uma cadeia de caracteres em uma
data. O Char deve ter um comprimento de, pelo menos,
10 e ser consistente com o formato de data padrão,
alinhado à esquerda na área do Char. (Os caracteres
separadores não precisam ser traços.)

Char > Hora

DSC2TM - Converter uma cadeia de caracteres em uma
hora. O Char deve estar no formato de hora, HH:MM:SS,
alinhado à esquerda na área do Char. (Os caracteres
separadores não precisam ser pontos.)

Char > Registro de Data e Hora

DSC2TS - Converter uma cadeia de caracteres em um
registro de data e hora. O Char deve estar no formato de
registro de data e hora, CCAA-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN, alinhado à esquerda na área do
Char. (Os caracteres separadores não precisam ser traços
e pontos.)

Tabela 56. Mapeamentos de Tipo de Dados VarChar
Origem de VarChar

Implementação

VarChar > Char

Instruções COBOL - O valor do VarChar real é movido
para o Char. Ocorre truncamento se o comprimento real
do VarChar for maior que o comprimento do Char. Os
espaços serão preenchidos no Char se o comprimento
dele for maior que o comprimento real do VarChar.

VarChar > VarChar

Instruções COBOL - O valor de origem é movido para o
valor de destino. Ocorre truncamento se o comprimento
real da origem for maior que o comprimento máximo do
destino. O comprimento do destino é configurado como
o menor comprimento real da origem ou o comprimento
máximo do destino.

VarChar > NChar

Este mapeamento não é permitido.

VarChar > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 56. Mapeamentos de Tipo de Dados VarChar (continuação)
Origem de VarChar

Implementação

VarChar > SmallInt

DSC2SI - Converter uma cadeia de caracteres em um
inteiro pequeno. O VarChar é varrido em busca de uma
cadeia de números inteiros deste padrão: zero ou mais
espaços, um sinal de mais ou menos opcional, um ou
mais dígitos decimais, zero ou mais espaços. Qualquer
caractere inesperado que seja localizado interrompe o
padrão e finaliza a varredura para o número. Se a
varredura for finalizada antes de qualquer dígito decimal
ser localizado, zero será designado como o SmallInt. Se o
número for muito grande para ajustar-se em um
SmallInt, os dígitos de ordem superior serão truncados.

VarChar > Integer

DSC2I - Converter uma cadeia de caracteres em um
inteiro. O VarChar é varrido em busca de uma cadeia de
números inteiros deste padrão: zero ou mais espaços, um
sinal de mais ou menos opcional, um ou mais dígitos
decimais, zero ou mais espaços. Qualquer caractere
inesperado que seja localizado interrompe o padrão e
finaliza a varredura para o número. Se a varredura for
finalizada antes de qualquer dígito decimal ser
localizado, zero será designado como o Integer. Se o
número for muito grande para ajustar-se em um Integer,
os dígitos de ordem superior serão truncados.

VarChar > Decimal

DSC2D - Converter uma cadeia de caracteres em um
número decimal compactado. O VarChar é varrido em
busca de uma cadeia de números decimais deste padrão:
zero ou mais espaços; um sinal de mais ou menos
opcional; um dos seguintes: (a) um ou mais dígitos
decimais, (b) um ou mais dígitos decimais, um ponto
decimal e um ou mais dígitos decimais ou (c) um ponto
decimal e um ou mais dígitos decimais; e, finalmente,
zero ou mais espaços. Qualquer caractere inesperado que
seja localizado interrompe o padrão e finaliza a
varredura para o número. Se a varredura for finalizada
antes de qualquer dígito decimal ser localizado, zero será
designado como o Decimal. Se o número for muito
grande para ajustar-se no Decimal, os dígitos de ordem
superior serão truncados. Se o Char tiver mais dígitos à
direita do ponto decimal do que o especificado na escala
do Decimal, somente o número de dígitos especificado
na escala será utilizado.

VarChar > Data

DSC2DT - Converter uma cadeia de caracteres em uma
data. O VarChar deve estar consistente com o formato de
data padrão, alinhado à esquerda na área do VarChar.
(Os caracteres separadores não precisam ser traços.)

VarChar > Hora

DSC2TM - Converter uma cadeia de caracteres em uma
hora. O VarChar deve estar no formato de hora,
HH:MM:SS, alinhado à esquerda na área do VarChar. (Os
caracteres separadores não precisam ser pontos.)
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Tabela 56. Mapeamentos de Tipo de Dados VarChar (continuação)
Origem de VarChar

Implementação

VarChar > Registro de Data e Hora

DSC2TS - Converter uma cadeia de caracteres em um
registro de data e hora. O VarChar deve estar no formato
de registro de data e hora, CCAA-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN, alinhado à esquerda na área do
VarChar. (Os caracteres separadores não precisam ser
traços e pontos.) Podem existir de zero a seis dígitos à
direita do ponto decimal; se houver zero dígitos, não
deverá haver um ponto decimal.

Tabela 57. Mapeamentos de Tipo de Dados NChar
Origem do NChar

Implementação

NChar > Char

Este mapeamento não é permitido.

NChar > VarChar

Este mapeamento não é permitido.

NChar > NChar

Instruções COBOL - A origem é movida para o destino.
Ocorre truncamento se o comprimento do destino é
menor que o comprimento da origem. Os espaços serão
preenchidos no destino se o comprimento dele for maior
que o comprimento da origem.

NChar > NVarChar

Instruções COBOL - O valor de NChar é movido para o
valor de NVarChar. Ocorre truncamento se o
comprimento máximo do NVarChar for menor que o
comprimento do NChar. O comprimento do NVarChar é
configurado como o menor comprimento do NChar ou o
comprimento máximo do NVarChar.

NChar > SmallInt

Este mapeamento não é permitido.

NChar > Integer

Este mapeamento não é permitido.

NChar > Decimal

Este mapeamento não é permitido.

NChar > Data

Este mapeamento não é permitido.

NChar > Hora

Este mapeamento não é permitido.

NChar > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.

Tabela 58. Mapeamentos de Tipo de Dados NVarChar
Origem do NChar

Implementação

NVarChar > Char

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > VarChar

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > NChar

Instruções COBOL - O valor do NVarChar real é movido
para o NChar. Ocorre truncamento se o comprimento
real do NVarChar for maior que o comprimento do
NChar. Os espaços serão preenchidos no NChar se o
comprimento dele for maior que o comprimento real do
NVarChar.

NVarChar > NVarChar

Instruções COBOL - O valor de origem é movido para o
valor de destino. Ocorre truncamento se o comprimento
real da origem for maior que o comprimento máximo do
destino. O comprimento do destino é configurado como
o menor comprimento real da origem ou o comprimento
máximo do destino.

NVarChar > SmallInt

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 58. Mapeamentos de Tipo de Dados NVarChar (continuação)
Origem do NChar

Implementação

NVarChar > Integer

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > Decimal

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > Data

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > Hora

Este mapeamento não é permitido.

NVarChar > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.

Tabela 59. Mapeamentos de Tipo de Dados SmallInt
Origem de SmallInt

Implementação

SmallInt > Char

DSSI2C - Converter um pequeno inteiro em uma cadeia
de caracteres. O SmallInt é convertido em uma cadeia de
dígitos (com um sinal de menos como o primeiro
caractere se o número for negativo). Esta cadeia é
alinhada à esquerda na área do Char. Se o comprimento
da cadeia for menor que o comprimento da área do
Char, os espaços serão utilizados para preencher à
direita. Se o comprimento da cadeia for maior que o
comprimento da área do Char, os dígitos de ordem
superior serão truncados.

SmallInt > VarChar

DSSI2C - Converter um pequeno inteiro em uma cadeia
de caracteres. O SmallInt é convertido em uma cadeia de
dígitos (com um sinal de menos como o primeiro
caractere se o número for negativo). Esta cadeia é
alinhada à esquerda na área do VarChar. Se o
comprimento da cadeia for maior que o comprimento da
área do VarChar, os dígitos de ordem superior serão
truncados.

SmallInt > NChar

Este mapeamento não é permitido.

SmallInt > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

SmallInt > SmallInt

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

SmallInt > Integer

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

SmallInt > Decimal

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor de SmallInt for maior que o máximo ou menor que
o mínimo do Decimal, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

SmallInt > Data

Este mapeamento não é permitido.

SmallInt > Hora

Este mapeamento não é permitido.

SmallInt > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 60. Mapeamentos de Tipo de Dados Integer
Origem de Integer

Implementação

Integer > Char

DSI2C - Converter um inteiro em uma cadeia de
caracteres. O Integer é convertido em uma cadeia de
dígitos (com um sinal de menos como o primeiro
caractere se o número for negativo). Esta cadeia é
alinhada à esquerda na área do Char. Se o comprimento
da cadeia for menor que o comprimento da área do
Char, os espaços serão utilizados para preencher à
direita. Se o comprimento da cadeia for maior que o
comprimento da área do Char, os dígitos de ordem
superior serão truncados.

Integer > VarChar

DSI2C - Converter um inteiro em uma cadeia de
caracteres. O Integer é convertido em uma cadeia de
dígitos (com um sinal de menos como o primeiro
caractere se o número for negativo). Esta cadeia é
alinhada à esquerda na área do VarChar. Se o
comprimento da cadeia for maior que o comprimento da
área do VarChar, os dígitos de ordem superior serão
truncados.

Integer > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Integer > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Integer > SmallInt

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor de integer for maior que o máximo ou menor que
o mínimo do SmallInt, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

Integer > Integer

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

Integer > Decimal

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor de integer for maior que o máximo ou menor que
o mínimo do Decimal, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

Integer > Data

Instruções COBOL - Se Integer possuir uma máscara de
data, a Data será computada a partir de Integer de
acordo com a máscara. Se Integer não possuir máscara
de data, Integer será assumido para representar um
número de dia (em que dias são numerados
sequencialmente a partir de 0001-01-01, que é o número
de dia 1) e será convertido em uma Data.

Integer > Hora

Instruções COBOL - Integer será assumido para
representar um número de segundo (em que segundos
são numerados sequencialmente a partir da meia-noite,
portanto, 00.00.00 é 0, 00.00.01 é 1, e assim por diante) e
será convertido em uma Hora.

Integer > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 61. Mapeamentos de Tipo de Dados Decimal
Origem de Decimal

Implementação

Decimal > Char

DSD2C - Converter um decimal em uma cadeia de
caracteres. A cadeia é alinhada à esquerda na área de
Char e possui este formato: um sinal de menos se o
número for negativo, seguido por zero ou mais dígitos
decimais e, se o decimal compactado possuir um valor
de escala não-zero, um ponto decimal seguido pelo
número de dígitos da "escala". Se o comprimento da
cadeia for menor que o comprimento da área do Char, os
espaços serão utilizados para preencher à direita. Se o
comprimento da cadeia for maior que o comprimento da
área do Char, os dígitos de ordem superior serão
truncados.

Decimal > VarChar

DSD2C - Converter um decimal em uma cadeia de
caracteres. A cadeia é alinhada à esquerda na área de
VarChar e possui este formato: um sinal de menos se o
número for negativo, seguido por zero ou mais dígitos
decimais e, se o decimal compactado possuir um valor
de escala não-zero, um ponto decimal seguido pelo
número de dígitos da "escala". Se o comprimento da
cadeia for maior que o comprimento máximo da área de
VarChar, os dígitos de ordem superior serão truncados.

Decimal > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Decimal > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Decimal > SmallInt

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor do Decimal for maior que o máximo ou menor que
o mínimo do SmallInt, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

Decimal > Integer

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor do Decimal for maior que o máximo ou menor que
o mínimo do Integer, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

Decimal > Decimal

Instruções COBOL - Mover origem para destino. Se o
valor do Decimal de origem for maior que o máximo ou
menor que o mínimo do Decimal de destino, uma
mensagem de aviso será impressa no log do processo.

Decimal > Data

Instruções COBOL - Se o Decimal possuir uma máscara
de data, a Data será computada a partir do Decimal de
acordo com a máscara. Se o Decimal não possuir máscara
de data, o Decimal será assumido para representar um
número de dia (em que dias são numerados
sequencialmente a partir de 0001-01-01, que é o número
de dia 1) e será convertido em uma Data.

Decimal > Hora

Instruções COBOL - Este mapeamento converte um
Decimal em uma Hora que representa o número de
segundos desde a meia-noite. A precisão do Decimal
deve ser de, pelo menos, 5. (Por exemplo, 0 se torna
00.00.00 que é meia-noite, 61 se torna 00.01.01, 86399 se
torna 23.59.59)
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Tabela 61. Mapeamentos de Tipo de Dados Decimal (continuação)
Origem de Decimal

Implementação

Decimal > Registro de Data e Hora

Instruções COBOL - Este mapeamento converte um
Decimal em um Registro de Data e Hora que representa
o número de segundos desde a meia-noite em
0001-01-01. A precisão do Decimal deve ser de, pelo
menos, 18 ou o tamanho máximo especificado nas
propriedades do projeto se o suporte de decimal
estendido for selecionado. Se você desejar incluir
milissegundos, a escala do Decimal deverá ser no
máximo 6.

Tabela 62. Mapeamentos de Tipo de Dados de Data
Origem de Data

Implementação

Data > Char

Instruções COBOL - Se Char possuir uma máscara de
data, a Data será formatada na área do Char de acordo
com esse formato. Se o destino não possuir uma máscara
de data, o comprimento do Char deverá ser, pelo menos,
10 e a Data será formatada na área do Char consistente
com o formato de data padrão. Se a área do Char for
maior que o comprimento necessário, de acordo com a
máscara de data, a Data será alinhada à esquerda na área
do Char e preenchida à direita com espaços.

Data > VarChar

Instruções COBOL - O comprimento máximo do VarChar
deve ser, pelo menos, 10. A Data é formatada na área do
VarChar consistente com o formato de data padrão.

Data > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Data > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Data > SmallInt

Este mapeamento não é permitido.

Data > Integer

Instruções COBOL - Se Integer possuir uma máscara de
data, a Data será movida para Integer e formatada de
acordo com a máscara. Se Integer não possuir máscara
de data, a Data será convertida em um Integer que
representa o número do dia, em que dias são numerados
sequencialmente a partir de 0001-01-01 (que é o número
do dia 1).

Data > Decimal

Instruções COBOL - Se Decimal possuir uma máscara de
data, a Data será movida para Decimal e formatada de
acordo com a máscara. Se Decimal não possuir máscara
de data, a Data será convertida em um número do dia,
em que dias são numerados sequencialmente a partir de
0001-01-01 (que é o número do dia 1). Se o número do
dia for maior que o máximo ou menor que o mínimo do
Decimal de destino, uma mensagem de aviso será
impressa no log do processo.

Data > Data

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

Data > Hora

Este mapeamento não é permitido.

Data > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 63. Mapeamentos de Tipo de Dados de Hora
Origem de Hora

Implementação

Hora > Char

Instruções COBOL - A hora é formatada na área do Char
de acordo com o formato HH:MM:SS. O comprimento da
área do Char deve ser, pelo menos, 8. Se a área do Char
for maior que 8, a hora será alinhada à esquerda na área
do Char e preenchida à direita com espaços.

Hora > VarChar

Instruções COBOL - A hora é formatada na área do
VarChar de acordo com o formato HH:MM:SS. O
comprimento máximo da área do VarChar deve ser, pelo
menos, 8.

Hora > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Hora > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Hora > SmallInt

Este mapeamento não é permitido.

Hora > Integer

Instruções COBOL - Este mapeamento converte uma
Hora em um Integer que representa o número de
segundos desde a meia-noite. (Por exemplo, 00.00.00 é
meia-noite e se torna 0, 00.01.01 se torna 61, 23.59.59 se
torna 86399.)

Hora > Decimal

Instruções COBOL - Este mapeamento converte uma
Hora em um Decimal que representa o número de
segundos desde a meia-noite. A precisão do Decimal
deve ser de, pelo menos, 5. (por exemplo, 00.00.00 é
meia-noite e se torna 0, 00.01.01 se torna 61, 23.59.59 se
torna 86399.)

Hora > Data

Este mapeamento não é permitido.

Hora > Hora

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

Hora > Registro de Data e Hora

Este mapeamento não é permitido.

Tabela 64. Mapeamentos de Tipo de Dados de Registro de Data e Hora
Origem do Registro de Data e Hora

Implementação

Registro de Data e Hora > Char

Instruções COBOL - O Registro de Data e Hora é
formatado na área do Char de acordo com o formato
CCAA-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN. O comprimento
da área de Char deve ser, pelo menos, 26. Se o
comprimento da área do Char for maior que 26, o
Registro de Data e Hora será alinhado à esquerda na
área do Char e preenchido à direita com espaços.

Registro de Data e Hora > VarChar

Instruções COBOL - O Registro de Data e Hora é
formatado na área do VarChar de acordo com o formato
CCAA-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN. O comprimento
máximo da área do VarChar deve ser 26.

Registro de Data e Hora > NChar

Este mapeamento não é permitido.

Registro de Data e Hora > NVarChar

Este mapeamento não é permitido.

Registro de Data e Hora > SmallInt

Este mapeamento não é permitido.

Registro de Data e Hora > Integer

Este mapeamento não é permitido.
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Tabela 64. Mapeamentos de Tipo de Dados de Registro de Data e Hora (continuação)
Origem do Registro de Data e Hora

Implementação

Registro de Data e Hora > Decimal

Instruções COBOL - O Registro de Data e Hora é
formatado na área do Decimal como um valor de ponto
flutuante que representa o número de segundos desde a
meia-noite em 0001-01-01. A precisão do Decimal deve
ser 18 ou o tamanho máximo especificado nas
propriedades do projeto se o suporte de decimal
estendido for selecionado. Se você desejar incluir
milissegundos, a escala do Decimal deverá ser no
máximo 6. Como a flutuação não é precisa, você pode
perder a precisão no valor que está sendo convertido.

Registro de Data e Hora > Data

Este mapeamento não é permitido.

Registro de Data e Hora > Hora

Este mapeamento não é permitido.

Registro de Data e Hora > Registro de Data e Hora

Instruções COBOL - Mover origem para destino.

Mapeando Datas
Tabela 65 descreve algumas das regras de conversão que se aplicam quando datas são mapeadas de um
formato para outro.
Tabela 65. Mapeamentos de Datas
Formato de Entrada

Formato de Saída

Regra

Exemplo

MMDDAA

DD-MÊS-CCAA

01 ≤ MM ≤ 12, caso
contrário, a saída é
desconhecida (`UNK')

140199 > 01-UNK-1999

CC é removido

1999 > 99

CCAA

AA

010120 > 01-JAN-2020

2020 > 20
AA

CCAA

Depende do ano de
separação do século
especificado nas
propriedades da tarefa. Se
AA < que o ano de
separação do século, CC =
20; se AA ≥ que o ano de
separação do século, CC =
19.

Se o ano de separação do
século for 30, então:
29 > 2029
30 > 1930

Qualquer coluna de entrada com uma máscara de data se tornará um tipo de dados Data e será
convertido no formato de data padrão no nível da tarefa.
Nenhuma conversão se aplica quando meses, dias e anos são mapeados para o mesmo formato (ou seja,
MM para MM ou CCAA para CCAA). Se as datas de entrada forem inválidas, as datas de saída também
serão inválidas.
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Capítulo 9. Tipos de Dados Nativos
Este apêndice descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta nos
estágios de origem e de destino do mainframe.

Estágios de Origem
Tabela 66 descreve os tipos de dados nativos suportados no Complex Flat File, Fixed-width Flat File,
Multi-format Flat File, External Source e External
Tabela 66. Tipos Nativos do Estágio Complex Flat File, Fixed-width Flat File, Multi-format Flat File, External Source e
External Routine
Tipo de Dados Nativo

Descrição

BINARY

COBOL suporta três tamanhos de inteiros binários: 2 bytes, 4 bytes e 8 bytes. A
figura do COBOL para cada um destes tamanhos é S9(p)COMP, em que p é a
precisão especificada na definição da coluna. COBOL aloca um inteiro binário de
2 bytes quando a precisão é 1 para 4, um inteiro binário de 4 bytes quando a
precisão é 5 para 9 e um inteiro binário de 8 bytes quando a precisão é 10 para 18
(ou maior se o suporte de decimal estendido for selecionado nas propriedades do
projeto).
As tabelas podem ser definidas com colunas de qualquer inteiro binário de
tamanho. Os programas COBOL gerados podem ler todos os três tamanhos mas,
internamente, eles são convertidos em números decimais compactados com a
precisão especificada para processamento adicional.
Se uma coluna de tipo BINARY tiver um formato de data especificado, o valor da
coluna será convertido no formato de data interno e o tipo de coluna será
alterado para Data para processamento adicional.

CHARACTER

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta a leitura de cadeias de dados de
caractere.
Se uma coluna do tipo CHARACTER tiver um formato de data especificado, o
valor da coluna será convertido no formato de data interno e o tipo de coluna
será alterado para Data para processamento adicional.

DECIMAL

Números DECIMAL são números no formato decimal compactado. O InfoSphere
DataStage MVS Edition fornece suporte para estes números.
Se uma coluna de tipo DECIMAL tiver um formato de data especificado, o valor
da coluna será convertido no formato de data interno e o tipo de coluna será
alterado para Data para processamento adicional.

DISPLAY NUMERIC

Os programas COBOL gerados podem ler números DISPLAY NUMERIC, mas,
internamente, eles são convertidos em números decimais compactados para
processamento adicional. A precisão e escala dos números não são alteradas,
portanto, nenhuma precisão é perdida ao fazer esta conversão.
Se uma coluna do tipo DISPLAY NUMERIC tiver um formato de data
especificado, o valor da coluna será convertido no formato de data interno e o
tipo de coluna será alterado para Data para processamento adicional.
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Tabela 66. Tipos Nativos do Estágio Complex Flat File, Fixed-width Flat File, Multi-format Flat File, External Source e
External Routine (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

FLOAT

Os programas COBOL gerados podem ler números de ponto flutuante de
precisão única e dupla, mas, internamente, eles são convertidos em números
decimais compactados para processamento adicional. A precisão e a escala da
definição da coluna são utilizadas para o número decimal compactado. Isto
significa que a precisão pode ser perdida ao mover um FLOAT para este número.
Por exemplo, suponha que C esteja definido para ser uma coluna de ponto
flutuante de precisão única (ou seja, sua figura COBOL é COMP-1) que tem uma
precisão de 5 e escala igual a 2. Isto faria com que um número decimal
compactado fosse criado como PIC S9(3)V9(2) COMP-3. Suponha que o arquivo
contém três registros com valores iguais a 54,0, -2266,46 e ,0078125 para C.
Nenhuma precisão é perdida quando o primeiro valor é movido para o decimal
compactado. O segundo valor se torna -266,46, perdendo, assim, a precisão à
esquerda. O terceiro valor se torna ,00, perdendo a precisão à direita.

GRAPHIC-G

Os programas COBOL gerados podem ler dados com cláusula picture símbolo G
e USAGE DISPLAY-1. Os dados associados devem ser caracteres DBCS no
intervalo de X'00' a X'FF'. Os dados DBCS podem ser definidos explicitamente ou
implicitamente.
Internamente, eles são convertidos em NChar para processamento adicional. A
cláusula picture na definição de coluna representa o comprimento no
comprimento de DBCS de formato correto.

GRAPHIC-N

Os programas COBOL gerados podem ler dados com cláusula picture símbolo N.
USAGE DISPLAY-1 é assumido e não precisa ser especificado. Os dados
associados devem ser caracteres DBCS no intervalo de X'00' a X'FF'. Os dados
DBCS podem ser definidos explicitamente ou implicitamente.
Internamente, eles são convertidos em NChar para processamento adicional. A
cláusula picture na definição de coluna representa o comprimento no
comprimento de DBCS de formato correto.

GROUP

Este tipo de dados está disponível somente nos estágios Complex Flat File,
Multi-format Flat File, External Source e External Routine. O InfoSphere
DataStage MVS Edition trata os grupos como cadeias de caracteres. O
comprimento da cadeia de caracteres é o tamanho do grupo, que é a soma dos
tamanhos de todos os elementos do grupo. Isto está de acordo com o uso padrão
do COBOL.

NATIVE BINARY

Os programas COBOL gerados podem ler dados binários nativos com 2, 4 ou 8
bytes. A cláusula picture do COBOL é S9(p)COMP-5, em que p é a precisão
especificada na definição da coluna. Um fator de escala pode ser especificado
também. COBOL aloca um inteiro binário de 2 bytes quando a precisão é 1 para
4, um inteiro binário de 4 bytes quando a precisão é 5 para 9 e um inteiro binário
de 8 bytes quando a precisão é 10 para 18 (ou maior se o suporte de decimal
estendido for selecionado nas propriedades do projeto).
Os valores numéricos não estão limitados ao valor inferido pelo número de noves
na cláusula picture. Internamente, dados NATIVE BINARY são convertidos em
números decimais compactados para processamento adicional. Se a precisão for 1
a 4, os dados serão convertidos em Decimal(5), se a precisão for 5 a 9, os dados
serão convertidos em Decimal(10 e se a precisão for 10 a 18, os dados serão
convertidos em Decimal(18).
Se uma coluna do tipo NATIVE BINARY tiver um formato de data especificado,
o valor da coluna será convertido no formato de data interno e o tipo de coluna
será alterado para Data para processamento adicional.
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Tabela 66. Tipos Nativos do Estágio Complex Flat File, Fixed-width Flat File, Multi-format Flat File, External Source e
External Routine (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

VARCHAR

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta a leitura de cadeias de
comprimento variável de dados de caractere.
Se uma coluna do tipo VARCHAR tiver um formato de data especificado, o valor
da coluna será convertido no formato de data interno e o tipo de coluna será
alterado para Data para processamento adicional.

VARGRAPHIC_G

Os programas COBOL gerados podem ler dados com cláusula picture símbolo G
e USAGE DISPLAY-1. Os dados associados devem ser caracteres DBCS no
intervalo de X'00' a X'FF'. Os dados DBCS podem ser definidos explicitamente ou
implicitamente.
Internamente, eles são convertidos em NVarChar para processamento adicional. A
cláusula picture na definição de coluna representa o comprimento no
comprimento de DBCS de formato correto.

VARGRAPHIC_N

Os programas COBOL gerados podem ler dados com cláusula picture símbolo N.
USAGE DISPLAY-1 é assumido e não precisa ser especificado. Os dados
associados devem ser caracteres DBCS no intervalo de X'00' a X'FF'. Os dados
DBCS podem ser definidos explicitamente ou implicitamente.
Internamente, eles são convertidos em NVarChar para processamento adicional. A
cláusula picture na definição de coluna representa o comprimento no
comprimento de DBCS de formato correto.

estágios Routine.
Tabela 67 descreve os tipos de dados nativos suportados nos estágios de origem Delimited Flat File.
Tabela 67. Tipos Nativos do Estágio de Origem Delimited Flat File
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHAR

Uma cadeia de caracteres com caracteres em branco posicionados a partir da
direita.

DECIMAL

Um valor neste formato: um sinal de menos se o valor for negativo, uma cadeia
de dígitos decimais e, se a escala do número for não-zero, um ponto decimal
seguido por uma cadeia de dígitos.

INT

Um sinal de menos se o valor for negativo, seguido por uma cadeia de dígitos
decimais.

NCHAR

Uma cadeia de caracteres DBCS.

NVARCHAR

Uma cadeia de comprimento variável de caracteres DBCS.

SMALLINT

O mesmo formato de um valor INT.

VARCHAR

O mesmo formato de um valor CHAR.

O Tabela 68 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
seleção de colunas nas tabelas do DB2.
Tabela 68. Tipos Nativos do Estágio de Origem Relational
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHARACTER

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta a seleção de cadeias de caracteres.
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Tabela 68. Tipos Nativos do Estágio de Origem Relational (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

DATA

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta os formatos de data ISO
(CCAA-MM-DD), USA (MM/DD/AA) e European (DD.MM.CCAA) suportados
pelo DB2. O formato de data padrão da tarefa deve ser igual ao formato de data
do subsistema DB2 utilizado. Processamento de data adicional é feito utilizando o
formato interno. Quando um valor de coluna DATE é processado pelo InfoSphere
DataStage MVS Edition, ele é selecionado no DB2 no formato de data padrão e,
em seguida, convertido em um formato interno independente do formato original
de DATE. Processamento de data adicional é feito utilizando o formato interno.

DECIMAL

Números DECIMAL são números no formato decimal compactado. O InfoSphere
DataStage MVS Edition fornece suporte integral para estes números. Se você
selecionou Suportar Decimal Estendido nas propriedades do projeto e importar
um arquivo DCLGen contendo dados DECIMAL com precisão maior que o
tamanho máximo de decimal especificado, o InfoSphere DataStage alterará a
precisão do DECIMAL para o tamanho máximo especificado.

GRAPHIC

Esta é uma cadeia de caracteres DBCS e é suportada no InfoSphere DataStage
MVS Edition.

INTEGER

Representa um número inteiro binário de 4 bytes e é suportado no InfoSphere
DataStage MVS Edition. Ao importar arquivos DCLGen, o InfoSphere DataStage
captura dados INTEGER com precisão de até 10. Entretanto, devido às restrições
de COBOL, a precisão é alterada para 9 ao carregar tais dados nas tarefas do
mainframe.

NUMERIC

NUMERIC é um sinônimo para DECIMAL.

SMALLINT

Representa um inteiro binário de 2 bytes. Os programas COBOL gerados podem
selecionar colunas do tipo SMALLINT, mas, internamente, eles são convertidos
em números inteiros binários de 4 bytes para processamento adicional. Nenhuma
precisão é perdida na conversão. Ao importar arquivos DCLGen, o InfoSphere
DataStage captura dados SMALLINT com precisão de até 5. Entretanto, devido às
restrições de COBOL, a precisão é alterada para 4 ao carregar tais dados nas
tarefas do mainframe.

TIME

Quando o InfoSphere DataStage MVS Edition processa um valor de coluna TIME,
ele o seleciona no DB2 no formato padrão (HH.MM.SS) e, em seguida, o converte
em um formato interno. Processamento de hora adicional é feito utilizando o
formato interno.

TIMESTAMP

Quando o InfoSphere DataStage MVS Edition processa um valor de coluna
TIMESTAMP, ele o seleciona no DB2 no formato padrão (CCYY-MM-DDHH.MM.SS) e, em seguida, o converte em um formato interno. Processamento de
registro de data e hora adicional é feito utilizando o formato interno.

VARCHAR

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta cadeias de comprimento variável
de caracteres.

VARGRAPHIC

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta a seleção de cadeias de
comprimento variável de caracteres DBCS, mas internamente ele as converte no
tipo NVarChar para processamento adicional.

Tabela 69 descreve os tipos de dados nativos suportados nos estágios de origem Teradata Export e
Teradata Relational.
Tabela 69. Tipos Nativos do Estágio Teradata Export e do Estágio de Origem Teradata Relational
Tipo de Dados Nativo

Descrição

BYTEINT

Representa um inteiro binário de 1 byte e é convertido em um inteiro de 2 bytes
para processamento.
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Tabela 69. Tipos Nativos do Estágio Teradata Export e do Estágio de Origem Teradata Relational (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHAR

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta a seleção de cadeias de dados de
caractere.

DATA

O InfoSphere DataStage MVS Edition utiliza o formato ISO (CCAA-MM-DD)
suportado por Teradata. Quando um valor da coluna DATE é processado pelo
InfoSphere DataStage MVS Edition, ele é selecionado a partir do Teradata e, em
seguida, convertido em um formato interno independente do formato original de
DATE. Processamento de data adicional é feito utilizando o formato interno.

DECIMAL

Números DECIMAL são números no formato decimal compactado. O InfoSphere
DataStage MVS Edition fornece suporte integral para estes números.

FLOAT

Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla e é suportado no
InfoSphere DataStage MVS Edition.

GRAPHIC

Esta é uma cadeia de caracteres DBCS e é suportada no InfoSphere DataStage
MVS Edition.

INTEGER

Representa um número inteiro binário de 4 bytes e é suportado no InfoSphere
DataStage MVS Edition.

SMALLINT

Representa um inteiro binário de 2 bytes. O InfoSphere DataStage MVS Edition
gera programas COBOL que podem selecionar colunas do tipo SMALLINT, mas,
internamente, ele as converte em números inteiros binários de 4 bytes para
processamento adicional. Nenhuma precisão é perdida na conversão.

TIME

Quando o InfoSphere DataStage MVS Edition processa um valor de coluna TIME,
ele o seleciona no Teradata no formato padrão (HH.MM.SS) e, em seguida, o
converte em um formato interno. Processamento de hora adicional é feito
utilizando o formato interno.

TIMESTAMP

Quando o InfoSphere DataStage MVS Edition processa um valor de coluna
TIMESTAMP, ele o seleciona no Teradata no formato padrão (CCYY-MM-DDHH.MM.SS) e, em seguida, o converte em um formato interno. Processamento de
registro de data e hora adicional é feito utilizando o formato interno.

VARCHAR

O InfoSphere DataStage MVS Edition suporta cadeias de comprimento variável
de caracteres.

VARGRAPHIC

Esta é uma cadeia de comprimento variável de caracteres DBCS. O InfoSphere
DataStage MVS Edition suporta a seleção de cadeias desse tipo, mas,
internamente, ele as converte no tipo NVarChar para processamento adicional.

Estágios de Destino
O Tabela 70 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
gravar dados nos estágios Fixed-width Flat File e External Target.
Tabela 70. Tipos Nativos do Estágio Fixed-width Flat File Target e do Estágio External Target
Tipo de Dados Nativo

Descrição

BINARY

Dependendo da precisão da coluna, este é um inteiro binário de 2 bytes, 4 bytes
ou 8 bytes.

CHARACTER

Uma cadeia de caracteres.

DECIMAL

Um número decimal compactado.

DISPLAY NUMERIC

Um número numérico de exibição.

FLOAT

Um número de ponto flutuante de precisão única ou dupla.

GRAPHIC-G

Um tipo de dados DBCS quando o símbolo G da cláusula Picture é utilizado e
USAGE DISPLAY-1 é especificado.
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Tabela 70. Tipos Nativos do Estágio Fixed-width Flat File Target e do Estágio External Target (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

GRAPHIC-N

Um tipo de dados DBCS quando o símbolo N da cláusula Picture é utilizado.
USAGE DISPLAY-1 é assumido e não precisa ser especificado.

NATIVE BINARY

Dependendo da precisão da coluna, este é um inteiro binário nativo de 2 bytes, 4
bytes ou 8 bytes.

Quando uma coluna de arquivo simples de largura fixa de um destes tipos de dados é definida como
anulável, dois campos são gravados no arquivo:
v Um indicador nulo de um byte
v O valor da coluna
Quando o indicador possuir um valor igual a 1, o valor da coluna será nulo e qualquer valor no campo
seguinte (ou seja, o valor da coluna) será ignorado. Quando o indicador possuir um valor igual a 0, a
coluna não será nula e seu valor estará no próximo campo.
O Tabela 71 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
gravar dados nos arquivos simples delimitados.
Tabela 71. Tipos Nativos do Estágio de Destino Delimited Flat File
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHAR

Uma cadeia de caracteres com caracteres em branco posicionados a partir da
direita.

DECIMAL

Um valor neste formato: um sinal de menos se o valor for negativo, uma cadeia
de dígitos decimais e, se a escala do número for não-zero, um ponto decimal
seguido por uma cadeia de dígitos.

INT

Um sinal de menos se o valor for negativo, seguido por uma cadeia de dígitos
decimais.

NCHAR

Uma cadeia de caracteres DBCS.

NVARCHAR

Uma cadeia de comprimento variável de caracteres DBCS.

SMALLINT

O mesmo formato de um valor INT.

VARCHAR

O mesmo formato de um valor CHAR.

O Tabela 72 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
gravar dados em um arquivo simples pronto para carregamento do DB2.
Tabela 72. Tipos Nativos do Estágio DB2 Load Ready Flat File
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHARACTER

Uma cadeia de caracteres.

DATE EXTERNAL

Uma data consistente com o formato de data padrão.

DECIMAL PACKED

Um número decimal compactado.

DECIMAL ZONED

Um número numérico de exibição.

GRAPHIC

Uma cadeia de caracteres DBCS.

INTEGER

Um inteiro binário de 4 bytes.

NUMERIC

Um sinônimo de DECIMAL.

SMALLINT

Um inteiro binário de 2 bytes.

TIME EXTERNAL

Uma hora de formato HH.MM.SS.

214

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Tabela 72. Tipos Nativos do Estágio DB2 Load Ready Flat File (continuação)
Tipo de Dados Nativo

Descrição

TIMESTAMP EXTERNAL

Um registro de data e hora de formato CCAA-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN.

VARCHAR

Um inteiro binário de 2 bytes contendo o comprimento da cadeia, seguido por
uma cadeia de caracteres do mesmo comprimento.

VARGRAPHIC

Uma cadeia gráfica de comprimento variável. Esta é uma sequência de caracteres
DBCS. O campo de controle do comprimento indica o número máximo de
caracteres DBCS, não bytes.

O Tabela 73 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
inserir e atualizar colunas nas tabelas do DB2.
Tabela 73. Tipos Nativos do Estágio de Destino Relational
Tipo de Dados Nativo

Descrição

CHARACTER

Uma cadeia de caracteres.

DATA

Uma data consistente com o formato de data padrão.

DECIMAL

Um número decimal compactado.

GRAPHIC

Uma cadeia de caracteres DBCS.

INTEGER

Um inteiro binário de 4 bytes.

NUMERIC

Um sinônimo de DECIMAL.

SMALLINT

Um inteiro binário de 2 bytes.

TIME

Uma hora no formato do DB2: HH.MM.SS.

TIMESTAMP

Um registro de data e hora no formato do DB2: CCAA-MM-DDHH.MM.SS.NNNNNN.

VARCHAR

Uma cadeia de caracteres de comprimento variável.

VARGRAPHIC

Uma cadeia de comprimento variável de caracteres DBCS.

O Tabela 74 descreve os tipos de dados nativos que o InfoSphere DataStage MVS Edition suporta para
gravar dados no arquivo Teradata.
Tabela 74. Tipos Nativos do Estágio de Destino Teradata
Tipo de Dados Nativo

Descrição

BYTEINT

Um inteiro binário de 1 byte.

CHARACTER

Uma cadeia de caracteres.

DATA

Uma data consistente com o formato de data padrão.

DECIMAL

Um número decimal compactado.

GRAPHIC

Uma cadeia de caracteres DBCS.

INTEGER

Um inteiro binário de 4 bytes.

NUMERIC

Um sinônimo de DECIMAL.

SMALLINT

Um inteiro binário de 2 bytes.

TIME

Uma hora no formato Teradata: HH:MM:SS.NNNNNN.

TIMESTAMP

Um registro de data e hora no formato Teradata: CCAA-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN.

VARCHAR

Uma cadeia de caracteres de comprimento variável.

VARGRAPHIC

Uma cadeia de comprimento variável de caracteres DBCS.
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Comprimentos de Armazenamento
Tabela 75 descreve a conversão, precisão, escala e comprimento de armazenamento do tipo de SQL para
tipos de dados COBOL nativos. As cláusulas COBOL PICTURE na tabela são para números sinalizados,
entretanto, números não sinalizados são manipulados de maneira semelhante.
Tabela 75. Tipo Nativos COBOL

Tipo de Dados
Nativo

Comprimento Representação de Uso do
Nativo (bytes) COBOL
Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Compri
mento do
Armazena
mento
(bytes)

BINARY

2

PIC S9 a S9(4) COMP

SmallInt

1a4

n/a

2

4

PIC S9(5) a S9(9) COMP

Integer

5a9

n/a

4

8

PIC S9(10) a S9(18)
COMP

Decimal

10 a 18

n/a

8

CHARACTER

n

PIC X(n)

Char

n

n/a

n

DECIMAL

(p+s)/2+1

PIC S9(p)V9(s) COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

DISPLAY_
NUMERIC

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT
(simples)
(duplo)

4

PIC COMP-1

Decimal

PIC COMP-2

Decimal

s
(padrão 4)
s
(padrão 4)

4

8

p+s
(padrão 18)
p+s
(padrão 18)

GRAPHIC_G

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

n/a

n*2

GRAPHIC_N

n*2

PIC N(n)

NChar

n

n/a

n*2

GROUP

n (soma de
todos os
comprimentos
de coluna
para formar o
grupo)

Char

n

n/a

n

NATIVE
BINARY

2

PIC S9 a S9(4) COMP-5

SmallInt

1a4

n/a

2

4

PIC S9(5) a S9(9) COMP-5 Integer

5a9

n/a

4

8

PIC S9(10) a S9(18)
COMP-5

10 a 18

n/a

8

VARCHAR

n+2

PIC S9(4) COMP PIC X(n) VarChar

n+2

n/a

n+2

VARGRAPHIC
_G

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP PIC
G(n) DISPLAY-1

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

VARGRAPHIC
_N

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

Decimal

8

Tabela 76 na página 217 descreve a conversão, precisão, escala e comprimento do armazenamento do tipo
de SQL para tipos de dados nativos do DB2. A representação de uso do COBOL é utilizada somente
quando definições de tabela do DB2 são carregadas em um estágio de arquivo simples.
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Tabela 76. Tipos Nativos do DB2

Tipo de Dados Comprimento Representação de Uso
Nativo
Nativo (bytes) do COBOL

Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Compri
mento do
Armazena
mento
(bytes)

CHARACTER

n

PIC X(n)

Char

n

n/a

n

DATA

10

PIC X(10)

Data

10

n/a

10

DECIMAL

p/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

GRAPHIC

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

n/a

n*2

INTEGER

4

PIC S9(9) COMP

Integer

9

n/a

4

NUMERIC

p

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

n

SMALLINT

2

PIC S9(4) COMP

SmallInt

2

n/a

2

TIME

8

PIC X(8)

Tempo

8

n/a

8

TIMESTAMP

26

PIC x(26)

Registro de
Data e Hora

26

n/a

26

VARCHAR

n+2

PIC S9(4) COMP

VarChar

n+2

n/a

n+2

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

PIC X(n)
VARGRAPHIC (n*2)+2

PIC S9(4) COMP
PIC G(n) DISPLAY-1

Tabela 77 descreve a conversão, precisão, escala e comprimento do armazenamento de tipo de SQL para
tipos de dados nativos Teradata. A representação de uso do COBOL é utilizada somente quando as
definições de tabela de Teradata são carregadas em um estágio de arquivo simples.
Tabela 77. Tipo Nativos de Teradata

Tipo de Dados Comprimento
Nativo
Nativo (bytes)

Representação de Uso
do COBOL

Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Compri
mento do
Armazena
mento
(bytes)

BYTEINT

1

PIC S9(3) COMP

Integer

3

n/a

2

CHAR

n

PIC X(n)

Char

n

n/a

n

DATA

10

PIC X(10)

Data

10

n/a

10

DECIMAL

p/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT
(duplo)

8

PIC COMP-2

Decimal

p+s (padrão
18)

s (padrão 4)

8

GRAPHIC

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

n/a

n*2

INTEGER

4

PIC S9(9) COMP

Integer

9

n/a

4

SMALLINT

2

PIC S9(4) COMP

SmallInt

2

n/a

2

TIME

8

PIC X(8)

Tempo

8

n/a

8

TIMESTAMP

26

PIC X(26)

Registro de
Data e Hora

26

n/a

26
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Tabela 77. Tipo Nativos de Teradata (continuação)

Tipo de Dados Comprimento
Nativo
Nativo (bytes)

Representação de Uso
do COBOL

Tipo SQL

Precisão (p)

Escala (s)

Compri
mento do
Armazena
mento
(bytes)

VARCHAR

PIC S9(4) COMP

VarChar

n+2

n/a

n+2

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

n+2

PIC X(n)
VARGRAPHIC (n*2)+2

PIC S9(4) COMP
PIC G(n) DISPLAY-1

Cálculo de Variável para Aritmética Decimal
Os exemplos a seguir ilustram como o InfoSphere DataStage MVS Edition calcula a precisão e a escala de
variáveis intermediárias para utilização na aritmética decimal.
Permita que Dn represente um número DECIMAL(Pn, Sn), em que Pn é a precisão e Sn é a escala. A
precisão é igual à magnitude mais a escala. A magnitude, Mn, é o número de dígitos à esquerda do ponto
decimal e a escala é o número de dígitos à direita do ponto decimal.

Adição e Subtração (D1 + D2 ou D1 - D2)
Escala do resultado = MAX(S1, S2) Precisão do resultado = MAX(M1, M2) + Escala do resultado + 1 bit
Exemplo: DECIMAL(5,1) + DECIMAL(5,3) = DECIMAL(8,3)
Isto permite espaço para 9999.9 + 99.999 = 10099.899

Multiplicação (D1 * D2)
Escala do resultado = S1 + S2 Precisão do resultado = P1 + P2
Exemplo: DECIMAL(5,1) * DECIMAL(5,3) = DECIMAL(10,4)
Isto permite o espaço para 9999.9 * 99.999 = 999980.0001

Divisão (D1 / D2)
Escala do resultado = S1 + M2 Precisão do resultado = P1 + P2
Exemplo: DECIMAL(5,1) / DECIMAL(5,3) = DECIMAL(10, 3)
Isto permite o espaço para 9999.9 / 0.001 = 9999900.000 e 0.1 / 99.999 = 0.001
Em todos os casos, o gerador de código COBOL pode ajustar o tamanho do resultado se a precisão
calculada exceder o tamanho máximo suportado pelo compilador COBOL. Em outras palavras, se a
precisão do resultado (Pn) for maior que o tamanho máximo do decimal definido para o projeto,
qualquer variável resultante intermediária será definida como uma flutuação de precisão dupla (COMP-2
em termos de COBOL) em vez de decimal compactado (COMP-3 em termos de COBOL) da precisão (Pn)
e escala (Sn) calculadas. A flutuação de precisão dupla é imprecisa, portanto, pode haver uma perda de
precisão do dígito.
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Outro exemplo mais complicado fornece explicação adicional:
Final = ((D1 + D2) * (D3 / D4)) * D5
em que D1 é DECIMAL(5,1)
D2 é DECIMAL(5,3)
D3 é DECIMAL(5,1)
D4 é DECIMAL(5,3)
D5 é DECIMAL(6,4)
Result1 = D1 + D2
Escala de Result1 = MAX(S1, S2) = 3
Precisão de Result1 = MAX(M1, M2) + Escala de Result1 + 1 bit = 8
Result1 é DECIMAL(8,3)
Result2 = D3 / D4
Escala de Result2 = S3 + M4 = 3
Precisão de Result2 = P3 + P4 = 10
Result2 é DECIMAL(10,3)
Result3 = Result1 * Result2
Escala de Result3 = Escala de Result1 + Escala de Result2 = 6
Precisão de Result3 = Precisão de Result1 + Precisão de Result2 = 18
Result3 é DECIMAL(18,6)
Result4 = Result3 * D5
Escala de Result4 = Escala de Result3 + S5 = 10
Precisão de Result4 Precisão de Result3 + P5 = 24
Se o suporte de decimal máximo do compilador COBOL for 18, Result4 será uma flutuação de
precisão dupla.
Se o suporte de decimal máximo do compilador COBOL for 31, Result4 será DECIMAL(24,10).
Result4 será armazenado em Final (a variável de destino). Se Final não for grande o suficiente para
acomodar o valor de Result4, uma mensagem de aviso será emitida e COBOL truncará o valor dos
dados.
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Capítulo 10. Editando Metadados de Coluna
Este apêndice descreve como definir e editar metadados da coluna nas tarefas de mainframe.

Editando Definições da Coluna do Mainframe
Você pode definir e editar metadados de coluna no repositório do InfoSphere DataStage, onde eles são
salvos como uma definição de tabela e podem ser compartilhados por todas as tarefas em um projeto.
Também é possível salvar definições de coluna que você especificar durante o design da tarefa. Clique em
Salvar como... na guia Colunas de qualquer editor de estágio para salvar suas definições de coluna de
saída como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen.
Você pode definir e editar definições de coluna nos seguintes locais:
v No repositório, na página Colunas na caixa de diálogo Definição de Tabela
v Durante o design da tarefa, utilizando um dos editores de estágio do mainframe:
– nos estágios Complex Flat File, Fixed-width Flat File, Delimited Flat File e DB2 Load Ready Flat File,
na guia Colunas na página Estágio
– nos estágios Multi-format Flat File, na guia Registros na página Estágio
– nos estágios de origem Relational, Teradata Relational e Teradata Export, na guia Colunas na página
Saídas (somente se você tiver modificado a instrução SQL)
– nos estágios de destino Relational, Teradata Relational e Teradata Load, na guia Colunas na página
Entradas
– nos estágios Business Rule, Link Collector, Join, Lookup, Aggregator, Sort e External Routine, na
guia Colunas na página Saídas
– nos estágios Transformer, na área de metadados do link de saída
Todas estas áreas possuem uma grade com campos para cada um dos atributos de coluna. Você pode
digitar ou editar metadados diretamente na grade dando um clique duplo em uma célula. Também é
possível utilizar a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna, que é descrita na seção “Utilizando a
Caixa de Diálogo Editar Metadados da Coluna” na página 222.

Propagando Valores de Coluna
Sobre Esta Tarefa
O InfoSphere DataStage fornece uma forma fácil de propagar valores para grupos de colunas nas tarefas
de mainframe. Como as tarefas de mainframe geralmente envolvem grandes números de colunas, isto
pode economizar uma quantidade de tempo significativa.
Você pode propagar valores de coluna na grade Colunas de qualquer editor de estágio do mainframe
(exceto aqueles que são de leitura) ou na página Colunas da caixa de diálogo Definição de Tabela.

Procedimento
1. Selecione o grupo de colunas para a propagação, com a última coluna selecionada sendo a coluna de
origem desejada. Pressione a tecla Ctrl ou Shift enquanto faz suas seleções. Certifique-se de que os
atributos da coluna de origem estejam corretos antes de prosseguir, já que eles não podem ser
alterados na próxima etapa.
2. Clique com o botão direito na coluna de origem e selecione Propagar Valores... no menu de atalho. A
caixa de diálogo Propagar Valores da Coluna aparece, exibindo os atributos da coluna de origem.
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3. Selecione a caixa de opções próxima a cada atributo que deseja propagar para o grupo de colunas de
destino.
4. Clique em OK.

Resultados
Antes de propagar os valores selecionados, o InfoSphere DataStage valida se os atributos da coluna de
destino são compatíveis com as alterações. A Tabela 78 descreve as regras de propagação para cada
atributo de coluna:
Tabela 78. Regras de Propagação do Valor da Coluna
Atributo

Regras de Propagação

Tipo de Dados

Se o tipo de dados for alterado de caractere para numérico, o InfoSphere
DataStage MVS Edition manterá a precisão e a máscara de data da coluna de
destino. Se a precisão da coluna de origem exceder o limite máximo para a
coluna de destino, o destino será configurado com o máximo. Se a coluna de
origem tiver uma máscara de data de caractere e o destino for numérico, a
propagação não ocorrerá.

Comprimento

Se a coluna de origem for caractere e a coluna de destino for numérica, e o
comprimento da origem exceder o máximo para o destino, o comprimento do
destino será configurado com o máximo. Se a coluna de origem for decimal e o
destino for inteiro, e o comprimento do decimal exceder o máximo para o inteiro,
o comprimento do destino será configurado com o máximo.

Scale

As colunas de origem e destino devem ser numéricas para que a propagação
ocorra. A escala da coluna de destino não pode exceder seu comprimento.

Anulável

Sem restrições.

Ocorrências

Sem restrições.

Número do Nível

A propagação está sujeita à definição do arquivo COBOL.

Formato de Data

As colunas de origem e destino devem ser ambas de caracteres ou ambas
numéricas para que a propagação ocorra. Se o comprimento da coluna de destino
não for 10, ela será configurada como 10.

Uso

A propagação é dependente de regras COBOL.

Indicador de Sinal

A propagação é dependente de regras COBOL.

Opção de Sinal

A propagação é dependente de regras COBOL.

Indicador de Sincronismo

A propagação é dependente de regras COBOL.

Durante a validação, uma mensagem é exibida para quaisquer colunas que não atendam aos requisitos de
validação; estas colunas são deixadas inalteradas. Para colunas que passam pela validação, a propagação
ocorre e uma mensagem confirma que as alterações foram aplicadas com êxito.

Utilizando a Caixa de Diálogo Editar Metadados da Coluna
Para definir ou editar várias definições de coluna, abra a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna
de uma destas formas:
v Clique com o botão direito e selecione Editar Linha... no menu de atalho.
v Pressione Ctrl-E.
Existem diferentes versões da caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna, dependendo do tipo de
estágio do mainframe que você está editando. A metade superior da caixa de diálogo contém campos que
são comuns a todas as origens de dados, exceto onde mencionado:
v Nome da Coluna. O nome da coluna. Esse campo é obrigatório.
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v Chave. Indica se a coluna de entrada é uma chave de registro. Este campo se aplica somente aos
estágios Complex Flat File.
v Tipo Nativo. O tipo de dados nativo. Para obter detalhes sobre os tipos de dados nativos suportados
nos estágios de origem e de destino do mainframe, consulte Capítulo 9, “Tipos de Dados Nativos”, na
página 209.
v Comprimento. O comprimento ou precisão de dados da coluna.
v
v
v
v

Escala. O fator de escala dos dados se a coluna for numérica. Isto define o número de casas decimais.
Anulável. Especifica se a coluna pode conter um valor nulo.
Formato de Data. O formato de data para a coluna.
Descrição. Um texto de descrição da coluna.

A metade inferior desta caixa de diálogo possui uma guia COBOL contendo campos específicos para
determinadas origens de dados do mainframe. Dependendo do estágio que você está editando e das
informações especificadas na parte superior da caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna, a guia
COBOL exibirá alguns ou todos os campos a seguir:
v Número do nível. Digite o número do nível de COBOL onde os dados estão definidos. O valor padrão
é 05.
v Occurs. Digite o número da cláusula COBOL OCCURS.
v Uso. Selecione a cláusula COBOL USAGE na lista. Isso especifica em qual formato do COBOL a coluna
será lida. Esses formatos são mapeados para os formatos no campo Tipo nativo, e a alteração de um
normalmente alterará o outro. Os possíveis valores são:
– COMP. Utilizado com tipos nativos BINARY.
– COMP-1. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão única.
– COMP-2. Utilizado com tipos nativos FLOAT de precisão dupla.
– COMP-3. Decimal compactado, utilizado com tipos nativos DECIMAL.
– COMP-5. Utilizado com tipos nativos NATIVE BINARY.
– DISPLAY. Decimal zoneado, utilizado com tipos nativos DISPLAY_NUMERIC ou CHARACTER.
– DISPLAY-1. Decimal zoneado de byte duplo, utilizado com GRAPHIC_G ou GRAPHIC_N.
v Indicador de sinal. Selecione Sinalizado ou em branco na lista para especificar se o argumento pode
ser sinalizado ou não. O padrão é Sinalizado para tipos de dados numéricos e em branco para todos
os outros tipos.
v Opção de sinal. Se o argumento for sinalizado, selecione o local do sinal nos dados na lista. Escolha
entre os seguintes:
– LEADING. O sinal é o primeiro byte do armazenamento.
– TRAILING. O sinal é o último byte do armazenamento.
– LEADING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no início do
armazenamento.
– TRAILING SEPARATE. O sinal está em um byte separado que foi incluído no final do
armazenamento.
Selecionar LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE aumentará o comprimento do
armazenamento da coluna em um byte.
v Indicador de sincronização. Selecione SYNC ou em branco na lista para indicar se o argumento é uma
cláusula COBOL-SYNCHRONIZED ou não. O padrão é deixar em branco.
v Campo redefinido. Opcionalmente, especifique uma cláusula REDEFINES do COBOL. Permite
descrever dados na mesma área de armazenamento, utilizando uma descrição diferente de dados. O
argumento de redefinição deve ter o mesmo comprimento ou ser menor que o argumento que ele
redefine. Ambos os argumentos devem ter o mesmo número de nível e um argumento pode redefinir
somente o argumento imediatamente precedente com esse nível.
v Depende de. Opcionalmente, especifique uma cláusula COBOL OCCURS DEPENDING ON na lista.
Capítulo 10. Editando Metadados de Coluna
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v Comprimento do armazenamento. Fornece o comprimento do armazenamento em bytes do argumento
conforme definido. Este campo é derivado e não pode ser editado.
v Esboço. Fornece a cláusula COBOL PICTURE, que é derivada da definição do argumento e não pode
ser editada.
Os botões na parte inferior da caixa de diálogoEditar Metadados da Coluna permitem que você continue
incluindo ou editando colunas ou salve e feche. Os botões são:
v < Anterior e Próximo >. Exibe os metadados na linha anterior ou seguinte. Estes botões estarão
disponíveis somente quando uma linha anterior ou seguinte existir. Se houver alterações importantes
na linha atual, você será perguntado se deseja salvá-las antes de continuar.
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Editar Metadados da Coluna. Se houver alguma alteração não salva,
será solicitado salvá-la.
v Aplicar. Salva as alterações na linha atual.
v Reconfigurar. Remove todas as alterações feitas na linha desde a última vez em que você aplicou as
alterações.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.
Durante o design da tarefa, clique em OK para salvar as definições de coluna antes de fechar o editor de
estágio. Também é possível clicar em Salvar como... na guia Colunas para salvar as colunas no
repositório como uma definição de tabela, um arquivo CFD ou um arquivo DCLGen. No repositório,
clique em OK na caixa de diálogo Definição de Tabela para salvar as definições de coluna antes de
fechar.
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Capítulo 11. Preenchedores
Este apêndice descreve como os preenchedores são criados quando você carrega colunas de definições de
arquivo COBOL que representam arquivos simples comuns ou arquivos simples complexos. Como estas
definições de arquivos podem conter centenas de colunas, você pode escolher reduzir as sequências de
colunas não-selecionadas nos itens FILLER. Isto mantém a ordem dos bytes das colunas e salva o espaço
de armazenamento e o tempo de processamento.
Este apêndice fornece exemplos de criação do preenchedor para diferentes tipos de estruturas COBOL e
mostra como você pode expandir os preenchedores posteriormente se precisar selecionar qualquer coluna
novamente.

Criando Preenchedores
Você pode criar preenchedores ao carregar colunas nos estágios Complex Flat File, Fixed-width Flat File e
Multi-format Flat File. Nos estágios Complex Flat File e Fixed-width Flat File, clique em Carregar na guia
Colunas da página Estágio. Nos estágios Multi-format Flat File, clique em Carregar na guia Registros da
página Estágio.
Primeiro selecione uma tabela na caixa de diálogo Definições de Tabela. Em seguida, selecione colunas na
caixa de diálogo Selecionar Colunas na Tabela. Esta caixa de diálogo possui uma árvore Colunas
Disponíveis que exibe estruturas COBOL tais como grupos e matrizes e uma lista Colunas Selecionadas
que exibe as colunas a serem carregadas no estágio. A caixa de opções Criar Preenchedores é selecionada
por padrão.
Quando aparecerem colunas na guia Colunas, os itens FILLER serão mostrados para as colunas não
selecionadas. As colunas FILLER possuem um tipo de dados nativo de CHARACTER e um nome
FILLER_XX_YY, em que XX é o deslocamento inicial e YY é o deslocamento final. Os preenchedores para
elementos de uma matriz de grupos ou uma coluna ODO (OCCURS DEPENDING ON) possuem o nome
FILLER_NN, em que NN é o número do elemento. O NN começa em 1 para o primeiro elemento de
grupo não selecionado e prossegue seqüencialmente. Qualquer preenchedor seguinte a uma coluna ODO
também é numerado sequencialmente.
Os números de níveis de definições de coluna, incluindo colunas do preenchedor, são alterados depois de
serem carregados no estágio. Entretanto, a estrutura subjacente é preservada.

Regras de Criação do Preenchedor
As regras para a criação do preenchedor foram projetadas para preservar o comprimento de todas as
colunas de armazenamento que estão sendo substituídas por uma coluna do preenchedor. Elas permitem
que uma coluna do preenchedor seja expandida de volta ao conjunto original de colunas de definição,
cada uma tendo o nome, tipo de dados e comprimento de armazenamento corretos.

Sobre Esta Tarefa
As informações a seguir descrevem as regras básicas de criação do preenchedor.

Procedimento
1.

Uma coluna do preenchedor substituirá uma ou mais colunas originais com um comprimento de
armazenamento igual à soma do comprimento de armazenamento de cada coluna individual que está
sendo substituída.

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

225

2. São criados preenchedores separados quando os números em nível de coluna diminuem. Por exemplo,
se uma coluna não selecionada no nível 05 seguir uma coluna não selecionada no nível 10,
preenchedores separados serão criados para as colunas nos níveis 05 e 10.
3. Qualquer coluna ODO e sua coluna `dependente' associada serão selecionadas automaticamente e não
substituídas por uma coluna de preenchimento.
4. Se uma coluna REDEFINE for selecionada, a coluna que estiver sendo redefinida também será
selecionada automaticamente e não será incluída como parte de uma coluna de preenchimento.
5. Se dois preenchedores compartilharem o mesmo deslocamento de armazenamento (tal como para um
REDEFINE), o nome dos preenchedores subsequentes serão FILLER_XX_YY_NN, em que NN é um
número sequencial que começa com 1.
6. Se a coluna inicial ou final para um preenchedor for a filha de um pai que contém uma cláusula
OCCURS, o nome FILLER gerado será FILLER_NN em vez de FILLER_XX_YY.

Exemplos de Criação do Preenchedor
Os exemplos a seguir explicam a criação de preenchedores para grupos, REDEFINES e matrizes
utilizando diferentes cenários para a seleção de colunas. A tabela de origem contém colunas únicas, um
grupo que redefine uma coluna, um grupo aninhado com uma matriz e uma coluna que redefine uma
outra coluna:
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15 D1
15 D2
15 D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC X(1).
OCCURS 2 TIMES.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

Selecionar uma Coluna Simples
Suponha que uma coluna simples, A, esteja selecionada na tabela. Na guia Colunas, um único
preenchedor é criado com o nome FILLER_2_11 e um comprimento igual a 10. O comprimento representa
a soma dos comprimentos das colunas B (8), E (1) e G (1). GRP1 e seus elementos, juntamente com a
coluna F, são excluídos porque eles redefinem outras colunas que não foram selecionadas.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

O

PIC X(1).

1

1

1

FILLER_2_11

PIC X(10).

2

11

10

Selecionar uma Coluna Redefinida por um Grupo
Suponha que a coluna B, que está redefinida por GRP1, seja selecionada. Dois preenchedores são criados,
um para a coluna A e o outro para as colunas E e G. Como o GRP1 redefine a coluna B, ele é eliminado
juntamente com seus elementos. A coluna F também é eliminada porque redefine a coluna E. As colunas
eliminadas estarão disponíveis durante a expansão do preenchedor (consulte “Expandindo
Preenchedores” na página 232).
O layout do arquivo é:

226

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

FILLER_2_11

PIC X(2).

10

11

2

Selecionar uma Coluna do Grupo que Redefine uma Coluna
Em seguida, suponha que seja selecionada uma coluna de grupo (GRP1) que redefina uma outra coluna
(B). Desta vez, três preenchedores são criados: um para a coluna A, um para as colunas de C1 a D3 (que
fazem parte do GRP1) e um para as colunas E e G. A coluna B é preservada porque está redefinida pela
coluna de grupo selecionada.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(8).

2

9

8

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_2_9
FILLER_10_11

Selecionar um Elemento do Grupo
Considere o que acontece quando um elemento de grupo (C1) é selecionado sozinho. Três preenchedores
são criados: um para a coluna A, um para as colunas de C2 a D3 e um para as colunas E e G. Como um
elemento de GRP1 está selecionado e o GRP1 redefine a coluna B, a coluna B e o GRP1 são preservados.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

C1

PIC X(1).

2

2

1

FILLER_3_9

PIC X(7).

3

9

7

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11

O próximo exemplo mostra o que acontece quando um elemento de grupo diferente é selecionado, neste
caso, a coluna C2. Quatro preenchedores são criados: um para a coluna A, um para a coluna C1, um para
o GRP2 e seus elementos e um para as colunas E e G. A coluna B e o GRP1 são preservados pelas
mesmas razões que as anteriores.
O layout do arquivo é:
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Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_2

PIC X(1).

2

2

1

C2

PIC X(1).

3

3

1

FILLER_4_9

PIC X(6).

4

9

6

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11

Selecionar uma Coluna da Matriz do Grupo
Considere o que acontece quando uma coluna de matriz de grupo (GRP2) é selecionada e transmitida no
estado em que se encontra. Quatro preenchedores são criados: um para a coluna A, um para as colunas
C1 e C2, um para as colunas de D1 a D3 e um para as colunas E e G. Como o GRP2 está aninhado no
GRP1 e o GRP1 redefine a coluna B, a coluna B e o GRP1 são preservados.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

10

11

2

FILLER_1
FILLER_10_11

PIC X(3).
PIC X(2).

Se a coluna de matriz selecionada (GRP2) estiver simplificada, ambas as ocorrências (GRP2 e GRP2_2)
serão carregadas no estágio. O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(2).

2

3

2

4

6

3

4

6

3

7

9

3

PIC X(3).

7

9

3

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_2_3
GRP2
FILLER_1

PIC X(3).

GRP2_2
FILLER_1_2
FILLER_10_11
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Selecionar um Elemento de Matriz
Suponha que um elemento (D1) de uma matriz de grupo esteja selecionado. Se a matriz GRP2 for
transmitida no estado em que se encontra, os preenchedores serão criados para a coluna A, colunas C1 e
C2, colunas D2 e D3 e colunas E e G. A coluna B, o GRP1 e o GRP2 são preservados pelas mesmas razões
que as anteriores.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

D1

PIC X(1).

1

FILLER_1

PIC X(2).

2

FILLER_10_11

PIC X(2).

10

11

2

Selecionar uma Coluna Redefinida por Outra Coluna
Considere o que acontece quando a coluna E, que está redefinida por uma outra coluna, é selecionada.
Dois preenchedores são criados: um para as colunas A a D3 e outro para a coluna G. Como a coluna F
redefine a coluna E, ela é eliminada, embora ela ainda esteja disponível para expansão (consulte
“Expandindo Preenchedores” na página 232).
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

FILLER_10_11

PIC X(1).

11

11

1

Agora suponha que a coluna REDEFINE (F) seja selecionada. Neste caso, a coluna E é preservada porque
está redefinida pela coluna F. Um preenchedor é criado para as colunas de A a D3 e um outro para a
coluna G. O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

S

PIC 9(1) REDEFINES
E.

10

10

1

FILLER_11_11

PIC X(1).

11

11

1

Capítulo 11. Preenchedores

229

Selecionar Várias Colunas de Redefinição
Este exemplo descreve como os preenchedores são criados para colunas de redefinição múltipla. Neste
caso, a mesma coluna está sendo redefinida múltiplas vezes. A tabela de origem contém uma coluna e
um grupo que redefinem a coluna A, assim como duas colunas que redefinem o grupo que redefine a
coluna A:
05
05
05
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
D
E
F

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES A.
PIC X(10).
PIC 9(1).
PIC X(1) REDEFINES GRP1.
PIC 9(1) REDEFINES GRP1.
PIC X(1).

Se as colunas C2 e E forem selecionadas, quatro preenchedores serão criados: um para a coluna B, um
para a coluna C1, um para a coluna D e um para a coluna F. Como um elemento de GRP1 está
selecionado e GRP1 redefine a coluna A, a coluna A e GRP1 serão preservados. Os primeiros três
preenchedores têm o mesmo deslocamento inicial pois redefinem a mesma área de armazenamento.
O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

O

PIC X(100).

1

100

100

FILLER_1_11

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES A.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

FILLER_1_1

PIC X(1). REDEFINES GRP1. 1

1

1

E

PIC 9(1) REDEFINES GRP1.

1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

104

104

1

Selecionar Várias Colunas de Redefinição em Cascata
Este exemplo mostra a criação do preenchedor para colunas de redefinição múltipla, exceto que desta vez
elas são redefinições em cascata em vez de redefinições da mesma coluna. Considere a tabela de origem a
seguir, em que a coluna B redefine a coluna A, o GRP1 redefine a coluna B, a coluna D redefine o GRP1 e
a coluna E redefine a coluna D:
05
05
05
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
D
E
F

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES B.
PIC X(10).
PIC 9(1).
PIC X(2) REDEFINES GRP1.
PIC 9(1) REDEFINES D.
PIC X(1).

Se as colunas C2 e E estiverem selecionadas, neste momento somente dois preenchedores serão criados:
um para a coluna C1 e um para a coluna F. A coluna A, a coluna B, GRP1 e a coluna D serão preservadas
porque são redefinidas por outras colunas.
O layout do arquivo é:
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Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

O

PIC X(100).

1

100

100

B

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES B.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

D

PIC X(2). REDEFINES GRP1.

1

2

2

E

PIC 9(1) REDEFINES D.

1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

104

104

1

Selecionar uma Coluna OCCURS DEPENDING ON
O exemplo final mostra como uma coluna ODO é manipulada. Suponha que a tabela de origem tenha a
seguinte estrutura:
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15
D1
15
D2
15
D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC 9(1).
OCCURS 0 TO 2 TIMES DEPENDING ON C2.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

Se a coluna B for selecionada, quatro preenchedores serão criados. O layout do arquivo é:
Coluna

Cláusula de Figura

Coluna de Início

Coluna Final

Tamanho do
Armazenamento

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_2

PIC X(1).

2

2

1

C2

PIC 9(1).

3

3

1

GRP2

OCCURS 0 TO 2 TIMES
DEPENDING ON C2.

4

9

6

FILLER_1
FILLER_2

PIC X(3).
PIC X(2).

3
10

11

2

Os preenchedores são criados para a coluna A, coluna C1, colunas de D1 a D3, além de colunas E e G.
GRP1 é preservado porque redefine a coluna B. Como o GRP2 (uma coluna ODO) depende da coluna C2,
a coluna C2 é preservada. GRP2 é preservado porque é uma coluna ODO.
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Expandindo Preenchedores
Depois de selecionar colunas para carregar em um estágio Complex Flat File ou um Fixed-width Flat File,
as colunas e preenchedores selecionados aparecem na guia Colunas da página Estágio. Para um estágio
Multi-format Flat File, as colunas e preenchedores aparecem na guia Registros da página Estágio. Se for
necessário selecionar qualquer coluna representada pelos preenchedores novamente, não será necessário
recarregar a definição de tabela. Uma opção Expandir Preenchedor... permite selecionar novamente
qualquer uma ou todas as colunas de um determinado preenchedor.
Para expandir um preenchedor, clique com o botão direito do mouse na coluna do preenchedor na grade
de colunas e selecione Expandir Preenchedor... no menu de atalho. A caixa de diálogo Expandir
Preenchedor é aberta. O conteúdo do preenchedor fornecido é exibido na árvore Colunas Disponíveis,
permitindo que você selecione novamente as colunas necessárias.
Suponha que a grade de colunas contenha as seguintes colunas:
FILLER_1_1
B
GRP1
FILLER_2_9
FILLER_10_11

Se você expandir FILLER_2_9, a árvore Colunas Disponíveis exibirá o conteúdo de FILLER_2_9:
C1
C2
GRP2(2)
D1
D2
D3

Se você selecionar a coluna C1, as colunas do estágio na grade serão alteradas para isto:
FILLER_1_1
B
GRP1
C1
FILLER_3_9
FILLER_10_11

Se você expandir FILLER_3_9 e selecionar a coluna C2, a grade de colunas agora será alterada para isto:
FILLER_1_1
B
GRP1
C1
C2
FILLER_4_9
FILLER_10_11

Se você continuar expandindo os preenchedores, eventualmente a grade de colunas conterá todas as
colunas originais na tabela:
O
B
GRP1
C1
C2
GRP2
D1
D2
D3
E
S
G
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Capítulo 12. Modelos JCL
A JCL (Job Control Language) fornece instruções para a execução de uma tarefa no mainframe. A JCL
divide uma tarefa em uma ou mais etapas. Cada etapa identifica:
v O programa a ser executado
v As bibliotecas que contêm o programa
v Os arquivos necessários para o programa e seus atributos
v Qualquer entrada sequencial necessária para o programa
v Condições para desempenhar uma etapa
O InfoSphere DataStage MVS Edition é fornecido com um conjunto de modelos de JCL que você
customiza para produzir a JCL específica para sua tarefa. Os modelos são utilizados para gerar JCL de
compilação e execução. Este apêndice descreve estes modelos de JCL e explica como customizá-los.

Descrições do Modelo de JCL
Os modelos de JCL estão em um diretório chamado JCLTemplates no diretório de instalação do servidor
do IBM InfoSphere DataStage. O diretório contém dois conjuntos de arquivos de modelo: um conjunto
padrão que pode ser editado e um conjunto principal que é de leitura. A Tabela 79 descreve as tarefas
para as quais os modelos de JCL são adequados.
Tabela 79. Modelos JCL do InfoSphere DataStage
Template

Descrição

AllocateFile

Cria um novo arquivo vazio.

CleanupMod

Exclui um possível arquivo inexistente.

CleanupOld

Exclui um arquivo existente.

CompileLink

1

Compilação de não-banco de dados e edição de link.

ConnectDirect

Instruções básicas necessárias para executar um etapa de
troca de arquivo Connect:Direct. A versão padrão deste
modelo é designada para plataformas UNIX, mas pode
ser customizada para outras plataformas utilizando
variáveis de extensão JCL.

DB2CompileLinkBind1

Compilação de banco de dados, edição de link e ligação.

DB2IMSRun

Instruções básicas necessárias para executar uma etapa
do banco de dados e um programado IMS.

DB2Load

Utilitário de carregamento do banco de dados.

DB2Run

Instruções básicas necessárias para executar uma etapa
de banco de dados.

DeleteFile

Exclui um arquivo utilizando o utilitário do mainframe
IDCAMS.

FTP

Instruções básicas necessárias para executar uma etapa
do FTP.

IMSRun

Instruções básicas necessárias para executar um
programa doIMS.

Jobcard

Placa da tarefa básica utilizada no início de cada tarefa
(compilação ou execução).

NewFile

Define um novo arquivo.
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Tabela 79. Modelos JCL do InfoSphere DataStage (continuação)
Template

Descrição

OldFile

Define um arquivo existente.

OMXfr

Instruções JCL necessárias para transferir arquivo XML
de metadados operacionais para a estação de trabalho do
cliente do InfoSphere DataStage.

PreSort

Instruções básicas necessárias para executar uma etapa
de classificação externa.

Executar

Instruções básicas necessárias para executar a etapa do
processamento principal.

Classificar
TDCompileLink

Instruções necessárias para classificação.
1

Compilação e link do Teradata.

TDFastExport

Utilitário FastExport do Teradata.

TDFastLoad

Utilitário FastLoad do Teradata.

TDMultiLoad

Utilitário MultiLoad do Teradata.

TDRun

Execução do Teradata.

TDTPump

Utilitário TPump do Teradata.

1

InfoSphere DataStage utiliza as opções do compilador APOST, LIB, NONAME, NODYNAM e RENT
COBOL ao compilar a origem COBOL gerada. Para obter uma explicação completa de cada opção,
consulte a edição mais recente do IBM COBOL para OS/390 and VM Programming Guide.

Uso do Modelo de JCL
Os modelos de JCL são utilizados durante a geração de códigos para criar a compilação e executar os
arquivos JCL. A Tabela 80 e a Tabela 81 listam os modelos na ordem em que eles são utilizados para cada
arquivo JCL e fornecem detalhes de uso.
Tabela 80. Uso do Modelo de JCL de Compilação
Template

Uso

JobCard

Um.

CompileLink, DB2CompileLinkBind ou TDCompileLink

Um. DB2CompileLinkBind é utilizado para tarefas que
possuem pelo menos um estágio DB2 Relational,
TDCompileLink é utilizado para tarefas que possuem
pelo menos um estágio Teradata Relational e
CompileLink é utilizado para todas as outras tarefas.

Tabela 81. Uso do Modelo de JCL de Execução
Template

Uso

JobCard

Um.

CleanupMod

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Delimited
Flat File, DB2 Load Ready Flat File ou Teradata Export
de destino, em que Manipulação Normal de EOJ está
configurado como DELETE.

DeleteFile

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Delimited
Flat File ou DB2 Load Ready Flat File de destino, em que
a Opção de Gravação está configurada como Excluir e
Recriar Arquivo Existente.
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Tabela 81. Uso do Modelo de JCL de Execução (continuação)
Template

Uso

PreSort

Um para cada estágio Complex Flat File ou estágio
Fixed-width Flat File em que as instruções de controle de
classificação foram especificadas na guia Pré-classificar.

AllocateFile

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Delimited
Flat File, DB2 Load Ready Flat File ou Teradata Load de
destino, em que Manipulação Normal de EOJ está
configurado como DELETE.

TDFastExport

Um para cada estágio Teradata Export.

Run, DB2Run, DB2IMSRun, IMSRun ou TDRun

Um. DB2Run é utilizado para tarefas que possuem pelo
menos um estágio DB2 Relational, IMSRun é utilizado
para tarefas que possuem pelo menos um estágio IMS,
DB2IMSRun é utilizado para tarefas que possuem ambos
os estágios DB2 Relational e IMS, TDRun é utilizado
para tarefas que possuem pelo menos um estágio
Teradata Relational e Run é utilizado para todas as
outras tarefas.

NewFile

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Delimited
Flat File, DB2 Load Ready Flat File ou Teradata Load de
destino, em que Manipulação Normal de EOJ não está
configurado como DELETE.

OldFile

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Complex
Flat File ou Teradata Export de origem e um para cada
estágio Fixed-width Flat File, Delimited Flat File, DB2
Load Ready Flat File ou Teradata Load de destino, em
que Manipulação Normal de EOJ está configurado como
DELETE.

Classificar

Um para cada estágio Sort e um para cada estágio
Aggregator em que Tipo está configurado como Agrupar
por.

FTP ou ConnectDirect

Um para cada estágio FTP, dependendo do método de
troca de arquivo selecionado.

OMXfr

Um se os metadados operacionais estiverem sendo
gerados.

DB2Load, TDFastLoad, TDMultiLoad ou TDTPump

Um para cada estágio DB2 Load Ready Flat File ou
estágio Teradata Load, dependendo do utilitário de
carregamento selecionado.

CleanupOld

Um para cada estágio Fixed-width Flat File, Delimited
Flat File, DB2 Load Ready Flat File ou Teradata Load de
destino, em que Manipulação Normal de EOJ está
configurado como DELETE.

Customizando um Modelo de JCL
Quando você iniciar um novo projeto, poderá criar uma versão específica do projeto de um modelo de
JCL editando o modelo padrão. Depois de customizar um modelo, ele é utilizado para todas as tarefas
em seu projeto.
Cada modelo de JCL contém instruções que você deve substituir com valores específicos para seu
ambiente. Estas instruções são identificadas conforme a seguir:
<== REVIEW
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Há duas formas de visualizar e editar os modelos de JCL:
v Utilizando uma ferramenta de edição padrão, tal como o Microsoft Notepad
v Utilizando a caixa de diálogo Modelos de JCL no cliente Designer
Para abrir a caixa de diálogo Modelos de JCL, escolha Ferramentas > Modelos de JCL no menu
principal. Esta caixa de diálogo contém os seguintes campos e botões:
v Tipo de plataforma. Exibe o tipo de plataforma. Como o z/OS é a única plataforma suportada
atualmente, este campo é somente leitura.
v Nome do Modelo. Contém uma lista de modelos de JCL disponíveis em uma lista. Consulte Tabela 79
na página 233 para obter descrições de modelo.
v Descrição Curta. Fornece uma descrição curta do modelo selecionado.
v Modelo. Exibe o código que o modelo selecionado contém.
v Salvar. Estará disponível se você editar o código ou se reconfigurar subsequentemente um modelo
modificado no código padrão. Clique em Salvar para salvar suas alterações.
v Reconfigurar. Reconfigura o código do modelo de volta para aquele do modelo padrão de leitura
master.
v Fechar. Fecha a caixa de diálogo Modelos de JCL. Se houver alguma alteração não salva, será solicitado
salvá-la.
v Ajuda. Inicia o sistema de ajuda.

Variáveis de Modelo de JCL
O Tabela 82 descreve as variáveis nos modelos de JCL, incluindo o nível e o local no InfoSphere
DataStage MVS Edition onde elas estão especificadas. Estas variáveis são palavras de controle utilizadas
na geração de JCL. Cada variável se inicia com %. Elas nunca devem ser modificadas ou excluídas dos
modelos de JCL. Valores são designados a elas automaticamente quando você gera o código para uma
tarefa de mainframe.
Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL
Variável

Definição

%abnormal

Manipulação de arquivo
Estágios Fixed-width Flat
para encerramento anormal File, DB2 Load Ready Flat
da tarefa
File, Delimited Flat File

%allocunit

%blocksize

Unidade de Alocação

Nível de Especificação

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Local de Especificação
Cliente de Designer:
Estágio|Opções|
Manipulação Anormal de
EOJ
Cliente de Designer:
Estágio|Opções| Tipo de
Alocação

Tamanho de bloco para
Projeto
novos arquivos, calculado
com base no tamanho do
registro e nas restrições
definidas nos campos Fator
Máx. de Bloqueio e
Tamanho Máx. de Bloco

Cliente do Administrador:

%commands

Sintaxe de comando para
vários utilitários

Tarefa

Determinado pelo sistema

%dblib

Biblioteca DBRM utilizada
para upload da tarefa

Projeto

Cliente de Designer:
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Caixa de diálogo
Propriedades do Projeto |
Mainframe|Fator Máx. de
Bloqueio, Tamanho Máx.
Tamanho de Bloco

Caixa de diálogo Perfil da
Máquina|Bibliotecas|
Biblioteca DBRM

Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%dbpass

Senha do DB2

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:
Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente| Senha
de DBMS

(se não estiver disponível
acima, este valor será
utilizado)

%dbsubsys

%dbtable

%dbuser

Propriedades da Tarefa
Padrão

Cliente do Administrador:
Janela de Administração do
InfoSphere DataStage|
Projetos|Propriedades|
Mainframe|Senha do
DBMS

Identificador do subsistema Estágio DB2 Load Ready
do DB2
Flat File

Cliente de Designer:

(se não estiver disponível
acima, este valor será
utilizado)

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:

(se não estiver disponível
acima, este valor será
utilizado)

Propriedades da Tarefa
Padrão

Nome da tabela do DB2

Estágio DB2 Load Ready
Flat File

Cliente de Designer:

Estágio DB2 Load Ready
Flat File

Cliente de Designer:

(se não estiver disponível
acima, este valor será
utilizado)

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:

(se não estiver disponível
acima, este valor será
utilizado)

Propriedades da Tarefa
Padrão

Nome de usuário do DB2

Estágio|Utilitário de Carga
em Massa|ID do
Subsistema DB2

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente| Nome
do Sistema
Cliente do Administrador:
Janela de Administraçãodo
InfoSphere DataStage|
Projetos|
Propriedades|Mainframe|
Nome do Sistema DBMS

Estágio|Utilitário de Carga
em Massa|Nome da Tabela

Estágio|Utilitário de Carga
em Massa|Nome de
Usuário

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente|Nome de
Usuário
Cliente do Administrador:
Janela de Administração do
InfoSphere DataStage|
Projetos|Propriedades|
Mainframe|Nome de
Usuário do DBMS
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Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%ddname

Nome de Definição de
Dados

Estágios Complex Flat File,
Fixed-width Flat File, DB2
Load Ready Flat File,
Delimited Flat File

Cliente de Designer:

%ddstmts

Instruções de definição de
dados incluídas em um
modelo de JCL de
execução, permitindo que
etapas extras sejam
incluídas na JCL de
execução

Modelo de JCL DB2Run,
DB2IMSRun, Run ou
TDRun

Inserido pelo usuário na
etapa da JCL de execução
que executa o programa
COBOL gerado. Ele é
seguido pela JCL
especificada pelo usuário
que permite que outras
etapas sejam executadas.1

%deletefile

Exclusão de um arquivo
existente

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:

Unidade de dispositivo
para novos arquivos ou
conjuntos de dados de
trabalho

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:

%disp

Disposição para um
arquivo

Estágios Complex Flat File,
Fixed-width Flat File, DB2
Load Ready Flat File,
Delimited Flat File

Determinado pelo sistema.
Para estágios de origem
Complex Flat File e
Fixed-width Flat File, SHR
é utilizado. Para estágios de
destino Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File e Delimited Flat File, o
valor depende da opção de
gravação especificada:
NEW é utilizada ao criar
novos arquivos, OLD é
utilizada ao sobrescrever
um arquivo existente,
MOD é utilizada ao
conectar-se a um arquivo
existente e REPL é utilizada
ao excluir e recriar um
arquivo existente.

%expdate

Data de expiração para um
conjunto de dados

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File,
Teradata Load

Cliente de Designer:

%deviceunit

Estágio|Geral|Nome DD

Estágio|Geral|Nome do
Arquivo (utilizado somente
quando a opção de
gravação é Excluir e
Recriar Arquivo Existente)

Estágio|Opções|UNIT

Estágio|Opções| Data de
Expiração
ou
Estágio|Arquivo|Data de
Expiração (Teradata Load)
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Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%extdec

Suporte Decimal Estendido

Projeto

Cliente do Administrador:
Janela de Administração do
InfoSphere DataStage|
Projetos|Propriedades|
Mainframe|Decimal
Extendido de Suporte.
Quando este campo é
selecionado, EXTEND é
utilizado, caso contrário,
COMPAT é utilizado.

%filename

%ftpfromfile

%ftphost

%ftpmode

%ftppassword

Arquivo para nome

Estágios Complex Flat File,
Fixed-width Flat File, DB2
Load Ready Flat File,
Delimited Flat File

Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Nome do
Arquivo

Nome do arquivo de
origem FTP

Estágio FTP

Cliente de Designer:

Nome do Host FTP ou
Endereço IP

Estágio FTP

Modo de Transferência de
FTP

Estágio FTP

Senha de Usuário do FTP

Estágio FTP

Entradas|Geral|Nome do
Arquivo
Cliente de Designer:
Estágio|Geral| Nome do
Host/Endereço IP
Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Modo de
Transferência
Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Senha

%ftpport

Porta FTP

Estágio FTP

Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Porta

%ftptofile

%ftptype

%ftpuser

Nome do Arquivo de
Destino FTP

Estágio FTP

Tipo de Transferência de
FTP

Estágio FTP

ID do Usuário do FTP

Estágio FTP

Cliente de Designer:
Entradas|Geral| Nome do
Arquivo de Destino
Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Tipo de
Transferência
Cliente de Designer:
Estágio|Geral|Nome de
Usuário

%imsprogtype

Tipo de Programa do IMS

Tarefa

Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Geração
de Códigos|Tipo de
Programa do IMS

%imsid

Nome do Sistema IMS

Estágio IMS

Cliente de Designer:
Estágio|Visualização|ID
IMS
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Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%imspsb

Nome do PSB do IMS

Estágio IMS

Cliente de Designer:
Estágio|Visualização|PSB

%jobacctg

%loadcontrol

Informações de Contas
Jobcard

Projeto

Instruções de Controle do
Utilitário de Carregamento
do Banco de DadosDB2

Estágio DB2 Load Ready
Flat File

Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Perfil da
Máquina|Bibliotecas|Dados
da conta do Cartão de
Trabalho
Determinado pelo sistema
com base nas definições de
coluna especificadas no
cliente Designer:
Estágio|Colunas

%loadlib

%normal

%objlib

%omfile

%omipaddr

%ompass
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Biblioteca de Carregamento Projeto
Utilizada para Upload da
Tarefa

Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Perfil da
Máquina|Bibliotecas|
Biblioteca de Carregamento

Manipulação de Arquivo
Estágios Fixed-width Flat
para Finalização Normal da File, DB2 Load Ready Flat
Tarefa
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:

Biblioteca de Objetos
Utilizada para Upload da
Tarefa

Cliente de Designer:

Projeto

Estágio|Opções|
Manipulação Normal de
EOJ

Caixa de diálogo Perfil da
Máquina|Bibliotecas|
Biblioteca de Objetos

Nome do Conjunto de
Propriedades da Tarefa
Dados para Arquivo XML
de Metadados Operacionais

Cliente de Designer:

Endereço IP da Máquina de Propriedades da Tarefa
Destino para Arquivo XML
de Metadados Operacionais

Cliente de Designer:

Senha da Máquina de
Propriedades da Tarefa
Destino para Arquivo XML
de Metadados Operacionais

Cliente de Designer:

Guia da Tarefa de Mainframe do Desenvolvedor

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Metadados
Operacionais|Nome do
Conjunto de Dados para
Arquivo XML

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Metadados
Operacionais|Endereço IP

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Metadados
Operacionais|Senha

Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%omtarget

Diretório de Destino para
Arquivo XML de
Metadados Operacionais

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:

Nome de Usuário da
Máquina de Destino para
Arquivo XML de
Metadados Operacionais

Propriedades da Tarefa

%omxml

Nome do Arquivo para
Arquivo XML de
Metadados Operacionais

Tarefa

Determinado pelo sistema
com base no tempo de
execução do programa
COBOL

%pgmname

Nome do Programa

Tarefa

Cliente de Designer:

%omuser

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Metadados
Operacionais|Diretório de
Destino do Arquivo XML
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Metadados
Operacionais|Nome de
Usuário

Caixa de diálogo Geração
de Códigos|Nome do
Arquivo do Programa
COBOL
Critérios de
Pré-classificação para
Dados de Origem

Estágios Complex Flat File,
Fixed-width Flat File

Cliente de Designer:

Quantidade de Alocação
Primária

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:

%recfm

Formato de Registro para
um Novo Arquivo

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Determinado pelo sistema.
Para estágios Fixed-width
Flat File e DB2 Load Ready
Flat File, FB é utilizado.
Para estágios Delimited Flat
File, VB é utilizado.

%reclen

Comprimento do Registro
para um Novo Arquivo

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Determinado pelo sistema
com base nas definições de
coluna especificadas no
cliente Designer:

%presort

%primamt

Estágio|Pré-classificação|
Editor de Instruções

Estágio|Opções|
Quantidade de Alocação
Primária

Estágio|Colunas
%retnperiod

Período de Retenção para
um Conjunto de Dados

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File,
Teradata Load

Cliente de Designer:
Estágio|Opções| Período
de Retenção
ou
Estágio|Arquivo|Período
de Retenção (Teradata
Load)
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Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%secamt

Quantidade de alocação
secundária

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:
Estágio|Opções|
Quantidade de alocação
secundária

%sortblocksize

Estágios Sort

%sortid

Classificar e Desclassificar o Estágios Sort
Nome do Arquivo
Temporário

Determinado pelo sistema

%sortreclen

Comprimento do Registro
de Classificação

Estágios Sort

Determinado pelo sistema

%sortseq

Processamento
Pré-classificação

Estágios Complex Flat File,
Fixed-width Flat File

Determinado pelo sistema

%srclib

Biblioteca de origem
utilizada para upload da
tarefa

Projeto

Cliente de Designer:

Proprietário da Tabela do
DB2

Estágio DB2 Load Ready
Flat File

Senha do Teradata

Propriedades da Tarefa

%tblowner

%tdpass

Caixa de diálogo Perfil da
Máquina|Bibliotecas|
Biblioteca de Origem2
Cliente de Designer:
Estágio|Utilitário de Carga
em Massa|Proprietário da
Tabela
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente| Senha
Teradata

%tdtdp

%tduser

(se não estiver especificado
aqui, o valor acima será
utilizado)

Estágios Teradata Export,
Teradata Load

Cliente de Designer:

Identificador do Banco de
Dados Teradata

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:

(se não estiver especificado
aqui, o valor acima será
utilizado)

Estágios Teradata Export,
Teradata Load

Cliente de Designer:

ID do Usuário Teradata

Propriedades da Tarefa

Cliente de Designer:

Estágio|Geral|Senha

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente|ID TDP

Estágio|Geral|ID TDP

Caixa de diálogo
Propriedades da
Tarefa|Ambiente| ID do
Usuário
(se não estiver especificado
aqui, o valor acima será
utilizado)
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Estágios Teradata Export,
Teradata Load

Cliente de Designer:
Estágio|Geral|ID do
Usuário

Tabela 82. Variáveis de Modelo de JCL (continuação)
Variável

Definição

Nível de Especificação

Local de Especificação

%volser

Nome de Série do Volume

Estágios Fixed-width Flat
File, DB2 Load Ready Flat
File, Delimited Flat File

Cliente de Designer:

%xtrndyn

%xtrnincs

%xtrnlibrary

%xtrnname

Nome da Rotina Externa
Chamada Dinamicamente

Projeto

Instruções INCLUDE da
rotina externa chamada
estaticamente para o editor
de vinculação

Projeto

Nome da biblioteca da
rotina externa

Projeto

Nome da rotina externa
chamada estaticamente

Projeto

Estágio|Opções|Série do
Vol.
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Rotina do
Mainframe| Geral| Nome
da Rotina
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Rotina do
Mainframe| Geral| Nome
da sub-rotina externa
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Rotina do
Mainframe| Geral|
Caminho da Biblioteca
Cliente de Designer:
Caixa de diálogo Rotina do
Mainframe| Geral| Nome
da Rotina

1

Esta variável não pode ser utilizada em um bloco %.if ... %.endif. A JCL especificada pelo usuário
inserida depois da variável pode incluir variáveis do estágio ou de extensão de JCL.
2

Esta variável não pode ser utilizada com as variáveis de extensão JCL.

Variáveis de Extensão JCL
As variáveis de extensão JCL permitem customizar a JCL gerada pelo IBM InfoSphere DataStage. Elas
estão disponíveis somente no nível da tarefa e são semelhantes às variáveis de substituição JCL do z/OS.
É possível utilizar as variáveis de extensão JCL nos seguintes locais:
v nos modelos de JCL
v em qualquer lugar em que um nome de arquivo seja digitado como entrada em um estágio
v nos campos Data de Expiração ou Período de Retenção nos estágios Complex Flat File, Fixed-width
Flat File, Delimited Flat File, DB2 Load Ready Flat File e Teradata Load
v no campo Caminho da Biblioteca da caixa de diálogo Rotina do Mainframe
v na página JCL da caixa de diálogo Rotina do Mainframe (somente rotinas de origem e destino
externos)
v na guia JCL dos editores de estágio External Source e External Target
As variáveis de extensão JCL não podem ser utilizadas nos perfis da máquina ou durante o upload da
tarefa. Elas também não podem ser utilizadas com a variável %srclib nos modelos de JCL.

Definindo Variáveis de Extensão JCL
Você define as variáveis de extensão JCL na página Extensões da caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.
Abra esta caixa de diálogo escolhendo Editar > Propriedades da Tarefa no menu do cliente Designer.
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Os nomes das variáveis de extensão JCL podem ter qualquer comprimento, devem iniciar com um
caractere alfabético e podem conter somente caracteres alfabéticos ou numéricos. Eles também podem ter
maiúsculas e minúsculas misturadas, entretanto, o nome especificado nas propriedades da tarefa devem
corresponder exatamente ao nome utilizado nos locais discutidos em “Variáveis de Extensão JCL” na
página 243.
Suponha que você defina duas variáveis de extensão na página Extensões. A primeira, chamada qualid,
representa o proprietário da biblioteca de carregamento. Ela possui um valor igual a KVJ1. A segunda,
chamada rtlver, representa a versão da biblioteca de tempo de execução. Ela possui um valor igual a
COBOLGEN.V750.
Você pode inserir estas variáveis nas linhas SYSLIB e SYSLMOD do modelo de JCL CompileLink,
conforme mostrado:
//COBCOMP
EXEC PGM=IGYCRCTL,
//
COND=(4,LT),
//
PARM=(APOST,LIB,NONAME,NODYNAM,RENT%extdec)
//SYSIN
DD DISP=SHR,DSN=%srclib(%pgmname)
//SYSLIB
DD DISP=SHR,DSN=%+rtlver..COPYLIB
//SYSLIN
DD DSN=&&OBJMOD,DISP=(NEW,PASS),
//
UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(20,20),RLSE),
//
DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120)
//SYSPRINT
DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP
DD SYSOUT=*
//SYSUT1
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT2
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT3
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT4
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT5
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT6
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT7
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT8
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//*---------------------------------------------------------------//LKED EXEC PGM=IEWL,
//
COND=(4,LT),
//
PARM=(LIST,XREF,LET,MAP,AMODE(31),RMODE(ANY)),
//
REGION=4M
//SYSLIB DD
DISP=SHR,DSN=CEE.SCEELKED
//SYSLMOD DD DISP=SHR,DSN=%+qualid..%loadlib
//ARDTLIB DD DISP=SHR,DSN=%+rtlver..LINKLIB

Você deve prefixar o nome da variável com %+. Observe que dois pontos (..) separam as variáveis de
extensão das outras variáveis JCL. Isto é necessário para a geração apropriada de JCL.
Quando a JCL é gerada para a tarefa, todas as ocorrências da variável %+qualid são substituídas por
KVJ1 e todas as ocorrências da variável %+rtlver são substituídas por COBOLGEN.V750. A outra
variável JCL na linha SYSLMOD é substituída pelo valor especificado na caixa de diálogo Perfil da
Máquina durante o upload da tarefa.

Instruções Condicionais nos Modelos de JCL
O InfoSphere DataStage permite desempenhar processamento condicional nos modelos de JCL. É
necessário modificar os modelos de JCL para determinar quais instruções JCL estão incluídas na JCL
gerada. A construção é:
%.if +varname op value
...
%.else
...
%.endif
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Neste caso, +varname é formatado como +varname em vez de %+varname. Não utilize % nestes nomes;
utilize somente +. Os nomes devem iniciar com um caractere alfabético e podem conter somente
caracteres alfabéticos ou numéricos. Eles também podem ter maiúsculas e minúsculas misturadas.
Cada %. da construção condicional deve iniciar na coluna 1 do modelo de JCL que está sendo
modificado. É possível utilizar mais de uma instrução condicional em um único modelo de JCL,
entretanto, não é possível ter vários níveis ou instruções condicionais aninhadas.
Quando um operador e um valor são incluídos na construção %.if, um ou mais espaços são permitidos
antes, entre e depois de cada elemento. O operador pode ser = ou <>. O formato do valor pode ser:
string_value ou %+string_ext_var.
Se +varname possuir um valor não-nulo não-em branco designado na página Extensões da caixa de
diálogo Propriedades da Tarefa, o teste será true e as instruções seguintes a %.if e o %.else precedente
serão gerados durante a geração da JCL. Caso contrário, as instruções seguintes a %.else serão geradas
durante a geração de JCL.
Como exemplo, você pode utilizar este recurso para determinar se uma produção ou dados de teste
configurados em uma tarefa devem ser utilizados. A instrução JCL poderia ser:
%.if +qual
//%ddname DD DISP=%disp,DSN=%+qual..%filename
%.else
//%ddname DD DISP=%disp,DSN=PROD.%filename
%.endif

Se a variável de extensão qual tiver o valor TEST especificado na página Extensões da caixa de diálogo
Propriedades da Tarefa e o nome do arquivo do estágio for CUSTOMER.DATA, o DSN que será gerado
será TEST.CUSTOMER.DATA. Se qual não possuir valor, o DSN será PROD.CUSTOMER.DATA.

Símbolos % nos Modelos de JCL
O símbolo % nos modelos de JCL é reservado para uso do gerador de JCL, tal como instruções de
controle ou variáveis de substituição. Se o InfoSphere DataStage não puder resolver %<string>, ele
alterará o símbolo para !<string>.
Se você estiver customizando um modelo de JCL e desejar preservar o %, deverá dobrá-lo. Por exemplo,
se sua instrução desejada for esta:
//* %A = %%B + %%%C

Você deverá alterá-la para isto:
//* %%A = %%%%B + %%%%%%C

O InfoSphere DataStage, então, removerá a segunda ocorrência de % em cada local em que ele aparece.
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Capítulo 13. Metadados Operacionais do Mainframe
Você pode gerar e armazenar metadados operacionais ao executar tarefas de mainframe, para melhor
compreender os dados e os processos envolvidos em seu armazém de dados.
Para obter informações detalhadas sobre a importação dos metadados operacionais para o repositório do
IBM InfoSphere Information Server, consulte o IBM InfoSphere Information Server - Guia para Gerenciar
Metadados Operacionais a partir das Execuções da Tarefa.

Gerando Metadados Operacionais (tarefas do mainframe)
Você pode gerar metadados operacionais depois de ativá-los no nível do projeto ou no nível da tarefa. A
configuração no nível da tarefa substitui a configuração no nível do projeto.
Com uma dessas opções, você deve especificar os detalhes de conexão para o mecanismo do IBM
InfoSphere Information Server nas propriedades da tarefa.
Durante a geração de códigos, o programa COBOL e a JCL de execução capturam metadados
operacionais no design da tarefa. Durante a execução do programa no mainframe, os metadados
operacionais são gravados em um arquivo XML. O arquivo XML será colocado em um diretório no
mecanismo do InfoSphere Information Server. Depois, use o utilitário Executar Importador para importar
o arquivo para o repositório de metadados.
A criação do arquivo XML pode aumentar o tempo de execução do programa no mainframe. Você pode
controlar quando isto ocorre modificando a JCL de execução. Isto permite adiar a criação do arquivo
XML até que você esteja satisfeito com os resultados da geração de códigos.

Sobre os Metadados Operacionais (tarefas de mainframe)
Os metadados operacionais são uma coleta de eventos que descrevem as etapas de processamento de
uma tarefa.
Os metadados operacionais para as tarefas de mainframe incluem:
v Informações do sistema de mainframe
v Horas de início e conclusão da tarefa
v Status da tarefa
v Nomes do projeto e da tarefa
v
v
v
v
v

Nomes e valores de parâmetro da tarefa
Nomes do conjunto de dados para estágios de arquivo simples
Número de registros lidos a partir de estágios de origem
Número de registros gravados nos estágios de destino
Nomes de rotinas para quaisquer estágios External Source ou External Target

Os metadados operacionais não incluem:
v Atividades de pré-execução tais como pré-classificação ou exportação de Teradata
v Atividades pós-execução tais como carregamento em massa do DB2 ou Teradata ou transferência de
arquivos FTP
Observe que as tarefas de mainframe passam por otimização. Os metadados operacionais podem não ter
correspondência um para um com o design da tarefa.
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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Ativando Metadados Operacionais no Nível do Projeto (tarefas de
mainframe):
Você pode ativar os metadados operacionais para todas as tarefas em um projeto.

Procedimento
1. Abra o cliente Administrator.
2. Clique na página Projetos da janela Administração do InfoSphere DataStage.
3. Selecione o projeto e clique em Propriedades. (Se você estiver iniciando um novo projeto, clique em
Incluir para especificar o nome e o local do projeto, em seguida, clique em Propriedades.)
4. Clique em Mainframe para trazer esta página para a frente da janela Propriedades do Projeto.
5. Selecione Gerar metadados operacionais.
6. Clique em OK para salvar suas alterações, em seguida, clique em Fechar para sair do cliente
Administrator.

Resultados
Os metadados operacionais serão gerados para todas as novas tarefas em seu projeto, a menos que você
substitua a configuração no nível da tarefa.

Ativando Metadados Operacionais no Nível da Tarefa (tarefas de
mainframe):
No cliente do Designer, é possível substituir as configurações do nível do projeto e ativar ou desativar os
metadados operacionais para a tarefa.

Procedimento
1. Abra uma tarefa no cliente Designer.
2. Escolha Editar > Propriedades da Tarefa.
3. Clique na guia Geral da janela Propriedades da Tarefa e selecione Gerar Metadados Operacionais.
4. Clique em OK.

Especificando Detalhes de Conexão para o Mecanismo do IBM
InfoSphere Information Server
Depois de ativar os metadados operacionais, será necessário especificar os detalhes de conexão para o
mecanismo para o qual o arquivo XML que contém os metadados operacionais será transferido.

Antes de Iniciar
É necessário ativar o FTP e especificar o diretório FTP padrão no mecanismo antes que o arquivo XML
seja transferido para ele.

Procedimento
1. Abra a janela Propriedades da Tarefa.
2. Clique na página Metadados Operacionais.
3. No campo Perfil da Máquina, digite um nome que identifica o mecanismo ou selecione um perfil da
máquina existente na lista. Se você carregar um perfil de máquina existente, o restante dos campos
nesta página serão preenchidos automaticamente.
4. No campo Endereço IP, digite o endereço IP do mecanismo.
5. No campo Método de Troca de Arquivo, selecione FTP ou Conexão Direta.
6. No campo Nome de Usuário, digite o nome de usuário para efetuar login no mecanismo.
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7. No campo Senha, digite a senha que é associada com o nome de usuário para efetuar login no
mecanismo.
8. No campo Diretório de Destino do Arquivo XML, digite o nome do diretório de destino, relativo ao
diretório FTP padrão, no qual o arquivo XML deve ser colocado. Especifique o nome no modo DOS,
UNIX, ou Linux apropriado, incluindo quaisquer sinais de barra necessários. Se o nome do diretório
contiver espaços em branco, coloque o nome inteiro entre aspas simples.
Em plataformas Windows, os arquivos XML são salvos em IBM\InformationServer\ASBNode\conf\
etc\XmlFiles.
Em plataformas UNIX e Linux, os arquivos XML são salvos em opt/IBM/InformationServer/
ASBNode/conf/etc/XmlFiles.Se você deixar esse campo em branco, o arquivo XML será colocado no
diretório de FTP padrão no mecanismo. Nessa caso, antes de importar o arquivo XML para o
repositório, você deverá copiar o arquivo do diretório de FTP padrão para o diretório onde os
arquivos XML estão salvos no mecanismo.
9. No campo Nome do Conjunto de Dados para o Arquivo XML, digite o nome do conjunto de dados
para o arquivo XML no sistema de mainframe. Certifique-se de criar este arquivo no mainframe
antes de executar o programa COBOL. Se desejar que o sistema gere um nome do conjunto de dados
exclusivo toda vez que uma tarefa for executada, inclua (+1) depois do nome que você especificar.
Consulte “Utilizando GDG para Gerar Nome do Conjunto de Dados Exclusivos” para obter
informações adicionais.
10. Clique em OK para salvar as alterações.

Resultados
Durante a geração de códigos, o arquivo XML é gerado no mainframe como um conjunto de dados. O
nome do arquivo XML é determinado pelo sistema com base na data e hora da execução do programa
COBOL, tal como 20060304-133249-0.xml.

O que Fazer Depois
Depois que a transferência for concluída, use o utilitário Executar Importador para importar o arquivo
XML para o repositório de metadados.
Para obter informações sobre a importação dos metadados operacionais para o repositório, consulte o
IBM InfoSphere Information Server - Guia para Gerenciar Metadados Operacionais a partir de Execuções de
Tarefas.

Controlando a Criação do Arquivo XML
Para tarefas que envolvem vários ciclos de geração de códigos e de execuções de programa, você pode
desejar adiar a criação do arquivo XML até estar satisfeito com os resultados. Isto pode ser feito
modificando a JCL de execução para sua tarefa.
Abra o arquivo da JCL de execução e localize o parâmetro GENXMLFILE. Altere a instrução para:
GENXMLFILE = NO

Os metadados operacionais ainda são coletados durante a geração de códigos, mas não são gravados no
arquivo XML. Quando você estiver pronto para criar o arquivo XML, altere o valor de GENXMLFILE para
YES. Em seguida, os metadados operacionais são gravados no arquivo XML e transferidos para o
mecanismo do IBM Information Server.

Utilizando GDG para Gerar Nome do Conjunto de Dados Exclusivos
É possível usar GDG para gerar nomes do conjunto de dados exclusivos.
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Sobre Esta Tarefa
Você pode utilizar o GDG (Generation Data Group) para que o sistema gere um nome do conjunto de
dados exclusivo para o arquivo XML toda vez que uma tarefa for executada. Isto impede que o arquivo
seja sobrescrito se a disposição do arquivo for OLD ou SHR na JCL de execução.

Procedimento
1. Inclua (+1) no nome do conjunto de dados que você especificar para o arquivo XML na página
Metadados Operacionais na janela Propriedades da Tarefa ou na página Conexão da janela Perfil da
Máquina. Por exemplo:
USERID.XML.OUT(+1)

2. Utilize IDCAMS para definir a entrada base do GDG no mainframe. Por exemplo:
USERID.XML.OUT

3. Modifique a instrução DD no modelo de JXL OMXML da seguinte maneira:
//OMXML

DD

DSN=%omxml,DISP=(NEW,CATLG)
UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
DCB=(MODLDSCB,RECFM=VB,LRECL=4092,BLKSIZE=4096

em que MODLDSCB é seu modelo de DSCB para seu conjunto de dados GDG.
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Capítulo 14. Biblioteca de Tempo de Execução
Este apêndice descreve a InfoSphere DataStage Runtime Library (RTL) para tarefas de mainframe. A RTL
contém rotinas que são utilizadas durante a execução da tarefa de mainframe. Dependendo de seu design
da tarefa, o programa COBOL para a tarefa poderá chamar uma ou mais destas rotinas.
As rotinas da RTL são utilizadas para classificar dados, criar tabelas hash, criar arquivos prontos para
carregamento do DB2, criar arquivos simples delimitados e executar utilitários.
O RTL é instalado durante a instalação do servidor InfoSphere DataStage. Ela deve ser instalada na
plataforma de execução antes das tarefas serem editadas no link. Certifique-se de ter concluído a
configuração da RTL seguindo as instruções durante a instalação.

Classificar Rotinas
Tabela 83 descreve as funções que são chamadas para inicializar e abrir uma classificação para que os
registros possam ser inseridos. Estas funções são chamadas uma vez.
Tabela 83. Funções de Classificação de Início
Função

Descrição

DSSRINI

Inicialização.

DSSROPI

Abrir para inserção de registros na classificação.

Tabela 84 descreve as funções que são chamadas para cada registro inserido em uma classificação.
Tabela 84. Funções de Inserção de Registro
Função

Descrição

DSSRSWB

Configurar buffer de gravação (inserção).

DSBFWKA

Gravar Chave Ascendente. É chamada para cada campo-chave ascendente.

DSBFWKD

Gravar chave descendente. É chamada para cada campo-chave descendente.

DSSRWKF

Gravar conclusão da chave. É chamada depois que todos os campos-chave foram
processados.

DSBFWDT

Gravar dados. É chamada para cada campo de dados (não-chave).

DSSRINS

Inserir registro na classificação.

Tabela 85 descreve as funções que são chamadas depois que todos os registros foram inseridos em uma
classificação.
Tabela 85. Funções de Execução da Classificação
Função

Descrição

DSSROPF

Chamar classificação. Isto ativa a classificação real e, em seguida, a abre para
busca.

DSSRSRB

Configurar buffer de leitura (busca).

Tabela 86 na página 252 descreve as funções que são chamadas para cada registro buscado a partir de
uma classificação.
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Tabela 86. Funções de Busca do Registro
Função

Descrição

DSSRGET

Obter registro (busca) a partir da classificação.

DSBFRKA

Ler chave ascendente. É chamada para cada campo-chave ascendente.

DSBFRKD

Ler chave descendente. É chamada para cada campo-chave descendente.

DSSRRKF

Ler conclusão da chave. É chamada depois que todos os campos-chave foram
processados.

DSBFRDT

Ler dados. É chamada para cada campo de não-chave.

Tabela 87 descreve a função que é chamada para fechar uma classificação.
Tabela 87. Função de Fechamento da Classificação
Função

Descrição

DSSRCLS

Fechar.

Rotinas Hash
Tabela 88 descreve a função que é chamada para inicializar uma tabela hash. Esta função é chamada uma
vez para cada tabela hash.
Tabela 88. Função de Inicialização da Tabela Hash
Função

Descrição

DSHSINI

Inicialização.

Tabela 89 descreve as funções que são chamadas para inserir registros em uma tabela hash. Estas funções
são chamadas uma vez para cada registro.
Tabela 89. Funções de Inserção de Registro
Função

Descrição

DSHSGEN

Computar um valor de hash com base na chave hash à direita.

DSHSNEW

Estas funções trabalham juntas para incluir um novo registro em uma tabela hash.

DSHSSET

Tabela 90 descreve as funções que são chamadas para recuperar um registro de uma tabela hash.
Tabela 90. Funções de Recuperação do Registro
Função

Descrição

DSHSRST

Reconfigurar para que o primeiro registro de hash correspondente seja recuperado
por DSHSGET.

DSHSGNL

Gerar um valor de hash com base na chave de hash à esquerda.

DSHSGET

Obter o próximo registro de hash (ou o primeiro registro se DSHSRST foi
chamada).

Tabela 91 na página 253 descreve as funções que são chamadas para desempenhar uma junção completa
utilizando uma tabela hash.
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Tabela 91. Funções de Junção Completa
Função

Descrição

DSHSNXMT

Obter o próximo registro não hash da tabela hash.

DSHSNOMH

Fazer o registro não hash na tabela hash.

Tabela 92 descreve a função que é chamada para fechar uma tabela hash.
Tabela 92. Função de Fechamento da Tabela Hash
Função

Descrição

DSHSCLN

Limpar a tabela hash.

Calculando os Requisitos de Memória da Tabela Hash
O InfoSphere DataStage constrói uma tabela hash para tarefas que desempenham uma consulta ou junção
utilizando a técnica de hash. De um ponto de vista de desempenho, pode ser útil calcular a quantidade
de espaço necessária para a tabela hash. Você pode fazer isto depois de gerar o código para uma tarefa.

Procedimento
1. Clique em Visualizar na caixa de diálogo Geração de Códigos e selecione Arquivo do Programa
Cobol.
2. Procure uma chamada para a função DSHSINI da RTL. Há dois argumentos para esta chamada:
a. O primeiro argumento é a estrutura de controle hash e está em um nível 01. Ele descreve as
chaves de hash. A estrutura possui um nome tal como HASHn ou HJn em que n é um inteiro.
b. O segundo argumento descreve os dados não-chave que estão em hash e também está em um
nível 01. O nome desta estrutura pode ser HJn-INFO, HASHTBLn ou um nome DD.
3. Localize o código de inicialização para o primeiro argumento procurando no programa COBOL
instruções que movem valores para o campo RKEYLENGTH do primeiro argumento. Em seguida,
desempenhe o seguinte cálculo:
a. Adicione os valores de RKEYLENGTH para todos os campos de chave hash.
b. Multiplique o número de campos de chave hash por 2 (que representa dois bytes de código extra
para cada comprimento e indicador nulo do campo).
c. Adicione os resultados das etapas a e b para obter um total.
4. Em seguida, localize o código de inicialização para o segundo argumento procurando instruções que
movem valores para o campo OUTLENGTH do segundo argumento. Em seguida, desempenhe o
seguinte cálculo:
a. Adicione os valores de OUTLENGTH para todos os campos.
b. Multiplique o número de campos por 2.
c. Adicione os resultados das etapas a e b para obter um total.
5. Adicione os resultados das etapas 3 e 4 mais 21. Esta é a quantidade de espaço necessário para cada
linha em hash.
6. Multiplique o resultado da etapa 5 pelo número de linhas em hash.
7. Adicione 4 KB no total. (Isto representa o espaço necessário para a tabela hash em si,
independentemente do número de linhas.)

Resultados
O resultado é o espaço necessário para a tabela hash. Repita estes cálculos para cada tabela hash em sua
tarefa.
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Rotinas de Criação de Delimited Flat File
Tabela 93 descreve as funções que são chamadas para criar um delimited flat file.
Tabela 93. Funções de Criação do Delimited Flat File
Função

Descrição

DSDLOPR

Abrir o arquivo para leitura.

DSDLOPN

Abrir o arquivo para gravação.

DSDLRD

Ler um registro, analisar o registro com base nas informações do delimitador e
desempenhar conversões de tipo de dados.

DSDLWRT

Gravar um registro.

DSDLCLS

Fechar o arquivo.

Rotinas do Utilitário
Tabela 94 descreve as funções que são chamadas para desempenhar determinados utilitários.
Tabela 94. Funções de Utilitário
Função

Descrição

DSINIT

Inicializar a biblioteca de tempo de execução.

DSHEXVAL

Retornar o valor hexadecimal de uma variável.

DSUTBIT

Retornar o valor que é o resultado de uma função AND, OR e OR exclusiva bit a
bit.

DSUTDAT

Dump de um registro ou variável no formato hexadecimal e EBCDIC.

DSUTPAR

Retornar o nome do parágrafo COBOL pretendido.

DSUTPOS

Função POSITION.

DSUTSBS

Função SUBSTRING.

DSUTADR

Retornar o endereço de uma variável.

DSUTNUL

Configurar indicador(es) nulo(s) e configurar o valor para espaço ou zero.

Rotinas de Conversão de Tipo de Dados
Tabela 95 descreve as funções que são chamadas para converter valores de um tipo de dados para outro.
Para obter detalhes sobre as conversões de tipo de dados, consulte Capítulo 8, “Definições e
Mapeamentos de Tipo de Dados”, na página 197.
Tabela 95. Funções de Conversão de Tipo de Dados
Função

Descrição

DSC2SI

Converter uma cadeia de caracteres em um inteiro pequeno.

DSC2I

Converter uma cadeia de caracteres em um inteiro.

DSC2D

Converter uma cadeia de caracteres em um número decimal compactado.

DSC2DT

Converter uma cadeia de caracteres em uma data.

DSC2TM

Converter uma cadeia de caracteres em uma hora.

DSC2TS

Converter uma cadeia de caracteres em um registro de data e hora.

DSSI2C

Converter um inteiro pequeno em uma cadeia de caracteres.
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Tabela 95. Funções de Conversão de Tipo de Dados (continuação)
Função

Descrição

DSI2C

Converter um inteiro em uma cadeia de caracteres.

DSD2C

Converter um decimal em uma cadeia de caracteres.

DSC2DTU

Converter uma cadeia de caracteres em uma data no formato de data USA.

DSC2DTE

Converter uma cadeia de caracteres em uma data no formato de data European.

DSB2C

Converter um inteiro binário em uma cadeia de caracteres.

DSL2C

Converter um inteiro longo em uma cadeia de caracteres.

Rotinas de Metadados Operacionais
Tabela 96 descreve as funções que são chamadas para gerar os metadados operacionais para uma tarefa
de mainframe.
Tabela 96. Funções do Metadados Operacionais
Função

Descrição

DSINIT

Ler o parâmetro GENXMLFILE de JCL para criar o arquivo XML de metadados
operacionais.

DSPMDWR

Gravar metadados operacionais no arquivo XML.
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Capítulo 15. Palavras Reservadas
Este apêndice lista as palavras reservadas COBOL e SQL. As palavras reservadas SQL não podem ser
utilizadas nos nomes de estágios, links, tabelas, colunas, variáveis de estágio ou parâmetros da tarefa.

Palavras Reservadas do COBOL
A tabela a seguir lista as palavras reservadas COBOL nas plataformas z/OS.
Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL
O

B

ACCEPT

ALPHABETIC-LOWER

APPLY

ACCESS

ALPHABETIC-UPPER

ARE

ADD

ALPHANUMERIC

AREA

ADDRESS

ALPHANUMERIC-EDITED AREAS

ADVANCING

ALSO

ASCENDING

AFTER

ALTER

ASSIGN

TODOS

ALTERNATE

AT

ALPHABET

E

AUTHOR

ALPHABETIC

ANY

BASIS

BINARY

BOTTOM

BEFORE

BLANK

BY

BEGINNING

BLOCK
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Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL (continuação)
C

D

258

CALL

COLUMN

COMPUTATIONAL-5

CANCEL

COM-REG

COMPUTE

CBL

COMMA

CONFIGURATION

CD

COMMON

CONTAINS

SC

COMMUNICATION

CONTENT

CH

COMP

CONTINUE

CHARACTER

COMP-1

CONTROL

CHARACTERS

COMP-2

CONTROLS

CLASS

COMP-3

CONVERTING

CLASS-ID

COMP-4

COPY

CLOCK-UNITS

COMP-5

CORR

CLOSE

COMPUTATIONAL

CORRESPONDING

COBOL

COMPUTATIONAL-1

COUNT

CODE

COMPUTATIONAL-2

CURRENCY

CODE-SET

COMPUTATIONAL-3

COLLATING

COMPUTATIONAL-4

DATA

DEBUG-SUB-1

DESTINATION

DATE-COMPILED

DEBUG-SUB-2

DETAIL

DATE-WRITTEN

DEBUG-SUB-3

DISPLAY

DAY

DEBUGGING

DISPLAY-1

DAY-OF-WEEK

DECIMAL-POINT

DIVIDE

DBCS

DECLARATIVES

DIVISION

DE

DELETE

DOWN

DEBUG-CONTENTS

DELIMITED

DUPLICATES

DEBUG-ITEM

DELIMITER

DYNAMIC

DEBUG-LINE

DEPENDING

DEBUG-NAME

DESCENDING
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Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL (continuação)
EGCS

END-INVOKE

ENDING

EGI

END-MULTIPLY

ENTER

EJECT

END-OF-PAGE

ENTRY

ELSE

END-PERFORM

ENVIRONMENT

EMI

END-READ

EOP

ENABLE

END-RECEIVE

EQUAL

END

END-RETURN

Erro

END-ADD

END-REWRITE

ESI

END-CALL

END-SEARCH

EVALUATE

END-COMPUTE

END-START

EVERY

END-DELETE

END-STRING

EXCEPTION

END-DIVIDE

END-SUBTRACT

EXIT

END-EVALUATE

END-UNSTRING

EXTEND

END-IF

END-WRITE

EXTERNAL

FALSE

FILLER

FOR

FD

FINAL

FROM

ARQUIVO

FIRST

FUNCTION

FILE-CONTROL

FOOTING

GENERATE

GO

GIVING

GOBACK

GLOBAL

GREATER

H

HEADING

HIGH-VALUE

HIGH-VALUES

P

I-O

INDICATE

INSPECT

I-O-CONTROL

INHERITS

INSTALLATION

ID

INITIAL

INTO

IDENTIFICATION

INITIALIZE

INVALID

IF

INITIATE

INVOKE

IN

ENTRADA

IS

INDEX

INPUT-OUTPUT

INDEXED

INSERT

J

JUST

JUSTIFIED

K

KANJI

KEY

E

S

G

GROUP
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Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL (continuação)
L

S

N

A

C

Q

260

LABEL

LIMIT

LINES

LAST

LIMITS

LINKAGE

LEADING

LINAGE

LOCAL-STORAGE

LEFT

LINAGE-COUNTER

LOCK

LENGTH

LINE

LOW-VALUE

LESS

LINE-COUNTER

LOW-VALUES

MEMORY

METHOD

MORE-LABELS

MERGE

METHOD-ID

MOVE

MESSAGE

MODE

MULTIPLE

METACLASS

MODULES

MULTIPLY

NATIVE

NÃO

NÚMERO

NATIVE_BINARY

NOT

NUMERIC

NEGATIVE

NULL

NUMERIC-EDITED

NEXT

NULLS

OBJECT

ON

OUTRO

OBJECT-COMPUTER

OPEN

SAÍDA

OCCURS

OPCIONAL

OVERFLOW

OF

OU

OVERRIDE

OFF

ORDER

OMITTED

ORGANIZATION

PACKED-DECIMAL

PIC

PROCEDURE-POINTER

PADDING

PICTURE

PROCEDURES

PÁGINA

PLUS

PROCEED

PAGE-COUNTER

POINTER

PROCESSING

SENHA

POSITION

PROGRAM

PERFORM

POSITIVE

PROGRAM-ID

PF

PRINTING

PURGE

PH

PROCEDURE

QUEUE

QUOTE
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QUOTES

Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL (continuação)
R

D

RANDOM

RELATIVE

RESERVE

RD

RELEASE

RECONFIGURAÇÃO

READ

RELOAD

RETURN

READY

REMAINDER

RETURN-CODE

RECEIVE

REMOVAL

RETURNING

RECORD

RENAMES

REVERSED

RECORDING

REPLACE

REWIND

RECORDS

REPLACING

REWRITE

RECURSIVE

REPORT

RF

REDEFINES

REPORTING

RH

REEL

REPORTS

RIGHT

REFERENCE

REPOSITORY

ROUNDED

REFERENCES

RERUN

RUN

SAME

SIGN

STANDARD

SD

SIZE

STANDARD-1

SEARCH

SKIP1

STANDARD-2

SECTION

SKIP2

START

SECURITY

SKIP3

STATUS

SEGMENT

SORT

STOP

SEGMENT-LIMIT

SORT-CONTROL

STRING

SELECT

SORT-CORE-SIZE

SUB-QUEUE-1

SELF

SORT-FILE-SIZE

SUB-QUEUE-2

SEND

SORT-MERGE

SUB-QUEUE-3

SENTENCE

SORT-MESSAGE

SUBTRACT

SEPARATE

SORT-MODE-SIZE

SUM

SEQÜÊNCIA

SORT-RETURN

SUPER

SEQUENTIAL

SOURCE

SUPPRESS

SERVICE

SOURCE-COMPUTER

SYMBOLIC

SET

SPACE

SYNC

SHIFT-IN

SPACES

SYNCHRONIZED

SHIFT-OUT

SPECIAL-NAMES
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Tabela 97. Palavras Reservadas do COBOL (continuação)
Q

TABLE

TEXT

TITLE

TALLY

THAN

TO

TALLYING

THEN

TOP

TAPE

THROUGH

TRACE

TERMINAL

THRU

TRAILING

TERMINATE

TIME

TRUE

TEST

TIMES

TYPE

UNIT

UP

USE

UNSTRING

UPON

USANDO

UNTIL

USAGE

G

VALUE

VALUES

VARYING

Qua

WHEN

WORDS

WRITE-ONLY

WHEN-COMPILED

WORKING-STORAGE

WITH

WRITE

ZERO

ZEROES

U

Z

ZEROS

Palavras Reservadas de SQL
O Tabela 98 lista as palavras reservadas de SQL nas plataformas z/OS.
Tabela 98. Palavras Reservadas de SQL
O

B

C

262

TODOS

ARRAY

E

AS

AND_BITS

ASC

BEGIN

BIND

BETWEEN

BOTH

CACHE

CHAR_LENGTH_MB

CONCATENATE

CALL

CHARACTER

COND

CARDINALITY

CHARACTER_LENGTH

CORRESPONDING

CASE

CHARACTER_LENGTH_B

COUNT

CAST

CHARACTER_LENGTH_MB

CURRENT_DATE

CHAR

CHECK

CURRENT_TIME

CHAR_LENGTH

COMMENT

CURRENT_TIMESTAMP

CHAR_LENGTH_B

COMMIT

CURSOR
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AVG

BY

Tabela 98. Palavras Reservadas de SQL (continuação)
D

DATAXEL

DECIMAL

DIRECTIVE_ERROR

DATA

DECLARE

DISTINCT

DAY

DEFAULT

DO

DBMS_IN_MEMORY

DELETE

DOUBLE

DEC

DESC

DOUBLEGREATETHAN

ENDOFDATA

EOF

EXPAND

ELSE

ESCAPE

EXTRACT

ELSEIF

EXCEPT

END

EXIT

FALSE

FOR

FIRST

FROM

G

GREATEEQ

GROUP

GROUP_BY

H

HASH

HINTEND

HOUR

HAVING

HINTSTART

HIGH_VALUES

HINT_ERROR

IF

INSERT

INTO

IFELSE

INT

IS

IN

INTEGER

ITERATE

IN_MEMORY

INTERSECT

INNER

INTERVAL

E

S

P

FULL

J

JOIN

L

LAST

LESSEQ

LOWER_MB

LEADING

LIKE

LOW_VALUES

LEAVE

LOOP

LPAD

LEFT

LOWER

MAX

META_HINT

MEMORY_SIZE

MIN

MERGE

MINUTE

NATURAL

NO_CACHE

Nulo

NCHAR

NOT

NUMERIC

NESTED_LOOP

NOTEQ

OCTET_LENGTH

OU

ORDERED

OF

OR_BITS

OUTER

ON

ORDER

OVERLAPS

S

N

A

MONTH
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Tabela 98. Palavras Reservadas de SQL (continuação)
C

POSITION

POSITION_MB

POSITION_B

PRECISION

REAL

ROUND

RIGHT

ROW

SAME_SOURCE

SET

SUBARRAY

SECOND

SIMPLE_NESTED_LOOP

SUBSTRING

SELECT

SMALLINT

SUBSTRING_MB

SEQUENTIALLY

STDOUT

SUM

TABLE

TIMESTEN

TRIM_B

THEN

TO

TRIM_MB

TIME

TRAILING

TRUE

TIMESTAMP

TRIM

UNION

ATUALIZAR

UPPER_MB

DESCONHECIDO

UPPER

USANDO

G

VALUES

VARCHAR

VARYING

Qua

WHEN

WHERE

i

XOR_BITS

S

YEAR

R

D

Q

U
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RPAD

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 99. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

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

Serviços de Software

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

Minha IBM

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

Treinamento e Certificação

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

Representantes IBM

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

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e documentação de
produtos.
Tabela 100. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

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

Feedback da Documentação

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

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

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

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

IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage
FastTrack
Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

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

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

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registrads da International Business Machines Corp.,
registradas em várias jurisdições, no mundo inteiro. Outros nomes de produtos e serviços podem ser
marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM está
disponível na Web, em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros
países.
IT Infrastructure Library é uma marca registrada da Central Computer and Telecommunications Agency,
a qual está agora vinculada ao Office of Government Commerce.
Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo Intel Centrino,
Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas ou marcas registradas da Intel
Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
ITIL é uma marca registrada e uma marca registrada da comunidade do Departamento de Comércio do
Governo e está registrada no U.S. Patent and Trademark Office
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.
Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment, Inc. nos Estados
Unidos e/ou em outros países e é utilizada sob licença a partir deste ponto.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou marcas registradas da
Oracle e/ou afiliadas.
O United States Postal Service possui as seguintes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV,
LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS e United States Postal Service. IBM
Corporation é um licenciado não exclusivo da DPV e LACSLink do United States Postal Service.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de
terceiros.
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53
condições de consulta 133, 134
condições de junção 125
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fazendo upload de tarefas 7, 175, 179
funções
agregação 104
cadeia 188
cadeia multibytes 190
conversão de tipo de dado 183
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funções da cadeia 188
funções da cadeia multibytes 190
funções de conversão, tipo de data 183
funções de conversão do tipo de
data 183
funções de data e hora 184
funções lógicas 185
funções numéricas 187

G
GDG (Generation Data Group) 250
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definições de arquivo Assembler
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importando (continuação)
FDs COBOL 11
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File 96
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rastreando 171
Instrução SQL
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Relational 55
visualizando
nos estágios Relational 35
nos estágios Teradata Export 41
nos estágios Teradata
Relational 54
instruções condicionais, nos modelos de
JCL 244
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Janela Diagrama 2
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JCL de compilação 171
JCL de execução 171
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definição 123
exemplo 129
junções externas
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definição 123
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layout da visualização de registros
nos estágios Multi-Format Flat
File 97
layout da visualização do arquivo
na caixa de diálogo Definição de
Tabela 21
nos estágios Complex Flat File 57
nos estágios External Source 81
nos estágios External Target 88
nos estágios Fixed-Width Flat File 90
link de referência, classificando nos
estágios Lookup 134
link externo, estágios Join 123
links
entre estágios do mainframe 5
ordem de execução, nos estágios
Transformer 166
links de rejeição, nos estágios
Transformer 165, 166
links de saída, ordem de execução nos
estágios Transformer 166
localizar recurso, na guia
Mapeamento 105, 119, 126, 136, 152

M
mapeamentos de datas 208
mapeando
dados
de estágios External Routine 118
de estágios Join 126, 131
de estágios Link Collector 131
de estágios Lookup 135
de estágios Sort 152
datas 208
rotinas 118
tipos de dados 198
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lista de 271
matrizes
normalizando 59, 82, 99
opções de carregamento
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selecionando como saída
colunas normalizadas
aninhadas 64
colunas normalizadas
paralelas 64
colunas normalizadas paralelas
aninhadas 65
colunas normalizadas únicas 63
simplificação 59, 82, 99
menus de atalho, no Editor do
Transformador 156, 157
metadados
editando 221
importando 11
operacional 247
metadados operacionais
ativando
no nível do projeto 248
controlando a criação do arquivo
XML 249

metadados operacionais (continuação)
definição 247
especificando detalhes do FTP 248
gerando para tarefas do
mainframe 247
substituindo
no nível da tarefa 248
utilizando GDG para gerar nomes do
conjunto de dados exclusivos 250
modelos JCL
customizando 235
instruções condicionais 244
preservando o símbolo % 245
uso 234
variáveis % 236
MultiLoad, Teradata 43
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opção de envio da coluna
nos estágios Aggregator 104
nos estágios Business Rule 109
nos estágios Complex Flat File 62
nos estágios Delimited Flat File 75
nos estágios External Routine 119
nos estágios External Source 82
nos estágios Fixed-Width Flat File 95
nos estágios IMS 29
nos estágios Join 126
nos estágios Link Collector 131
nos estágios Lookup 136
nos estágios Multi-Format Flat
File 100
nos estágios Sort 152
opção de gravação
nos estágios DB2 Load Ready Flat
File 67
nos estágios Delimited Flat File 71
nos estágios Fixed-Width Flat File 90
opção de linha inicial/linha final
nos estágios Complex Flat File 57
nos estágios Delimited Flat File 71
nos estágios Fixed-Width Flat File 90
nos estágios Multi-Format Flat
File 97
opções do compilador 176
operadores 193

P
palavras reservadas
COBOL 257
SQL 262
palavras reservadas de SQL 262
paleta de ferramentas, tarefas do
mainframe 2, 4
parâmetros 6, 194
parâmetros de tarefa 6
parâmetros do arquivo de destino
nos estágios DB2 Load Ready Flat
File 69
nos estágios Delimited Flat File 73
perfis de máquina 177, 179
copiando 179
criando 177

período de retenção, para um novo
conjunto de dados
nos estágios DB2 Load Ready Flat
File 69
nos estágios Delimited Flat File 74
nos estágios Fixed-Width Flat
File 62, 94
nos estágios Teradata Export 39
nos estágios Teradata Load 48
pré-classificando dados
nos estágios Complex Flat File 60
preenchedores
expandindo 232
nos estágios Fixed-Width Flat File 92
regras de criação 225
programando, nas tarefas do
mainframe 9
propagando valores de coluna 221
propriedades da tarefa, editando 6

R
rastreando informações do tempo de
execução 171
recurso auto-correspondência de colunas
na guia Mapeamento 106, 120, 127,
137, 153
nos estágios Transformer 162
recurso localizar/substituir, nos estágios
Transformer 159
regras de SUBSTRING 192
requisitos de memória da tabela
hash 253
restrições 182
nos estágios Complex Flat File 62
nos estágios Delimited Flat File 75
nos estágios External Source 83
nos estágios Fixed-Width Flat File 95
nos estágios IMS 29
nos estágios Multi-Format Flat
File 101
nos estágios Transformer 158, 165,
166
rotinas
definição 194
destino externo 84
externos 113
origem externa 76
rotinas de destino externo 84, 88
copiando 87
visualizando e editando 87
rotinas de origem externa 76, 80
renomeando 80
visualizando e editando 79
rotinas externas 113, 117
copiando 116
renomeando 116
visualizando e editando 116
RTL, consulte a biblioteca de tempo de
execução 251

S
serviços de suporte a software
contatando 265
sistema de Ajuda, ajuda de uma linha
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suporte
cliente 265
suporte ao cliente
contatando 265

T
tabelas Teradata, importando 20
tarefas, consulte tarefas do
mainframe 175
tarefas do mainframe
componentes de programação 181
criando 1
editando propriedades da tarefa 6
fazendo upload 7, 175, 179
gerando código 7, 171, 179
paleta de ferramenta 2, 4
programando recursos 9
tipos de estágio 2
validando 172
vinculando estágios 5
Teradata FastExport 37
Teradata FastLoad 43
Teradata MultiLoad 43
Teradata TPump 43
Tipo de Dados Char
definição 197
Tipo de Dados Decimal
definição 197
Tipo de Dados NVarChar
definição 197
tipo de dados SmallInt
definição 197
mapeamentos 203
Tipo de Dados Timestamp
definição 197
Tipo de Dados VarChar
definição 197
tipos de dados
comprimentos de
armazenamento 216
definições 197
implementações de mapeamento 199
mapeamentos permitidos 198
nativo
nos estágios de destino 213
nos estágios de origem 209
Tipos de Dados Date
definição 197
Tipos de Dados Integer
definição 197
tipos de dados nativos
comprimentos de
armazenamento 216
nos estágios de destino 213
nos estágios de origem 209
Tipos de Dados NChar
definição 197
Tipos de Dados Time
definição 197
TPump, Teradata 43
Transformer Editor 155
área de link 156
área de metadados 156
barra de ferramentas 155
menus de atalho 156, 157
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validando
expressões 169
tarefas 172
variáveis
definição 195
estágio
nos estágios Business Rule 107
nos estágios Transformer 167
extensão JCL 243
integrados 195
modelo de JCL 236
variáveis de extensão, JCL 243
variáveis de extensão JCL 243
variáveis do estágio
nos estágios Business Rule 107
nos estágios Transformer 167
variáveis do estágio local
nos estágios Transformer 167
variável DBMSCODE 166, 195
variável ENDOFDATA 195, 196
variável REJECTEDCODE 108, 166, 195
variável SQLCA.SQLCODE 108, 110,
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verificação de semântica 169
verificação de sintaxe, nas
expressões 169
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