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Capítulo 1. Visão geral do Catálogo de Controle de
Informações do InfoSphere
A vasta quantidade de informações digitais requer que as organizações analisem
informações mais rápido e tomem decisões mais oportunas e fundadas. O controle
de informações é uma abordagem holística para gerenciar, melhorar e alavancar
informações para aumentar a confiança da organização em suas decisões e
processos de negócios operacionais. fornece o ponto de entrada para uma
organização entender e controlar suas informações.
Analistas de negócios e especialistas no assunto podem usar para criar e gerenciar
vocabulário corporativo e práticas de controle de informações. Esse sistema
permite a criação de um idioma comum entre o negócio e a tecnologia da
informação. Com o , os usuários designados podem criar ativos de glossário:
termos, categorias, políticas de controle de informações e regras de controle de
informações. Além disso, os usuários podem definir relacionamentos entre os
ativos de glossário que criam e outros ativos de catálogo.
Além de ativos de glossário, o catálogo pode conter metadados sobre recursos de
informações. Exemplos de recursos de informações são recursos de dados
implementados, como tabelas de banco de dados e colunas, tarefas ETL, processos
de criação de perfil, rotinas e funções. Esses recursos de informações normalmente
vêm de outros componentes do IBM® InfoSphere Information Server e são
armazenados no repositório de metadados do InfoSphere Information Server.
O catálogo também pode conter metadados sobre ativos externos. Ativos externos
podem incluir itens como modelos de processo de negócios, serviços da web ou
relatórios que estão em um sistema de gerenciamento de recursos externo. ajuda a
explorar e gerenciar todos os tipos de ativos fornecendo relatórios sobre fluxo de
dados, linhagem e o impacto das mudanças nos ativos. É possível descobrir e
analisar relacionamentos entre ativos no catálogo para entender e gerenciar melhor
o fluxo de dados na empresa.
Ao fornecer análise e relatórios de linhagem, o oferece suporte a profissionais de TI
responsáveis pelas iniciativas de conformidade e controle que requerem
informações de linhagem. Por exemplo, tais iniciativas devem ser Dodd-Frank ou
Basileia II. O também dá suporte a profissionais de TI fornecendo análise de
impacto que mostra o efeito das mudanças nos ambientes de gerenciamento de
informações.
Com , é possível executar estas tarefas:
v Estabelecer uma linguagem de negócios comum, gerenciar perspectivas de
negócio sobre informações e alinhar essas visualizações com a perspectiva de TI.
v Explorar ativos no catálogo:
– Explorar ativos de glossário, recursos de informações e ativos externos, bem
como organizadores, blueprints e outro conteúdo de catálogo
– Fornecer procura simples e avançada e consulta robusta
– Exibir uma visualização gráfica dos relacionamentos de ativo
– Controlar o histórico de mudanças nos termos
v Aprimorar metadados existentes com descrições e associações:
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– Associar ativos, organizadores, rótulos e atributos customizados relacionados
a ativos
– Criar origens de dados estendidas para incluir metadados no catálogo que
não são gerados automaticamente pelos componentes do InfoSphere
Information Server ou que não podem ser importados facilmente a partir de
aplicativos externos.
v Analisar dependências e relacionamentos de recursos de informações chave e
relatórios de inteligência de negócios:
– Rastrear a linhagem de tarefas e bancos de dados para relatórios de
inteligência de negócios
– Entender colunas, tabelas de banco de dados e outros recursos
– Executar análise de linhagem para compreender de onde provêm os dados ou
para onde vão usando informações da tabela compartilhada, informações de
design de tarefa ou metadados operacionais de execuções da tarefa
– Executar análise de impacto para entender dependências e os efeitos das
mudanças em uma coluna ou tarefa
– Analisar metadados operacionais de execuções de tarefas e relatar nas linhas
gravadas e lidas, e o êxito ou a falha de eventos
v Gerenciar os metadados do catálogo para obter relatórios de análise detalhados:
– Reconciliar recursos duplicados
– Mapear bancos de dados para aliases do banco de dados
– Acessar informações de tempo de execução para enriquecer o relatório
– Automatizar a descoberta dos relacionamentos dentro e por meio de origens
de dados para acelerar a implementação do projeto
– Executar linhagem de dados para criar informações confiáveis que suportem
esforços de conformidade e controle de dados

Ativos e metadados no catálogo
É possível criar ativos usando . Também é possível usar ativos e seus metadados
que foram criados por outros aplicativos ou importados de aplicativos externos.
O repositório de metadados do InfoSphere Information Server armazena
metadados que são criados ou importados por seus produtos. O repositório de
metadados armazena metadados que são criados ou importados por produtos em
um local compartilhado. Os dados persistem no repositório de metadados e podem
ser usados por outros componentes e produtos InfoSphere Information Server
dentro do conjunto.
usa o conceito de um “catálogo” para descrever o armazenamento de ativos de
glossário, metadados de recursos de informações e metadados de ativos externos.
O catálogo é um subconjunto do repositório de metadados. O catálogo, porém, não
é um local físico no repositório de metadados.
Ativos de glossário são categorias, termos, políticas de controle de informações e
regras de controle de informações criados no . Esses ativos são armazenados no
catálogo.
Recursos de informações são criados ou importados por produtos InfoSphere
Information Server, como IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, IBM
InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere Information
Analyzer. Recursos de informações podem incluir uma variedade de tipos de ativo,
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como relatórios de inteligência de negócios (BI), tarefas e especificações de
mapeamento. Os metadados sobre esses ativos podem ser importados no catálogo.
Além disso, metadados sobre ativos externos também podem ser importados no
catálogo. Ativos externos podem incluir tipos de ativo, como ferramentas ETL,
scripts, programas Java™, serviços da web, procedimentos armazenados,
transformações customizadas, modelos de dados lógicos e modelos de dados
físicos.
O diagrama na Figura 1 mostra o relacionamento dos ativos de glossário, recursos
de informações e ativos externos no catálogo. Alguns dos produtos InfoSphere
Information Server que importam ou criam recursos de informações são listados.
Os recursos de informações incluem alguns dos tipos de ativo cujos metadados
podem ser importados no catálogo.

Figura 1. Integração de ativos de catálogo e metadados com outros produtos

Capítulo 1. Visão Geral
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Interfaces para acessar o catálogo
É possível acessar ativos de glossário, recursos de informações e ativos externos no
catálogo com várias interfaces diferentes.
É possível acessar conteúdo do catálogo usando as seguintes interfaces:
É possível acessar a partir de qualquer navegador da web. No navegador
da web, é possível executar todas as tarefas relacionadas ao glossário.
Usuários designados podem administrar o glossário e criar conteúdo do
glossário, e todos os usuários do podem navegar e procurar no glossário.
Usuários designados podem executar relatórios de linhagem de negócios e
de dados. Eles também podem criar documentos de mapeamento de
extensão para mapear ativos de origem e destino que são necessários para
relatórios de linhagem.
IBM Glossary Anywhere
Esta ferramenta de procura, acessível a partir da área de trabalho do
Microsoft Windows, fornece acesso ao conteúdo do glossário no catálogo
de dentro de outros aplicativos de texto, sem a necessidade de abrir uma
janela de navegador da web separada. Os usuários podem visualizar e
procurar conteúdo do glossário com o IBM Glossary Anywhere, mas
nenhuma mudança pode ser feita no conteúdo a partir dessa interface. Se
quiser fazer atualizações no conteúdo do glossário, é possível abrir o de
dentro do IBM Glossary Anywhere.
A API (Application Programming Interface) REST (Representational State
Transfer) é fornecida com o . Essa API permite que aplicativos clientes
acessem e criem conteúdo de glossário.
Um componente de plug-in do Eclipse permite que usuários de outros
aplicativos baseados em Eclipse procurem conteúdo de glossário
diretamente de dentro do aplicativo Eclipse. Por exemplo, usuários de
produtos na família IBM Rational Software Architect e usuários do IBM
InfoSphere Data Architect podem visualizar e procurar ativos de glossário
e suas propriedades. É possível designar termos e regras de controle de
informações a elementos de modelos de dados físicos e modelos de dados
lógicos. Também é possível estender outros aplicativos baseados em Eclipse
para incorporar acesso a glossário semelhante.

Tipos de Metadados
O catálogo fornece armazenamento persistente de metadados para todos os
componentes do conjunto do IBM InfoSphere Information Server. O catálogo
compartilha, armazena e reconcilia muitos tipos diferentes de dados.
Os tipos de metadados que o catálogo do usa são:
Metadados de negócios
Fornece um contexto de negócios e um nome de negócios para os ativos
que são criados e gerenciados por outros aplicativos. Metadados de
negócios incluem termos, regras de controle de informações, rótulos e
organizadores criados no .
Metadados técnicos
Fornece detalhes sobre sistemas de origem e de destino, a tabela de banco
de dados e estruturas de campo e dependências dos seguintes tipos de
ativos:
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v Recursos de dados implementados, tais como computadores host, bancos
de dados, arquivos de dados e seus conteúdos.
v Processos ETL, projetos, usuários e tarefas que são criados no IBM
InfoSphere DataStage e QualityStage e IBM DB2 BLU Acceleration
v Análise a partir do IBM InfoSphere Discovery e do IBM InfoSphere
Information Analyzer
v Os metadados de modelo e relatório de BI que são importados pelo IBM
InfoSphere Metadata Interchange Bridges a partir dos aplicativos BI tais
como IBM Cognos e SAP BusinessObjects
Metadados operacionais
Descreve as execuções de tarefa, incluindo linhas que foram gravadas e
lidas e a tabela de banco de dados ou arquivos de dados que são afetados.
É possível usar para criar relatórios de linhagem de dados que combinam
design e metadados operacionais.

Capítulo 1. Visão Geral
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Capítulo 2. Abrindo o catálogo
Você abre o para administrar, controlar e visualizar o catálogo com um navegador
da web.

Antes de Iniciar
v Você deve ter qualquer uma das funções do a seguir: Usuário Básico, Usuário,
Autor de Glossário, Administrador de Glossário, Administrador de Recurso de
Informações.
v É necessário conhecer o nome do servidor host e a porta para a instalação do .
v Você deve saber o nome do usuário e a senha, a menos que a conexão única seja
configurada para a sua instalação do IBM InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Abra um navegador da web e insira uma URL no formato a seguir:
https://host_server:port/ibm/iis/igc
O valor de host_server:port depende do armazenamento em cluster do IBM
WebSphere Application Server estar configurado em sua configuração da
camada de serviços.
Opção

Descrição

Se o armazenamento em cluster estiver
definido

host_server:port é o nome ou endereço IP e
a porta do dispatcher de front-end, tanto o
servidor da web quanto o balanceador de
carga.
Não use o nome do host e a porta de um
membro de cluster específico.
A porta padrão é 80. Se você usar a porta
padrão, é possível omitir o número da
porta e 80 será usado automaticamente.

Se o armazenamento em cluster não
estiver definido

host_server:port é o nome do host ou
endereço IP do computador no qual o
WebSphere Application Server está
instalado e a porta que está designada
para o IBM InfoSphere Information Server:
Console da Web.
A porta padrão é 443. Se você usar a porta
padrão, é possível omitir o número da
porta e 443 será usado automaticamente.

Na primeira vez que você acessar , uma mensagem sobre um certificado de
segurança será exibida se o certificado do servidor não for confiável. Siga os
prompts do navegador para aceitar o certificado.
2. Efetue login no , caso seja necessário. Você deverá efetuar login a menos que a
conexão única da área de trabalho do Microsoft Windows esteja configurada
para sua instalação do InfoSphere Information Server.

© Copyright IBM Corp. 2014
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Opção

Descrição

Se a conexão única não estiver configurada

Insira seu nome de usuário InfoSphere
Information Server e senha nos prompts.
Obtenha o seu nome de usuário e senha
junto ao administrador ou administrador
InfoSphere Information Server.

Se a conexão única estiver configurada e
você inseriu suas credenciais do Windows
ao efetuar login no sistema do Windows

Nenhuma etapa adicional é necessária. a
página inicial será exibida.

3. Opcional: Marque a caixa de seleção Efetuar Login Automaticamente para
salvar seu nome de usuário e senha para que não tenha que efetuar login na
próxima vez que abrir o nesta URL no mesmo navegador da web. Seu
navegador da web deve ter cookies ativados para que esse recurso entre em
vigor.
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Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e
preparando-se para linhagem
Um catálogo é um dicionário autorizado dos ativos que são usados em toda a
empresa. Um dos principais benefícios de um catálogo bem projetado é o aumento
da confiança nas informações da empresa. Relatórios de linhagem podem fornecer
uma descrição completa e precisa do fluxo dos dados entre ativos no catálogo.
O catálogo pode conter e exibir informações semanticamente ricas que descrevem a
linguagem dos negócios e seus relacionamentos com recursos de informações. No
entanto, um catálogo simples pode ser implementado com apenas categorias e
termos. Uma abordagem útil para se implementar conteúdo de catálogo é iniciar
com conteúdo baseado em linguagem e depois expandir o conteúdo do catálogo e
os relacionamentos.
Ativos de glossário são termos, categorias, políticas de controle de informações e
regras de controle de informações. Eles podem ser importados no catálogo por
meio de vários métodos e em vários formatos. Além disso, é possível importar um
modelo de glossário de negócios que seja adequado para seu segmento de mercado
com o IBM InfoSphere Business Glossary Packs para uma variedade de
componentes de modelos de segmento de mercado da IBM. Também é possível
converter ativos de modelo de BI e ativos de modelo de dados lógicos que foram
importados no catálogo em termos e categorias e converter palavras do modelo de
nomenclatura do IBM InfoSphere Data Architect em termos.
Além de categorias, termos, políticas de controle de informações e regras de
controle de informações, o glossário também contém informações sobre outros
ativos. Os ativos podem ser aqueles representados no catálogo, como tabelas de
banco de dados, tarefas e relatórios. Eles também podem ser recursos externos. É
possível determinar os relacionamentos entre ativos de glossário antecipadamente
ou esperar até depois da construção da estrutura do glossário para se tomar
decisões.
Execute as etapas a seguir para planejar, construir e disponibilizar seu glossário
para a empresa:
1. “Estabelecer uma equipe de controle” na página 10
2. Desenvolvendo um Projeto de Metadados
a. Proprietários de Projetos de Metadados e Suas Responsabilidades
b. Requisitos de Projetos de Metadados
c. Objetivos de Projetos de Metadados e Como Alcançá-los
3. “Projetar e Desenvolver Categorias e Termos” na página 14
a. “Projetar a estrutura da categoria” na página 14
b. “Coletar Informações Preliminares” na página 15
c. “Preencher o glossário com categorias e termos” na página 18
d. “Preencher o catálogo com outros ativos” na página 22
4. “Projetar e Desenvolver Políticas de Controle de Informações e Regras de
Controle de Informações” na página 23
a. “Coletar Informações Preliminares” na página 24
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

b. “Preencher o glossário com políticas de controle de informações e regras
de controle de informações” na página 30
c. “Preencher o catálogo com regras operacionais e outros ativos” na página
31
“Designar Organizadores” na página 32
“Customizar o ambiente” na página 32
“Disponibilizar o glossário para a empresa” na página 32
Configurando o ambiente de linhagem
Projetando tarefas do InfoSphere DataStage para linhagem ideal
Analisando metadados

Estabelecer uma equipe de controle
Controle refere-se aos procedimentos que sua organização usa para manter a
vigilância e a prestação de contas de recursos de informações. Uma equipe
multidisciplinar deve ser responsável pelo controle de catálogo.
Para ter o conteúdo correto dentro do catálogo, identifique as pessoas que sabem
mais sobre as áreas de assunto em sua empresa.
Normalmente várias pessoas estão envolvidas no design e na manutenção do
catálogo:
v Especialistas no assunto que entendem o uso de termos dos negócios, suas
dependências e seus relacionamentos a outros termos. Eles criam e definem
novos termos.
v Analistas de negócios que conhecem as definições de termos de negócios para
cada entidade de negócios e que recebem os requisitos para fornecer
informações para o público de negócios. Os analistas trabalham com
especialistas no assunto para estabelecer uma lista dos termos que representam
as palavras mais usadas em relatórios, aplicativos e comunicação geral. Eles
asseguram que as definições dos termos sejam consistentes com os objetivos da
empresa.
v Executivos de conformidade que definem e impingem políticas de controle de
informações às quais a empresa deve aderir para atender a requisitos internos,
regulamentares e legais. Eles asseguram que os projetos de entrega de
informações estão em conformidade com a qualidade, a segurança, a privacidade
e outros critérios de controle.
v Analistas de negócios e analistas de dados que trabalham com origens de dados.
Esses analistas colaboram com os executivos de conformidade para estabelecer
regras de controle de informações específicas e as aplicam às origens de dados.
Além disso, esses analistas criam conexões entre as regras de controle de
informações e regras operacionais, como qualidade dos dados, privacidade e
regras de transformação de dados.
v Arquitetos de dados que entendem os aspectos físicos e estruturais das origens
de dados às quais os termos e as regras de controle de informações podem estar
designados. Eles localizam os termos ou os recursos, como tabelas de banco de
dados, tarefas e outros recursos que devem ser designados ao termo ou regra.
Eles estabelecem os relacionamentos entre os termos e seus locais de
armazenamento físicos.
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Uma equipe de especialistas no assunto, arquitetos de dados e analistas de
negócios de uma equipe de controle que guia o desenvolvimento e a manutenção
do catálogo. Durante o planejamento da estrutura do catálogo, a equipe considera
as seguintes questões:
v Quais categorias e termos são necessários? Quais categorias contém quais
termos?
v Existem termos e categorias existentes que podem ser importados no catálogo?
v Quais categorias são categorias de nível superior e quais são subcategorias?
v Quais rótulos devem ser definidos para classificar meu glossário e conteúdo de
metadados?
v Quais propriedades do catálogo devem ser usadas para expressar como os
conceitos se relacionam uns com os outros?
v Quais campos de atributo customizado devem ser definidos no catálogo para
capturar tipos adicionais de informações relacionados à minha organização?
v Quais políticas de controle de informações e regras de controle de informações
precisam ser comunicadas por meio de inclusão no catálogo?
Se for possível responder essas perguntas antes da criação da estrutura do
catálogo, você poderá construir uma estrutura simples para os usuários
entenderem e que suporte os objetivos de sua empresa.

Definir regras do fluxo de trabalho do glossário
Usuários de glossários podem receber a designação de funções para permitir que
eles participem de um processo de desenvolvimento controlado dividido por fases
para ativos de glossário. Esse processo opcional dividido por fases, chamado fluxo
de trabalho, é configurado pelo Administrador de Glossário do .
Quando o fluxo de trabalho está ativado, funções de fluxo de trabalho específicas
permitem que usuários do criem, editem, revisem, aprovem e publiquem ativos de
glossário. Normalmente, os membros da equipe de controle de glossário recebem
funções de fluxo de trabalho que lhes permitem criar, editar, aprovar e publicar
ativos de glossário, e um conjunto maior de usuários recebe uma função que lhe
permite revisar e comentar sobre esses ativos.
A capacidade de um usuário de receber a designação de funções de fluxo de
trabalho específicas depende da função de segurança do do usuário. Apenas
Autores do podem receber a designação das funções Editor ou Publicador. No
entanto, os usuários com a função de segurança Usuário do ou superior podem ter
as funções de fluxo de trabalho Revisor ou Aprovador.
Pelo menos um usuário deve receber a designação das funções de fluxo de
trabalho Editor, Aprovador e Publicador para o recurso de fluxo de trabalho
funcionar. É possível designar diversos usuários a essas funções de fluxo de
trabalho que são responsáveis por diferentes subconjuntos de conteúdo de
categoria e termo de glossário usando permissões de glossário de desenvolvimento.
Por exemplo, um glossário contém as categorias finanças e equipe. Os membros da
equipe de controle e revisores da categoria finanças são diferentes dos membros da
equipe de controle e revisores da categoria equipe. É possível usar uma
combinação de funções de fluxo de trabalho e permissões de categoria para que
diferentes usuários tenham capacidade para ser o Editor, Revisor, Aprovador e
Publicador de cada categoria. Para isso, o Administrador do segue estas etapas:
1. Ativa o recurso de fluxo de trabalho.
Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e preparando-se para linhagem
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2. Designa funções de fluxo de trabalho aos usuários ou grupos que são membros
da equipe de controle e revisores.
v Designa um ou mais membros da equipe de controle para a categoria
finanças para as funções Editor, Aprovador e Publicador. Designa a função
de Revisor aos membros restantes do departamento de finanças.
v Designa um ou mais membros da equipe de controle para a categoria equipe
para as funções Editor, Aprovador e Publicador. Designa a função de Revisor
aos membros restantes do departamento de equipe.
3. Designa permissões de categoria aos usuários que receberam a designação de
funções de fluxo de trabalho na etapa anterior.
v Designa permissões à categoria finanças para os usuários na equipe de
controle da categoria finanças e aos usuários que são revisores da categoria
finanças.
v Designa permissões à categoria equipe para os usuários na equipe de
controle da categoria equipe e aos usuários que são revisores da categoria
equipe.

Desenvolvendo um Projeto de Metadados
O administrador de projeto de metadados cria uma equipe de especialistas no
assunto para se envolver no desenvolvimento de catálogo e design de linhagem.
Além disso, esse administrador define os necessidades para os projeto de
metadados e configura objetivos de projeto.
Os requisitos de projeto de metadados são baseados nas necessidades de controle
de dados e nos regulamentos de conformidade para sua empresa.
Além disso, você deve designar os proprietários do projeto de metadados dentre os
especialistas no assunto na empresa. Esses especialistas nas diversas áreas do
projeto trabalham juntos para assegurar que os dados sejam exatos e completos.
Como resultado, os relatórios de linhagem de dados e de análise de impacto são
confiáveis. Os usuários de negócios podem acessar os dados e podem tomar claras
decisões de negócios com base nos relatórios confiáveis.

Proprietários de Projetos de Metadados e Suas
Responsabilidades
Para obter as informações corretas de linhagem, identifique as pessoas que
conhecem muito sobre as áreas de assunto em sua empresa.
Normalmente várias pessoas estão envolvidas no desenvolvimento de catálogo e
no design da linhagem:
Proprietários e líderes de projeto dos metadados
Os proprietários e líderes de projeto dos metadados são encarregados de
supervisionar e gerenciar os problemas de conformidade de dados em uma
organização. Eles asseguram que ativos e seu relacionamento com outros
ativos estejam em conformidade com políticas de negócios e regulamentos
jurídicos. Além disso, eles definem o escopo do projeto de metadados e
designam as tarefas aos membros da equipe.
Administradores de metadados
Usuários com a função Administrador de Glossário do preparam o
catálogo e o preenchem com ativos e metadados de ativos. Usuários com a
função Administrador de Recurso de Informações do preparam os
metadados para linhagem e análise, criam visualizações de log e
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identificam relacionamentos entre origens de dados e tarefas. Além disso,
eles gerenciam ativos estendidos cuja origem não está no IBM InfoSphere
Information Server. Os administradores também importam e gerenciam os
mapeamentos dos ativos-fontes para os ativos de meta. Eles podem
importar os metadados usando uma interface da linha de comandos.
Administradores de Dados ou Organizadores
Administradores de dados importam e gerenciam ativos no catálogo, como
bancos de dados, arquivos de dados, relatórios e modelos de inteligência
de negócios (BI) e definições de modelo de dados lógicos.
Autores de Dados ou Autores de Glossário
Autores de dados designam termos e organizadores a ativos, criam ou
editam o nome do negócio e a descrição dos ativos, além de manter
documentos de mapeamento de extensão do , IBM InfoSphere FastTrack e
IBM InfoSphere Warehouse.
Desenvolvedores de Dados
Os desenvolvedores de dados analisam e traçam o perfil das origens de
dados existentes na empresa ou provenientes das origens externas. Eles
entendem os aspectos físicos e estruturais das origens de dados que são
usadas nos relatórios de linhagem. Além disso, eles executam tarefas de
extração, transformação e carregamento (ETL).

Requisitos de Projetos de Metadados
Para assegurar que ativos sejam identificados para relatórios de linhagem exatos,
deve-se definir claramente seus requisitos de projeto de metadados.
Por exemplo, considere esses requisitos do projeto de metadados típicos conforme
você define seus próprios requisitos do projeto de metadados:
Entender o significado de seus ativos, onde eles estão localizados e como eles se
relacionam com metas de negócio de sua empresa
Normalmente ativos são armazenados no catálogo. Os recursos de
informações podem incluir relatórios de inteligência de negócios (BI),
bancos de dados, arquivos de dados e tarefas.
Processos externos, ferramentas ETL, scripts e outros programas podem
não salvar seus metadados no catálogo. Entretanto, esses recursos de
informações externos também são importantes para a sua empresa.
Use para definir e gerenciar um blueprint do ambiente de informações. O
associa ativos do catálogo com elementos no seu blueprint.
Visualizar detalhes dos ativos e como eles se relacionam com outros ativos,
ambos no catálogo e em origens externas
Cada ativo tem sua própria página Detalhes que exibe as informações a
seguir:
v Propriedades do recurso
v Objetos relacionados, incluindo termos, organizadores, notas e objetos
que contêm o ativo
v Informações que são geradas quando uma linhagem é executada
v Ações que você pode desempenhar no recurso, incluindo edição da sua
descrição, execução de relatórios e designação de termos
Use para visualizar detalhes dos ativos.
Rastrear o fluxo dos dados entre ativos
Os relatórios de linhagem de dados mostram a movimentação de dados
Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e preparando-se para linhagem
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em uma tarefa ou entre várias tarefas e mostram a ordem das atividades
na execução de uma tarefa. Os relatórios de linhagem de negócios mostram
uma visualização com redução gradual da linhagem sem as informações
detalhadas que não são necessárias para um usuário de negócios. Os
relatórios de análise de impacto mostram as dependências entre recursos.
É possível controlar o fluxo de dados em sua empresa, mesmo quando se
usa processos externos que não são gravados em disco ou não salvam seus
metadados no catálogo.
Use para executar os relatórios de análise de impacto e de linhagem.

Objetivos de Projetos de Metadados e Como Alcançá-los
Para analisar efetivamente os metadados, você deve definir os objetivos claros para
os metadados usados por .
Por exemplo, considere os seguintes objetivos típicos para um projeto de
metadados:
Assegurar que os dados sejam confiáveis
Assegure que os dados estejam formatados corretamente e que estejam no
intervalo de valores válidos.
Elimine os metadados duplicados ou redundantes para criar uma única
versão confiável que possa ser usada por diversos módulos do produto no
IBM InfoSphere Information Server.
Geralmente, esse objetivo é atingido usando IBM InfoSphere QualityStage e
IBM InfoSphere Information Analyzer.
Usar terminologia consistente
Designe organizadores de dados para assumirem a responsabilidade pelos
recursos de informações sobre os quais eles têm autoridade. Os
organizadores asseguram que o idioma e as descrições que são aplicados
aos recursos de informações sejam consistentes com as metas de negócio.
Normalmente esse objetivo é atingido usando .
Visualizar a linhagem a partir do ativo-fonte para o de meta nos relatórios de
linhagem
Rastreie o fluxo de dados entre os ativos. Expanda os nós do ativo para
rastrear a linhagem através de ativos-filhos específicos ou para ver o fluxo
de dados entre os estágios que estão contidos em uma tarefa.
Normalmente esse objetivo é atingido usando .

Projetar e Desenvolver Categorias e Termos
Independentemente de projetar um novo catálogo ou projetar um catálogo a partir
de um ou mais glossários existentes em toda a empresa, o processo é semelhante.
Ao desenvolver categorias, termos e seus relacionamentos, planeje também de
quais propriedades customizadas os termos precisam, quem deve ser o
organizador apropriado e quais rótulos podem ser usados.

Projetar a estrutura da categoria
Arquitetos de dados e especialistas no assunto estabelecem uma hierarquia de
categorias que reflete como um usuário pode consultar intuitivamente informações
sobre a empresa.
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Uma estratégia comum é dividir a empresa por área de assunto, tais como clientes
e produtos. Essa abordagem é eficaz para organizações que implementam projetos
de controle de dados corporativos, integração de dados do cliente (CDI) ou
gerenciamento de dados principais (MDM). Uma segunda estratégia pode ser
dividir as categorias de nível superior tais como Marketing, Finanças e Recursos
Humanos. Para empresas grandes que possuem unidades de negócios
independentes, a estratégia pode ser organizar as unidades de negócios em
categorias de nível superior.
Se as categorias e os termos estiverem em vários idiomas, cada país ou idioma
deverá ser uma categoria de nível superior. Esse design permite que os usuários
procurem dentro da categoria de nível superior adequada ao seu idioma. As
estruturas de subcategoria de cada idioma devem ser paralelas.
Subcategorias devem ser organizadas de acordo com áreas de negócios e como será
o raciocínio dos usuários ao procurar um termo.
Quando termos são exibidos no catálogo, o contexto, ou caminho, do termo pode
incluir informações importantes sobre seu significado. Por exemplo, o contexto do
termo Tipo de Novo Pagamento pelo Serviço de Finança é Marketing >> Geografia
>> Região NE. O contexto indica que o termo está contido na categoria Região NE,
que é uma subcategoria de Geografias, que é uma subcategoria da categoria
Marketing.
Além de definir um termo como pertencente a uma categoria específica, é possível
também especificar se um termo específico é referenciado por uma categoria
diferente da categoria que a possui. Isso fornece outra maneira de associar os
termos às categorias. Se, por exemplo, houver duas categorias que tenham algum
relacionamento com o termo, uma categoria poderá ser a categoria pai do termo e
a outra categoria poderá ser uma categoria de referência.
Os rótulos também fornecem outro método de agrupar os termos e as categorias,
que não seja a estrutura da categoria. Por exemplo, o rótulo Customer_Reps pode
ser designado aos termos New_Customer, Preferred_Customer e PreSales_Contact.
A página Detalhes para Customer_Reps exibe os termos que são designados a esse
rótulo.

Coletar Informações Preliminares
Iniciar os esforços do catálogo alavancando conteúdo existente pode acelerar a
implementação do catálogo. Determine as fontes de conteúdo para seus termos, as
categorias que os contêm e para os recursos de informações relacionados.

Coletar Origens para Categorias e Termos
É possível preencher seu glossário com categorias e termos que já existem em sua
empresa ou de fontes externas.
Categorias e termos têm muitas propriedades associadas a eles, como descrições,
categoria pai, termos relacionados, e propriedades customizadas, como rótulos e
atributos customizados.
É possível importar categorias, termos e suas propriedades a partir das seguintes
origens:
v Listas existentes de categorias, termos e atributos customizados ou um
dicionário de dados existente
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Categorias e termos de listas existentes ou de um dicionário de dados devem
estar em um formato que possa ser importado no glossário. O formato pode ser
uma linguagem de marcação extensível (XML) ou valor separado por vírgula
(CSV). Você pode fazer download dos modelos de importação que estão no
formato XML ou CSV a partir do .
As diferenças entre os dois formatos são:
XML

O formato XML é mais abrangente e robusto que o formato CSV. Esse
formato permite criar atributos customizados, links para organizadores e
links para recursos.

CSV

O formato CSV é adequado para pessoas que não têm experiência com a
linguagem XML.

Comece com uma estrutura de categoria que possua apenas categorias
de nível superior e um nível de subcategorias para facilitar a ocupação
do arquivo CSV.
Você pode criar uma tarefa no IBM InfoSphere DataStage para extrair termos e
categorias de uma origem de dados e produzir um arquivo no formato CSV ou
XML compatível com o .
v

Modelos de Segmento de Mercado da IBM
Se sua empresa não tiver criado anteriormente nenhum termo ou categoria, será
possível usar Modelos de Segmento de Mercado da IBM, uma coleção de
modelos de glossário preparados para vários segmentos de mercado, como
finanças, financeiro, assistência médica e seguros. Os modelos geralmente
incluem os seguintes recursos:
– Uma lista abrangente de termos e definições para seus negócios
– Um modelo de data warehouse com ativos que têm dependências de um
glossário com categorias e termos
Termos e categorias são fornecidos como arquivos de modelo de nomenclatura
(.ndm) ou XML que podem ser importados diretamente no catálogo. É possível
importar usando o assistente de importação do (para arquivos XML) ou o
comando de importação de glossário (para arquivos XML ou .ndm).

Nota: Os Modelos de Segmento de Mercado da IBM são grandes e geralmente
requerem que você selecione e escolha quais recursos são necessários para a sua
empresa. Antes de importar, as empresas geralmente trabalham com consultores
de modelos para editar o modelo, de modo que ele tenha apenas os recursos
necessários à empresa. A edição pré-importação facilita o gerenciamento dos
ativos que são importados no glossário.
v Modelos de Dados Lógicos
É possível importar ativos de modelo de dados lógicos no catálogo usando IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager. Em seguida, é possível usar o comando
ldm2bg com a interface da linha de comandos do gerenciamento de recursos para
converter os recursos do modelo lógico em termos. Com esse comando, as
designações de recurso para termo são geradas automaticamente entre os termos
gerados e os elementos do modelo lógico.
v Modelos de Inteligência de Negócios (BI)
É possível importar modelos de BI no catálogo usando InfoSphere Metadata
Asset Manager. Em seguida, é possível usar o comando bi2bg com a interface da
linha de comandos de gerenciamento de recursos para converter os recursos do
modelo de BI para categorias e termos.
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v É possível importar arquivos de modelo de nomenclatura (.ndm) do InfoSphere
Data Architect no catálogo usando o comando glossary import com a interface
da linha de comandos de gerenciamento de ativos para converter modelos de
nomenclatura em termos.

Coletar Origens para Outros Recursos
É possível designar recursos de informações técnicas para os termos para associar
o significado dos negócios a esses ativos. É necessário identificar as fontes desses
ativos.
Para que seja possível designar ativos aos termos, os ativos devem estar acessíveis
ou estando no catálogo, caso sejam ativos externos, ou estando acessíveis a partir
de um arquivo local ou por meio de uma conexão de rede. Se os ativos estiverem
no catálogo, é possível visualizá-los e selecioná-los de dentro do . Com os recursos
externos, você deve identificar uma maneira de acessar o recurso eletronicamente
(como um caminho de rede ou uma URL) de modo que você possa fornecer um
link para ele.
Ativos que estão no catálogo podem vir das seguintes fontes:
v Modelos de Mercado da IBM no IBM InfoSphere Data Architect
Os modelos geralmente incluem um modelo de armazém de dados. Um modelo
de armazém de dados pode incluir recursos que estão associados aos modelos
de dados lógicos, modelos de dados físicos e recursos de dados implementados.
O modelo de data warehouse também já inclui um glossário com categorias e
termos que são designados a esses ativos.
v Metadados de fornecedores de software independentes
É possível importar ativos no catálogo usando IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager e uma ponte apropriada. É possível importar metadados sobre os
seguintes tipos de recursos:
– Entidades de modelos de dados lógicos como domínios e pacotes
– Recursos de modelos de dados físicos como tabelas de desenho,
procedimentos físicos armazenados e domínios físicos
– Recursos de dados implementados, como tabelas de banco de dados e colunas
– Metadados de inteligência de negócios (BI), como modelos de BI
Por exemplo, você pode usar o ODBC 3.0 Metabroker para importar metadados
dos bancos de dados que suportam o protocolo ODBC 3.0.
v Metadados que são gerados ou importados por ferramentas no IBM InfoSphere
Information Server
É possível gerar metadados com ferramentas como IBM InfoSphere DataStage,
IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere
Information Analyzer, , IBM InfoSphere Data Architect e IBM InfoSphere
Discovery.
Na maioria dos casos, esses metadados estarão no catálogo como resultado de
serem gerados e não requerem um processo de importação adicional. Em alguns
casos você deve importar os dados com uma ponte apropriada do IBM
InfoSphere Metadata Integration Bridges e o InfoSphere Metadata Asset
Manager.Por exemplo, seria possível usar a ponte InfoSphere Metadata Asset
Manager e IBM InfoSphere Data Architect Metabroker para criar modelos de
dados e um glossário correspondente para uma tarefa ETL.
Ativos externos podem vir de vários fontes, incluindo sistemas de gerenciamento
de recursos e bancos de dados que não fazem parte do InfoSphere Information
Server, websites e unidades de rede compartilhadas.
Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e preparando-se para linhagem
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Preencher o glossário com categorias e termos
Após ter decidido sobre uma estrutura de categoria e quais termos cada categoria
irá conter, crie as categorias e termos ou importe-os.

Definir Termos
Defina os termos para toda a empresa para assegurar a transparência e
compatibilidade entre os departamentos, projetos ou produtos. Siga as diretrizes
para ajudar a assegurar que você crie termos claros e significativos.
Aqui estão algumas dicas sobre como criar termos:
v Se o nome do termo for longo, use espaços em vez de sublinhados ou hifens
para dividi-lo. Caso contrário, quando nomes de termos longos forem exibidos
nas tabelas de resultados, o nome não será agrupado e as colunas adjacentes
ficarão limitadas. Por exemplo, em vez de
“Endereço_Cobrança_Escritório_Nordeste”, use “Endereço para Cobrança do
Escritório do Nordeste”.
v Defina termos de acordo com os padrões aceitos pela International Organization
for Standardization e pela International Electrotechnical Commission
(InterISO/IEC 11179–4):
– Grave nomes de termos de forma singular
– Indique descrições como uma frase ou com algumas sentenças
– Expresse descrições sem conceitos integrados e sem definições de outros
termos
– Indique o que é o conceito de um termo, e não apenas o que não é
– Use apenas abreviações usadas comumente nas descrições
v Além disso, de acordo com ISO/IEC 11179–4, as descrições dos termos devem:
– Indicar o significado essencial do conceito
–
–
–
–
–

Ser precisar, inequívocas e concisas
Ser independentes
Ser expressas sem informações processuais, uso funcional ou lógica integrada
Evitar definições que usam outras definições de termos
Usar a mesma terminologia e estrutura lógica consistente para definições
relacionadas

– Ser adequadas ao tipo de item de metadados que está sendo definido
Se departamentos, projetos ou linhas de produtos tiverem significados diferentes
para o mesmo termo, revise todas as definições e faça com que pessoas
especializadas no assunto cheguem a uma definição comum. Se uma definição
comum não for possível, crie vários termos a partir de um único termo e
identifique o contexto desse termo em seu nome.
Os termos podem ter o mesmo nome apenas quando estão em categorias
diferentes. Neste cenário, a categoria que contém o termo fornece informações
sobre ele.
Por exemplo, o termo Endereço pode significar “Endereço de Remessa” para
Distribuição “Endereço para Cobrança” para Contabilidade e “Endereço de
Contato” para Vendas. É possível definir isso das seguintes maneiras:
v Crie uma única categoria com termos diferentes
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Na mesma categoria, crie termos “Endereço de Remessa”, “Endereço para
Cobrança” e “Endereço de Contato”. Nos campos Descrição Breve e Descrição
Detalhada de cada termo, forneça uma definição que seja específica para o
departamento relevante.
Esse método permite criar termos com uma única definição.
v Crie categorias separadas nas quais cada categoria contém um termo com o
mesmo nome
Nas categorias Distribuição, Contabilidade e Vendas, crie o termo Endereço.
Cada termo é contido por uma categoria diferente, que indica que a definição do
termo é específica a cada departamento.
Esse método combina várias definições de termos em uma única definição. Para
entender o significado de um termo, é necessário consultar a categoria que o
contém.
Além disso, ao desenvolver nomes de termos, familiarize-se com o modo como os
usuários localizarão e exibirão termos. Por exemplo, termos como "Número da
Conta de Cobrança" e "Número da Conta" serão exibidos na primeira posição dos
resultados da pesquisa da sequência "Número da Conta". Saber como os usuários
acessarão os termos ajudará você a determinar quando deverá incluir palavras
qualificadas nos nomes dos termos e quando será conveniente incluir mais de uma
explicação nas descrições dos termos.
Termos Relacionados aos Termos:
Você pode relacionar um termo a outro termo para fornecer aos usuários outros
termos que possam fornecer informações adicionais.
Você pode definir relacionamentos de termos para outros termos:
v Termos diferentes com o mesmo significado podem ser definidos como
sinônimos.
v Os termos que não são sinônimos, mas que estão relacionados de alguma outra
forma, podem ser definidos como termos relacionados.
v Os termos podem ser designados para termos.
v Os termos que não estão mais em uso podem receber um relacionamento
"substituído por" com outro termo que tenha recebido o status de
descontinuado.
Normalmente o especialista no assunto com conhecimento geral do glossário
decide quais termos relacionar a outros.
É possível definir os relacionamentos quando você cria o termo no ou em um
arquivo de glossário que você importa.
Se quiser usar IBM Rational Data Architect como sua ferramenta de importação, é
possível usar essa ferramenta para relacionar os termos antes de importar no
glossário. O relacionamento entre os termos persiste no glossário.

Definir Propriedades Customizadas
É possível definir propriedades customizadas para termos e categorias. As
propriedades customizadas podem ser atributos ou rótulos customizados.
O possui um conjunto de propriedades padrão que você pode usar para descrever
os termos e categorias que criar. Se essas propriedades padrão forem insuficientes
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para suas necessidades, você poderá definir propriedades customizadas. As
propriedades customizadas consistem nos seguintes tipos:
v Atributos Customizados
v Rótulos
Um atributo customizado é uma propriedade adicional que pode ser definida para
ajudar a descrever os ativos do glossário. Os rótulos são palavras-chave que você
pode definir para ajudar a descrever qualquer tipo de recurso no repositório de
metadados. Os usuários podem usar atributos customizados e rótulos para refinar
uma procura no glossário. Os usuários também podem procurar uma lista de
rótulos e drill down para localizar quais recursos têm um rótulo específico
aplicado a eles.
Definir Atributos Customizados para Termos e Categorias:
Defina atributos customizados quando desejar criar propriedades adicionais para
descrever um termo ou categoria.
Atributos customizados são propriedades de categorias e termos que podem ser
criados se você desejar estender o significado de um termo ou categoria para além
do que pode ser definido com os atributos padrão, como nome, categoria pai e
descrição. Por exemplo, é possível criar um atributo customizado denominado
Sensibilidade de Dados com valores enumerados predefinidos de 1 a 5, sendo 5 a
sensibilidade de dados mais alta e o maior impacto de segurança. É possível
também criar atributos customizados que aceitam valores de sequência, em vez de
valores numerados, que o autor do termo pode especificar.
É possível especificar se um atributo customizado destina-se a termos, categorias
ou ambos.
Quando um atributo customizado tiver sido definido, ele aparecerá como uma
propriedade que pode ser especificada se um autor criar ou editar um termo ou
categoria.
Definir Rótulos para Termos, Categorias e Outros Recursos:
Você define rótulos quando deseja fornecer uma maneira de os usuários
classificarem qualquer tipo de ativo no catálogo. Os rótulos podem ser usados na
pesquisa e na filtragem.
Rótulos fornecem um método por meio do qual ativos de catálogo de todos os
tipos podem ser classificados. Por exemplo, é conveniente definir os rótulos que
correspondem à geografia, linha de negócios, nomes de projetos ou aplicativos.
Defina os rótulos quando desejar que recursos de muitos tipos diferentes sejam
agrupados. É possível designar diversos rótulos para um recurso.
Os usuários do glossário podem exibir uma lista de todos os recursos que têm um
rótulo específico.
Administradores de Glossário do podem definir rótulos para o glossário inteiro de
dentro do ou importando-os de um arquivo XML. Após os rótulos serem definidos,
os usuários com as funções apropriadas podem designar qualquer um dos rótulos
definidos aos recursos de informações. Além de designarem rótulos aos ativos de
dentro do , os usuários com a função Designador de Ativo do podem designar
rótulos aos ativos de dentro de outras ferramentas no conjunto do IBM InfoSphere
Information Server.
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É possível também designar rótulos em um arquivo XML ou CSV que você
importar.

Definir Tipos de Recursos Externos para Termos
Defina os tipos de recursos externos que os autores podem designar aos termos.
Quando Autores de Glossário do designam um ativo externo a um termo, eles
devem especificar o tipo de ativo externo. Autores devem escolher em uma lista de
tipos de ativos externos que foram predefinidos pelo Administrador do .
Depois que um tipo de ativo externo tiver sido definido, ele ficará disponível para
os autores quando designarem um recurso externo para um termo.
A decisão sobre quais tipos de recursos externos definir depende das necessidades
da empresa. Por exemplo, uma empresa pode definir a página da web de tipos de
recurso externo, planilha e modelo de processo de negócios.

Selecionar Usuários para Serem Organizadores
Selecione um usuário ou grupo de usuários para ser organizador de termos,
categorias ou outros ativos no catálogo. Os organizadores são responsáveis pela
definição, propósito e uso do recurso.
Escolha os organizadores que possuem o conhecimento na área de assunto do
recurso.

Criar ou Importar Categorias e Termos
Após a equipe ter aprovado as categorias e os termos, use a ferramenta apropriada
para criá-los ou importá-los no glossário.

Ferramentas para Importar Categorias e Termos
As tabelas a seguir listam ferramentas que podem ser usadas para importar ou
criar categorias e termos em seu glossário. A ferramenta usada depende da origem
de suas categorias e termos.
Tabela 1. Ferramentas para importar categorias e termos no glossário
Origens de Categorias e Termos

Ferramentas

Informações de Referência

Um arquivo em um formato de valor
separado por vírgula (CSV), conforme
o formato mostrado no arquivo CSV
de amostra do

comando importação de glossário (interface da linha de
comando de troca de recurso)

Usando arquivos CSV
Gerenciando recursos usando a linha de comandos
Comando de Importação para Recursos do Glossário

Um arquivo no formato Linguagem
de Marcação Extensível (XML)
conforme o esquema do

comando importação de glossário (interface da linha de
comando de troca de recurso)
Nota: O formato de arquivo XML inclui mais informações
associadas a um termo do que um arquivo CSV.

modelos de dados lógicos

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager

Usando arquivos XML
Gerenciando recursos usando a linha de comandos
Comando de Importação para Recursos do Glossário

Comando ldm2bg da interface da linha de comando de troca
de recurso
modelos de inteligência de negócios
(BI)

Importando e Gerenciando Recursos Usando o IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager

InfoSphere Metadata Asset Manager
comando bi2bg da interface da linha de comando de troca de
recurso

Importando e Gerenciando Recursos Usando o IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager
Gerenciando recursos usando a linha de comandos
Gerando Conteúdo do Glossário dos Modelos de Inteligência de
Negócios

Um arquivo no formato de modelo de
nomenclatura (.ndm) do IBM
InfoSphere Data Architect

comando importação de glossário (interface da linha de
comando de troca de recurso)

Gerenciando recursos usando a linha de comandos
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Tabela 1. Ferramentas para importar categorias e termos no glossário (continuação)
Origens de Categorias e Termos

Ferramentas

Informações de Referência

Um archive de glossário em um
formato de troca de metadados do
Versão 8.1 ou posterior

comando importação de glossário (interface da linha de
comando de troca de recurso)

Usando Archives (XMI) do Glossário
Gerenciando recursos usando a linha de comandos
Comando de Importação para Recursos do Glossário

Ferramentas para Criar Categorias e Termos
Tabela 2. Ferramentas para Criar Categorias e Termos
Ferramenta

Informações de Referência
Criando o conteúdo do glossário

IBM InfoSphere FastTrack

InfoSphere FastTrack

A partir do InfoSphere FastTrack, é possível chamar o para criar termos.
IBM InfoSphere Information Analyzer

InfoSphere Information Analyzer

A partir do InfoSphere Information Analyzer, é possível chamar o para criar
termos.

Rever e Revisar a Estrutura de Categorias e de Termos
Conforme a equipe desenvolve o glossário, ela pode visualizar a estrutura da
categoria, os termos que cada categoria contém e os relacionamentos do termo com
outros ativos.
Use para navegar para e editar categorias, termos e outros ativos. Você pode fazer
alterações na estrutura da árvore de categoria, alterar relacionamentos de termos e
verificar designações de organizadores.

Preencher o catálogo com outros ativos
Um ativo deve estar no catálogo antes que você possa designá-lo a um termo.
Normalmente o arquiteto de dados importa os ativos no catálogo.
É possível usar várias ferramentas para importar recursos como relatórios de
inteligência de negócios (BI), tarefas, recursos do modelo lógico, recursos do
modelo físico e recursos de dados implementados.
Escolha a ferramenta para importar os recursos com base na origem dos recursos.
Por exemplo, é possível usar o IBM InfoSphere Metadata Asset Manager e o IBM
InfoSphere Data Architect: MetaBroker para importar recursos do modelo de dados
físicos (arquivos .dbm) ou recursos do modelo de dados lógicos (arquivos .ldm) do
IBM InfoSphere Data Architect. Ou, se você desejasse importar um relatório de BI
do IBM Cognos, seria possível usar a ponte do Cognos BI Reporting-Content
Manager. Em seguida, é possível converter as entidades de modelo de BI para
categorias e termos com o comando bi2bg (disponível na linha de comandos de
troca de recurso).
Ativos externos, que são ativos que não residem no catálogo, não precisam ser
importados antes de serem designados aos termos.

Associar Termos com Recursos
É possível associar recursos com termos para identificar os recursos de dados
implementados, recursos do modelo de dados lógicos, recursos do modelo de
dados físicos e recurso de inteligência de negócios que estão relacionados ao termo.
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Associe um recurso com um termo designando o recurso para o termo. Os recursos
podem ser de dois tipos, dependendo de onde eles estão armazenados:
v Os recursos que residem no repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server.
v Os recursos que não residem no repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server. Esses recursos são chamados de recursos externos.

Designar ativos de catálogo a termos
Designar um recurso para um termo fornece aos analistas de negócios as origens
de dados corretas associadas ao termo.
Normalmente o arquiteto de dados ou analista de dados trabalha com o analista de
negócios para decidir quais ativos de catálogo serão designados a um termo.
Se você planeja usar o IBM InfoSphere Data Architect como sua origem de
recursos, deverá importar o modelo com o IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager. Em seguida, é possível designar os recursos do modelo de dados para
termos com o InfoSphere Data Architect.
Se você usar outras ferramentas para importar ativos no glossário, é possível usar,
IBM InfoSphere FastTrack ou IBM InfoSphere Information Analyzer para designar
um ativo a um termo. Geralmente, use o para designar números de recursos para
termos.
A seguinte tabela lista as ferramentas que podem designar recursos para termos.
Tabela 3. Ferramentas para Designar Recursos a Termos
Ferramenta

Informações de Referência
Editando Termos e Categorias
Designando Termos a Elementos de Modelo

IBM InfoSphere FastTrack

Importando metadados no catálogo

IBM InfoSphere Information Analyzer

Associando Metadados Importados ao seu Projeto

É possível também definir a designação em um arquivo XML ou CSV que você
importar.

Designar Ativos Externos aos Termos
Designe recursos externos para um termo quando defini-lo.
Você designa ativos externos a um termo quando define um termo de dentro do .
É possível também definir a designação em um arquivo XML ou CSV que você
importar.
O Administrador de Glossário do deve definir os tipos de ativo externos
disponíveis antes de um Autor do poder designar um ativo externo.

Projetar e Desenvolver Políticas de Controle de Informações e Regras
de Controle de Informações
Os especialistas no assunto e arquitetos de dados estabelecem as políticas de
controle de informações e as regras de controle de informações. Juntas, essas
políticas e regras descrevem as características para tornar os recursos de
informações compatíveis com os objetivos corporativos.
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As regras e políticas de controle de informações são derivadas das áreas de assunto
de controle que são importantes para a empresa. Os exemplos de áreas de assunto
de controle podem ser segurança de informações, privacidade de informações ou
conformidade regulamentar.
Para formular as políticas de controle de informações e as regras de controle de
informações, você pode usar as possíveis abordagens a seguir:
v Cima para baixo: Trabalhando a partir das áreas de assunto de controle e
objetivos de negócios, você grava as regras e políticas de controle de
informações que correspondem aos requisitos corporativos. Em seguida, você
define as regras operacionais que implementam as regras de controle de
informações.
v Baixo para cima: Trabalhando a partir das regras operacionais existentes, grave
as regras e políticas de controle de informações que descrevem a atividade de
controle que já ocorre na empresa.
Sua empresa pode usar uma combinação desses métodos e outros para preencher o
com políticas de controle de informações e regras de controle de informações.
As políticas de controle de informações e regras de controle de informações
constituem uma camada distinta de informações semânticas de negócios na
empresa. Ao criar regras e políticas de controle de informações em seu glossário,
você as torna facilmente acessíveis e compreensíveis para os membros da empresa.
Eventualmente a empresa pode estabelecer um sistema no qual as políticas de
controle de informações e regras de controle de informações no glossário
conduzem a criação de regras operacionais que agem sobre os dados corporativos.

Coletar Informações Preliminares
Iniciar os esforços do glossário alavancando conteúdo existente pode acelerar a
implementação do glossário. Você precisa determinar as áreas de assunto de
controle de informações de importância para a empresa, os objetivos corporativos e
as regras operacionais corporativas existentes.

Reunir Fontes para Políticas de Controle de Informações e
Regras de Controle de Informações
Preencha seu glossário com políticas de controle de informações e regras de
controle de informações que sejam baseadas em objetivos de negócios e áreas de
assunto de controle existentes ou em regras operacionais existentes.
Se você usar uma abordagem de cima para baixo no desenvolvimento das políticas
de controle de informações e regras de controle de informações, as fontes das
informações para elas podem ser:
v Regulamentos de Governo
v Objetivos de Negócios
v Melhores Práticas Conhecidas
Se você usar uma abordagem de baixo para cima no desenvolvimento das políticas
de controle de informações e regras de controle de informações, as fontes das
informações para elas podem ser:
v Regras operacionais, como regras de qualidade de informações que são
implementadas em software como InfoSphere Information Analyzer, ou regras
de segurança de informações que são implementadas em software como IBM
InfoSphere Guardium
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v Políticas e regras escritas, como políticas da equipe ou, regras ou procedimentos
de confidencialidade
v Práticas Existentes
Colete informações dessas fontes para formar a base das políticas de controle de
informações e regras de controle de informações que são colocadas no glossário.

Reunir fontes para regras operacionais
Identifique as regras operacionais na empresa que implementam as regras de
controle de informações em potencial e identifique os recursos de informações nos
quais as regras operacionais são implementadas.
O software que já opera na sua empresa pode implementar as regras operacionais
que atuam nos dados. A identificação dessas regras operacionais existentes fornece
diversos tipos de informações que podem ser incluídos em seu glossário:
v As regras operacionais podem existir como recursos no repositório de
metadados IBM InfoSphere Information Server ou como recursos externos. Nesse
caso, é possível associar esses ativos às regras de controle de informações que
eles implementam.
v As regras operacionais podem operar em ativos no catálogo ou em ativos
externos. Nesse caso, é possível associar esses ativos à regra de controle de
informações que os controla.
v As regras operacionais podem ser derivadas de ideias que podem ser gravadas
como regras de controle de informações e políticas de controle de informações,
mesmo se as políticas e regras de controle de informações ainda não existirem.
As políticas e regras de controle de informações podem ser criadas no glossário.
Para que seja possível designar ativos a regras de controle de informações, os
ativos devem estar eletronicamente acessíveis ou estando no repositório de
metadados, caso o ativo seja um ativo externo, ou estando acessíveis a partir de
um arquivo local ou por meio de uma conexão de rede. Se os ativos estiverem no
repositório de metadados, é possível visualizá-los e selecioná-los de dentro do .
Com os recursos externos, você deve identificar uma maneira de acessar o recurso
eletronicamente (como um caminho de rede ou uma URL) de modo que você
possa fornecer um link para ele.
Ativos externos podem vir de vários fontes, incluindo sistemas de gerenciamento
de recursos e bancos de dados que não fazem parte do InfoSphere Information
Server, websites e unidades de rede compartilhadas.

Projetar e Desenvolver Políticas de Controle de Informações e
Regras de Controle de Informações
Os especialistas no assunto e arquitetos de dados estabelecem as políticas de
controle de informações e as regras de controle de informações. Juntas, essas
políticas e regras descrevem as características para tornar os recursos de
informações compatíveis com os objetivos corporativos.
As regras e políticas de controle de informações são derivadas das áreas de assunto
de controle que são importantes para a empresa. Os exemplos de áreas de assunto
de controle podem ser segurança de informações, privacidade de informações ou
conformidade regulamentar.
Para formular as políticas de controle de informações e as regras de controle de
informações, você pode usar as possíveis abordagens a seguir:
Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e preparando-se para linhagem
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v Cima para baixo: Trabalhando a partir das áreas de assunto de controle e
objetivos de negócios, você grava as regras e políticas de controle de
informações que correspondem aos requisitos corporativos. Em seguida, você
define as regras operacionais que implementam as regras de controle de
informações.
v Baixo para cima: Trabalhando a partir das regras operacionais existentes, grave
as regras e políticas de controle de informações que descrevem a atividade de
controle que já ocorre na empresa.
Sua empresa pode usar uma combinação desses métodos e outros para preencher o
com políticas de controle de informações e regras de controle de informações.
As políticas de controle de informações e regras de controle de informações
constituem uma camada distinta de informações semânticas de negócios na
empresa. Ao criar regras e políticas de controle de informações em seu glossário,
você as torna facilmente acessíveis e compreensíveis para os membros da empresa.
Eventualmente a empresa pode estabelecer um sistema no qual as políticas de
controle de informações e regras de controle de informações no glossário
conduzem a criação de regras operacionais que agem sobre os dados corporativos.

Definir Políticas de Controle de Informações
Defina as políticas de controle de informações para toda a empresa para assegurar
a transparência e compatibilidade entre os departamentos, projetos ou produtos.
Siga as diretrizes para ajudar a assegurar que você crie políticas claras e
significativas.
Aqui estão algumas dicas sobre como criar políticas de controle de informações.
Assegure-se de que suas políticas de controle de informações:
v Cumpram o objetivo de negócios
v Sejam relevantes e compreensíveis para todos os usuários da política.
v Possam ser suportadas pelas regras de controle de informações e regras
operacionais
As políticas de controle de informações podem conter subpolíticas. A política de
controle de informações pai de várias subpolíticas deve ser suficientemente ampla
para abranger todas as subpolíticas.

Definir Regras de Controle de Informações
Defina as regras de controle de informações que suportam as políticas de controle
de informações.
É possível definir regras de controle de informações que são instruções específicas
de comportamento que suportam as políticas de controle de informações.
Geralmente, as regras de controle de informações são derivadas das políticas de
controle de informações. As políticas de controle de informações geralmente
ampliam o escopo. As regras de controle de informações que são derivadas delas
são mais específicas. As regras definem as ações a serem tomadas em situações
específicas para executar a política.
No , é possível especificar que uma política de controle de informações faz
referência a uma ou mais regras de controle de informações.
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Exemplo
Por exemplo, a política de controle de informações de "Qualidade de Dados do
Cliente" pode descrever o objetivo geral de negócios de manter e entregar dados
de alta qualidade sobre os clientes. Esta política referencia várias regras de controle
de informações. Uma regra desse tipo é a "Padronização de Valor Válido de Nomes
de País", que indica que os valores para os nomes de país para endereços do
cliente devem ser apenas de uma determinada lista. A coluna 1 do banco de dados
contém as informações do país sobre cada cliente. A coluna 2 do banco de dados
contém os dados com os nomes de país aprovados. Uma regra operacional, no
formulário de uma regra de dados InfoSphere Information Analyzer, é criada
especificando que a coluna 1 do banco de dados deve conter os valores apenas da
coluna 2 do banco de dados. Esta regra de dados implementa a regra de controle
de informações.
A figura a seguir ilustra esses relacionamentos, que podem ser definidos no :
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Política de controle de
informações

Qualidade de Dados do Cliente

Referências

Regra de
Controle de
Informações

Controla

Normatização do valor
válido de Nomes do País

Implementa

Controlado Por

Coluna 1 do
Banco de Dados

COUNTRY_ADDRESS

Implementado por

Regra de dados

O nome do país no
endereço do cliente deve
ser da lista aprovada

Coluna 2 do
Banco de Dados

COUNTRY_VALID_VALUES

Definir Propriedades Customizadas
É possível definir propriedades customizadas para políticas de controle de
informações e regras de controle de informações. As propriedades customizadas
podem ser atributos ou rótulos customizados.
O possui um conjunto de propriedades padrão que você pode usar para descrever
as políticas de controle de informações e regras de controle de informações que
você cria. Se essas propriedades padrão forem insuficientes para suas necessidades,
você poderá definir propriedades customizadas. As propriedades customizadas
consistem nos seguintes tipos:
Atributos Customizados
Um atributo customizado é uma propriedade adicional que pode ser
definida para ajudar a descrever os ativos do glossário.
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Rótulos
Rótulos são palavras-chave que podem ser definidas para ajudar a
descrever qualquer tipo de ativo no catálogo.
Os usuários podem usar atributos customizados e rótulos para refinar uma procura
no glossário. Os usuários também podem procurar uma lista de rótulos e drill
down para localizar quais recursos têm um rótulo específico aplicado a eles.
Definir os Atributos Customizados para as Políticas de Controle de Informações
e Regras de Controle de Informações:
Defina os atributos customizados quando desejar criar propriedades adicionais
para descrever uma política de controle de informações ou regra de controle de
informações.
Atributos customizados são propriedades de políticas de controle de informações e
regras de controle de informações que você cria se deseja estender o significado de
uma política de controle de informações ou regra de controle de informações para
além do que pode ser definido com as propriedades padrão, como nome, política
pai, controla e implementado por. Por exemplo, algumas políticas de controle de
informações podem ser aplicáveis apenas em certos países. É possível criar um
atributo customizado "país", com os valores predefinidos para vários países. Um
usuário com a função Autor de Glossário do pode criar a política e especificar os
países aplicáveis com base no atributo customizado.
Definir os Rótulos para Políticas de Controle de Informações, Regras de
Controle de Informações e Outros Recursos:
Você define rótulos quando deseja fornecer uma maneira de os usuários
classificarem qualquer tipo de ativo no catálogo. Os rótulos podem ser usados na
pesquisa e na filtragem.
Por exemplo, é conveniente definir os rótulos que correspondem à geografia, linha
de negócios, nomes de projetos ou aplicativos. Defina os rótulos quando desejar
que recursos de muitos tipos diferentes sejam agrupados.
Administradores de Glossário do podem definir rótulos para o catálogo inteiro de
dentro do ou importando-os de um arquivo XML. Após os rótulos serem definidos
dentro do catálogo, os Autores de Glossário do podem designar qualquer um dos
rótulos definidos aos recursos de informações.
Os autores podem designar diversos rótulos para um recurso. Usuários de
Glossário do podem exibir uma lista de todos os ativos que têm um rótulo
específico.

Definir Tipos de Recurso Externo para as Regras de Controle de
Informações
Defina os tipos de recursos externos que os autores podem designar para as regras
de controle de informações.
Quando Autores de Glossário do designam um ativo externo a uma regra de
controle de informações, eles devem especificar o tipo de ativo externo. Autores
devem escolher em uma lista de tipos de ativos externos que foram predefinidos
pelo Administrador de Glossário do .
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Depois que um tipo de ativo externo tiver sido definido, ele ficará disponível para
os autores quando designarem um recurso externo para um regra de controle de
informações.
A decisão sobre quais tipos de recursos externos definir depende das necessidades
da empresa. Por exemplo, uma empresa pode definir a página da web de tipos de
recurso externo, planilha e modelo de processo de negócios.

Selecionar Usuários para Serem Organizadores
Selecione um usuário ou grupo de usuários para ser organizador de políticas de
controle de informações, regras de controle de informações ou outros ativos no
catálogo. Os organizadores são responsáveis pela definição, propósito e uso do
recurso.
Escolha os organizadores que possuem o conhecimento na área de assunto do
recurso.

Preencher o glossário com políticas de controle de
informações e regras de controle de informações
Após ter decidido sobre uma estrutura para políticas de controle de informações e
regras de controle de informações referenciadas, crie as políticas e regras ou
importe-as no glossário.

Criar ou Importar Políticas de Controle de Informações e Regras
de Controle de Informações
Após a equipe ter aprovado as políticas de controle de informações e regras de
controle de informações, use a ferramenta apropriada para criá-las ou importá-las
no glossário.
É possível criar políticas de controle de informações e regras de controle de
informações inserindo-as diretamente no . Também é possível importá-las a partir
de um arquivo XML.
A tabela a seguir lista métodos que podem ser usados para importar ou criar
políticas de controle de informações e regras de controle de informações em seu
glossário.
Tabela 4. Métodos para Criar e Importar Regras e Políticas de Controle de Informações
Método

Ferramenta

Insira as informações manualmente no a partir de sua
interface com o usuário
Importe um arquivo no formato Linguagem de Marcação
Extensível (XML) em conformidade com o esquema do

Informações de Referência
Criando o conteúdo do glossário

comando importação de glossário (interface da
linha de comando de troca de recurso)

Gerenciando recursos usando a linha de comandos
Comando de Importação para Recursos do Glossário

Rever e Revisar a Estrutura de Regra de Controle das
Informações e Política de Controle de Informações
Conforme a equipe desenvolve o conteúdo de controle de informações, os
membros da equipe podem visualizar a estrutura das políticas de controle de
informações e subpolíticas, regras de controle de informações referenciadas e ativos
designados a regras.
Use para navegar para e editar políticas de controle de informações, regras de
controle de informações e outros ativos. É possível fazer mudanças na estrutura da
árvore de política de controle de informações, alterar designações de ativos para
regras e verificar designações de organizadores.
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Preencher o catálogo com regras operacionais e outros ativos
Um ativo deve estar no catálogo antes que você possa designá-lo a uma regra de
controle de informações.
Alguns ativos entram diretamente no catálogo usando outros produtos de
software. Por exemplo, regras de dados e outros artefatos que você cria no IBM
InfoSphere Information Analyzer se tornam recursos de informações no catálogo.
Também é possível usar algumas ferramentas de software para importar ativos no
catálogo. Por exemplo, é possível usar o IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
e o IBM InfoSphere Data Architect: MetaBroker para importar recursos do modelo
de dados físicos (arquivos .dbm) ou recursos do modelo de dados lógicos (arquivos
.ldm) do IBM InfoSphere Data Architect.
Os recursos externos, que são recursos que não residem no repositório de
metadados, não precisam ser importados antes de você designá-los para as regras
de controle de informações.

Associar Regras de Controle de Informações aos Recursos
É possível associar os recursos de informações com regras de controle de
informações para identificar os recursos que são controlados por ou que
implementam a regra.
É possível associar ativos como recursos de dados implementados e elementos dos
modelos de dados lógicos, modelos de dados físicos e modelos de inteligência de
negócios com regras de controle de informações.
Os recursos podem ser de dois tipos, dependendo de onde eles estão armazenados:
v Os recursos que residem no repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server.
v Os recursos que não residem no repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server. Esses ativos são chamados ativos externos.
As designações de recurso para as regras de controle de informações podem ser de
dois tipos:
v A regra de controle de informações pode controlar o recurso. Nesse caso, use a
propriedade Controla. Este relacionamento é uma instrução declarativa sobre
como um recurso de informações deve se comportar.
v A regra de controle de informações pode ser implementada pelo recurso. Nesse
caso, use a propriedade Implementado Por. Esse relacionamento indica qual
rotina operacional está implementando a regra de controle de informações.

Designar ativos de catálogo a regras de controle de informações
Designar um recurso para uma regra de controle de informações fornece aos
analistas de negócios as origens de dados corretas associadas à regra.
É possível designar os recursos para regras de controle de informações,
inserindo-as diretamente no ou importando um arquivo XML que especifique as
designações.
Se você planeja usar o IBM InfoSphere Data Architect como sua origem de
recursos, deverá importar o modelo com o IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager. Em seguida, é possível designar os recursos do modelo de dados para
regras de controle de informações com o InfoSphere Data Architect.
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Geralmente, use o para designar grandes números de recursos para as regras.

Designar Recursos Externos para Regras de Controle de
Informações
Você designa ativos externos a uma regra de controle de informações ao defini-la.
Você designa ativos externos a uma regra de controle de informações ao defini-la
dentro do . Alternativamente, é possível definir a designação usando um arquivo
XML que você importa.

Designar Organizadores
Designe um usuário ou grupo de usuários no IBM InfoSphere Information Server
para ser o organizador responsável pela definição, propósito e uso do ativo de
glossário ou recurso de informações no catálogo.
Geralmente, você designa os organizadores de dentro do . É possível designar
grandes números de ativos que são exibidos nos resultados da consulta para um
organizador.
Antes de um usuário poder ser designado como organizador, ele deve existir no
IBM InfoSphere Information Server.

Customizar o ambiente
É possível configurar o para customizá-lo para sua empresa.
O Administrador de Glossário do pode configurar definições para atender às
necessidades de sua empresa. Essas configurações controlam como o glossário
aparece para os usuários e quais usuários têm acesso a diferentes funções do
glossário e conteúdo. Por exemplo, é possível configurar os seguintes itens:
v Configurações de exibição, como texto e gráfico de boas-vindas que é exibido a
todos os usuários na ordem de login e nome.
v Quais termos serão exibidos, com base em seu status como padrão ou
descontinuado
v
v
v
v
v

O endereço de email para o qual enviar feedback do glossário
Se irá exibir texto bidirecional (para idiomas de leitura da direta à esquerda)
Se irá exibir o histórico de mudanças dos termos
Propriedades customizadas, incluindo atributos e rótulos customizados
Funções e permissões de usuário

v Se o recurso de fluxo de trabalho será ativado
v Links para fornecer comunicação entre servidores para outros aplicativos

Disponibilizar o glossário para a empresa
Disponibilize o glossário para a empresa após a equipe decidir que ele está pronto
para uso.

Sobre Esta Tarefa
A última etapa no desenvolvimento do glossário é disponibilizá-lo para uso na
empresa.
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Procedimento
1. Dependendo se o recurso de fluxo de trabalho estiver ativado ou desativado,
você disponibiliza seu glossário para os usuários executando as seguintes
etapas dentro do :
Opção

Descrição

Se o recurso de fluxo de trabalho estiver
ativado

Um usuário com função de fluxo de
trabalho Publicador aprova e depois publica
ativos de glossário que estão no glossário de
desenvolvimento.

Se o recurso de fluxo de trabalho não
estiver ativado

O Administrador de Glossário do configura
as definições de exibição para mostrar os
ativos de glossário padrão e aceitos.

2. Verifique se o novo conteúdo é exibido no glossário visualizando-o no ou
usando o IBM Glossary Anywhere.

Preparando os metadados para análise
Deve-se preparar os metadados para otimizar a qualidade e a completude de seus
relatórios de linhagem.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
Verifique se as variáveis de ambiente de nível do projeto para cada projeto são
atuais. Se projetos tiverem variáveis novas ou alteradas, importe-as no catálogo.

Sobre Esta Tarefa
É possível selecionar um ou mais projetos de transformação ou tarefas para
linhagem. Apenas as tarefas ou recursos de dados implementados que mudaram
desde a análise anterior são analisados. Como resultado, análises subsequentes do
mesmo projeto demoram menos tempo que a primeira análise. A linhagem não
tem impacto nos projetos de transformação que não são selecionados. A análise de
linhagem é feita no intervalo de sondagem configurado.
Para otimizar os resultados da linhagem, importe todas as origens de dados
necessárias e projete suas tarefas para assegurar que metadados completos estejam
disponíveis.

Procedimento
1. Configure os tipos de ativo para relatórios de linhagem de negócios.
2. Importe variáveis de ambiente de nível de projeto. Execute o script de
importação diariamente ou quando os projetos tiverem variáveis novas ou
alteradas.
3. Importe metadados das origens existentes fora do catálogo.
a. Escolha qual ponte usar para a importação.
b. Crie ou edite documentos de mapeamento de extensão para mapear ativos
de origem para ativos de destino.
c. Importe origens de dados estendidas existentes fora do catálogo.
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4. Mapeie os objetos de conexão de dados para um banco de dados. Essa etapa
mapeia os objetos de conexão de dados referenciados, como nome da origem
de dados (DSN) ou nome do servidor, para um ativo de banco de dados ou
host importado.
5. Defina o esquema do banco de dados como idêntico. Essa etapa elimina
esquemas de banco de dados duplicados no relatório de linhagem.
6. Configure filtros de linhagem. Essa etapa cria filtros de linhagem para refinar a
lista de ativos e seus fluxos de dados que são exibidos nos relatórios de
linhagem.
Conceitos relacionados:
“Projetando tarefas do InfoSphere DataStage para linhagem ideal”
Projete suas tarefas do IBM InfoSphere DataStage para assegurar que metadados
completos estejam disponíveis para relatórios de linhagem no .
Tarefas relacionadas:
“Calculando e Alocando a Memória” na página 69
Para assegurar que o opere efetivamente sem degradação de desempenho, deve-se
calcular e alocar uma quantidade apropriada de memória para o componente.
“Configurando o Diretório para Resultados de Consulta e Procura Temporários” na
página 71
Você deve configurar o diretório para que o trabalhe com grandes resultados de
consulta e de procura.
“Importando Variáveis de Ambiente no Nível do Projeto” na página 141
Deve-se importar variáveis de ambiente de projetos do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage no catálogo. A linhagem usa essas variáveis para identificar recursos
de dados implementados.

Projetando tarefas do InfoSphere DataStage para linhagem ideal
Projete suas tarefas do IBM InfoSphere DataStage para assegurar que metadados
completos estejam disponíveis para relatórios de linhagem no .
Quando uma tarefa é desenvolvida, as informações que são incluídas na tarefa são
chamadas de metadados de design Ao projetar uma tarefa, você constrói o fluxo de
dados a partir de uma origem da tarefa para um destino na tarefa.
usa metadados de design para construir relatórios de linhagem que analisem o
fluxo de dados da origem para o destino. A análise de linhagem cria
relacionamentos e links entre estágios e ativos de tarefas. Além disso, o usa os
metadados de design para identificar as origens que os estágios da tarefa leem e
gravam. Esses metadados incluem as informações a seguir: nome do servidor de
base de dados ou conexão de dados, nome do esquema do banco de dados,
quaisquer instruções SQL definidas pelo usuário ou nome e local do arquivo de
dados.
Informações que fluem pelas tarefas são chamadas de metadados de linhagem de
design. A saída de dados de uma tarefa pode ser a origem de dados para outra.
Nesse caso, a origem de dados é compartilhada entre duas tarefas. Se uma origem
da tarefa não for importada no repositório de metadados, os metadados de
linhagem de design serão usados para inferir o relacionamento com outras tarefas.
Esse relacionamento é baseado no uso compartilhado da origem de dados de
referência.
Use a tabela de ações a seguir para assegurar que o design de tarefa lhe dê
metadados completos para se obter os melhores resultados de linhagem.
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Tabela 5. Ações para assegurar metadados de linhagem de design completo para linhagem
de dados
Ação

Descrição

Como esta ação afeta linhagem

Informações adicionais

Usar estágios do
Conector

Estágios de Conector lhe dão a
quantidade máxima de metadados
sobre a design de tarefa. Portanto,
use os estágios do Conector no
lugar dos estágios genéricos
equivalentes. Por exemplo, use o
estágio Conector do ODBC, e não o
estágio Empresa do ODBC.

Os estágios do Conector fornecem
informações adicionais para
aprimorar os metadados de
linhagem de design. Com esses
metadados, a linhagem pode inferir
o banco de dados ou ativos de
arquivo de dados em que a tarefa lê
ou grava.

Para obter uma lista de estágios de
tarefa com sua descrição, consulte
Lista alfabética de estágios. Se um
determinado estágio será ou não
exibido na paleta de cliente de
designer do InfoSphere DataStage
dependerá do tipo de tarefa e dos
produtos e complementos
instalados.

Usar variáveis de
ambiente e
parâmetros da
tarefa

É possível definir variáveis e
parâmetros para reutilização em
todas as tarefas de um projeto
usando variáveis de ambiente e
parâmetros de tarefa. Sempre que
possível, use parâmetros e conjuntos
de parâmetros como referências
comuns em todas as tarefas em um
projeto.

O uso de variáveis reduz erros e
promove a reutilização de dados no
desenvolvimento de tarefas.

Para obter mais informações sobre
como configurar parâmetros de
tarefa e conjuntos de parâmetros,
consulte Tornando suas tarefas
adaptáveis.
Para obter informações gerais sobre
a configuração de variáveis de
ambiente, consulte Guia para a
configuração de variáveis de
ambiente.
Para obter informações gerais sobre
variáveis de ambiente, consulte
Variáveis de ambiente.

Importar variáveis
de ambiente em
nível de projeto

Antes de executar relatórios de
linhagem, deve-se importar as
variáveis de ambiente em nível de
projeto que foram definidas no
InfoSphere DataStage no .

usa as variáveis de ambiente para
reconciliar e vincular a tarefa a
fontes de referência.

Para obter informações sobre como
importar variáveis de ambiente,
consulte Importar variáveis de
ambiente em nível de projeto.

Verificar variáveis
de ambiente em
nível de projeto

Para listar as variáveis de ambiente
que estão definidas para o projeto,
use o utilitário dsadmin.

Use as variáveis de ambiente
corretas para assegurar a vinculação
correta.

Para obter informações sobre como
executar este utilitário, consulte
Listando variáveis de ambiente.

Carregar colunas
dos estágios de
arquivo e banco de
dados dos
metadados
compartilhados

Definições de tabela transportam
informações sobre seus dados de
origem e destino, como nome e
estrutura das tabelas de banco de
dados ou arquivos que contêm seus
dados. Dentro de uma definição de
tabela estão definições de coluna.
Definições de coluna contêm
informações sobre o nome da
coluna, comprimento da coluna, tipo
de dado e outras propriedades da
coluna, como chaves e valores
nulos.

requer que definições de tabela e
coluna correspondam ativos de
banco de dados importados com
tarefas ou outros ativos no
repositório de metadados.

Para obter mais informações sobre
metadados compartilhados no
InfoSphere DataStage, consulte
Metadados compartilhados.

Ao importar um
arquivo de dados,
assegure-se de que
seu nome e
caminho do
diretório estejam
definidos da
mesma maneira
que no estágio

O nome e o caminho do diretório do
arquivo de dados importado ou
compartilhado deve corresponder ao
nome e caminho do diretório no
estágio.

Se o nome ou caminho do diretório
não for o mesmo que no estágio, o
arquivo de dados e o estágio não
poderão ser vinculados corretamente
no fluxo de dados da tarefa. Como
resultado, a linhagem ficará incorreta
ou incompleta.

Usar parâmetros de
tarefa para definir
nomes de arquivo e
caminhos de
diretório

Para minimizar erros, use
parâmetros de tarefa sempre que
possível.

Usar instruções
SQL padrão em vez
de SQL definida
pelo usuário

No , o nome da tabela de banco de
dados e esquema do banco de
dados importado deve ser igual ao
nome da tabela de banco de dados e
esquema no estágio. É possível gerar
instruções SQL padrão para ler e
gravar em origens de dados.
Alternativamente, é possível definir
instruções SQL que leem e gravam
em origens de dados.

Para obter informações sobre
parâmetros de tarefa, consulte
Parâmetros de tarefa.

SQL definida pelo usuário que
contém instruções complexas pode
não ser analisada corretamente.
Como resultado, os relacionamentos
entre estágios e origens de dados e
outros estágios podem ficar
incorretos.

Para obter informações sobre SQL
definida pelo usuário no InfoSphere
DataStage, consulte SQL definida
pelo usuário.
Para obter informações sobre
considerações de design de tarefa e
SQL, consulte Considerações de
design de tarefa.
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Tabela 5. Ações para assegurar metadados de linhagem de design completo para linhagem
de dados (continuação)
Ação

Descrição

Como esta ação afeta linhagem

Informações adicionais

Consultar tarefas
no

Na guia Consulta, execute a
consulta publicada chamada
Informações de Design de Tarefa
para ver os links entre tarefas e suas
origens. Também é possível
construir suas próprias consultas
para ver os tipos de estágio de um
projeto. Além disso, a página
Detalhes da tarefa fornece
informações sobre parâmetros de
tarefa e conjuntos de parâmetros,
estágios, nome e caminho de
diretório dos arquivos de dados e
assim por diante.

É possível comparar os links entre
tarefas e suas origens no resultado
da consulta com os links no relatório
de linhagem.

Para obter informações gerais sobre
consultas, consulte Consultas.
Para obter informações sobre como
criar consultas, consulte Criando
consultas.

Preparando os metadados para análise
Deve-se preparar os metadados para otimizar a qualidade e a completude de seus
relatórios de linhagem.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
Verifique se as variáveis de ambiente de nível do projeto para cada projeto são
atuais. Se projetos tiverem variáveis novas ou alteradas, importe-as no catálogo.

Sobre Esta Tarefa
É possível selecionar um ou mais projetos de transformação ou tarefas para
linhagem. Apenas as tarefas ou recursos de dados implementados que mudaram
desde a análise anterior são analisados. Como resultado, análises subsequentes do
mesmo projeto demoram menos tempo que a primeira análise. A linhagem não
tem impacto nos projetos de transformação que não são selecionados. A análise de
linhagem é feita no intervalo de sondagem configurado.
Para otimizar os resultados da linhagem, importe todas as origens de dados
necessárias e projete suas tarefas para assegurar que metadados completos estejam
disponíveis.

Procedimento
1. Configure os tipos de ativo para relatórios de linhagem de negócios.
2. Importe variáveis de ambiente de nível de projeto. Execute o script de
importação diariamente ou quando os projetos tiverem variáveis novas ou
alteradas.
3. Importe metadados das origens existentes fora do catálogo.
a. Escolha qual ponte usar para a importação.
b. Crie ou edite documentos de mapeamento de extensão para mapear ativos
de origem para ativos de destino.
c. Importe origens de dados estendidas existentes fora do catálogo.
4. Mapeie os objetos de conexão de dados para um banco de dados. Essa etapa
mapeia os objetos de conexão de dados referenciados, como nome da origem
de dados (DSN) ou nome do servidor, para um ativo de banco de dados ou
host importado.
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5. Defina o esquema do banco de dados como idêntico. Essa etapa elimina
esquemas de banco de dados duplicados no relatório de linhagem.
6. Configure filtros de linhagem. Essa etapa cria filtros de linhagem para refinar a
lista de ativos e seus fluxos de dados que são exibidos nos relatórios de
linhagem.
Conceitos relacionados:
“Projetando tarefas do InfoSphere DataStage para linhagem ideal” na página 34
Projete suas tarefas do IBM InfoSphere DataStage para assegurar que metadados
completos estejam disponíveis para relatórios de linhagem no .
Tarefas relacionadas:
“Calculando e Alocando a Memória” na página 69
Para assegurar que o opere efetivamente sem degradação de desempenho, deve-se
calcular e alocar uma quantidade apropriada de memória para o componente.
“Configurando o Diretório para Resultados de Consulta e Procura Temporários” na
página 71
Você deve configurar o diretório para que o trabalhe com grandes resultados de
consulta e de procura.
“Importando Variáveis de Ambiente no Nível do Projeto” na página 141
Deve-se importar variáveis de ambiente de projetos do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage no catálogo. A linhagem usa essas variáveis para identificar recursos
de dados implementados.

Analisando metadados
É possível executar relatórios e explorar ativos para analisar seus metadados.

Procedimento
1. Explore ativos de catálogo para consultar ativos no catálogo para visualizar
suas propriedades e ativos relacionados e para criar relatórios no fluxo de
dados por meio desses ativos.
2. Crie os relatórios de linhagem e de análise de impacto para criar relatórios que
analisam o fluxo de dados de origens de dados, através de tarefas e estágios, e
para bancos de dados, arquivos de dados e relatórios de inteligência de
negócios.

Capítulo 3. Planejando a estrutura do catálogo e preparando-se para linhagem
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Capítulo 4. Administrando o catálogo
O catálogo é composto de ativos de glossário (termos, categorias, políticas de
controle de informações e regras de controle de informações) e recursos de
informações. É possível designar funções de segurança e permissões para os
usuários controlarem o acesso ao catálogo. Também é possível designar funções de
fluxo de trabalho, designar usuários como organizadores, definir atributos
customizados e definir tipos de ativo externo. Além disso, é possível configurar a
exibição dos ativos de glossário.

Sobre Esta Tarefa
Se você for um Administrador do , a página inicial Administração e os menus
ficarão visíveis para você após seu login no . O Administrador prepara metadados,
cria visualizações de log e executa serviços para identificar relacionamentos entre
origens de dados e tarefas.
O Administrador pode designar funções de segurança e funções de fluxo de
trabalho no catálogo.

Configurando segurança para catálogo
É possível configurar segurança para o catálogo designando funções de fluxo de
trabalho e segurança ou designando permissão para visualizar o conteúdo do
catálogo.

Designando funções
A cada usuário devem ser designadas funções que lhes deem permissões para usar
funções diferentes. Administradores podem designar funções de segurança no e
funções de fluxo de trabalho no IBM InfoSphere Information Server: Console da
Web.

Funções de Segurança
Funções de segurança dão aos usuários níveis variados de autoridade para a
execução de tarefas. As funções de segurança determinam quais tipos de conteúdo
do catálogo um usuário pode acessar e quais tipos de mudanças um usuário pode
fazer no catálogo. O administrador de conjunto do IBM InfoSphere Information
Server designa funções de segurança aos usuários.
É possível designar funções de segurança a partir do console da web do IBM
InfoSphere Information Server.
Elementos da interface com o usuário são exibidos para os usuários que têm
autorização para executar tarefas fornecidas pela interface. Por exemplo, apenas
Administradores de Glossário do podem ver a guia Administração na interface
com o usuário.
As funções de segurança a seguir são descritas detalhadamente:
Usuário Básico do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
“Usuário do Catálogo de Controle de Informações” na página 40
© Copyright IBM Corp. 2014
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Autor do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
Administrador do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
“Autor do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de Informações” na
página 41
“Administrador do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de
Informações” na página 41
“Designador do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de Informações”
na página 41

Usuário Básico do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
Usuários com a função Usuário Básico do Glossário do podem visualizar termos,
categorias e organizadores no glossário, mas informações sobre outros tipos de
ativos de catálogo não estão disponíveis para eles. Os usuários com a função
Usuário Básico do Glossário do não podem visualizar políticas de controle de
informações ou regras de controle de informações.
Excluindo o acesso a outros tipos de ativos, os usuários que não precisam ter
conhecimento do relacionamentos dos termos e categorias com outros ativos não
vêm a apresentação de informações desnecessárias. Por exemplo, os ativos que são
designados aos termos não são mostrados na exibição dos detalhes do termo para
os usuários com a função Usuário Básico do Glossário do . Além disso, quando os
usuários com essa função procuram por ativos, eles podem procurar somente por
termos e categorias e não por outros tipos de ativos. Finalmente, algumas
visualizações que estão disponíveis para outras funções de usuário não estão
disponíveis. Por exemplo, o Usuário Básico do Glossário do não pode visualizar a
árvore de origem de dados ou executar relatórios de linhagem de negócios.
Os Usuários Básicos do Glossário do não podem ser designados a nenhuma função
de fluxo de trabalho.
A função Usuário Básico do Glossário do é a menos privilegiada para ativos de
glossário.

Usuário do Catálogo de Controle de Informações
Usuários com a função Usuário do podem visualizar termos, categorias, políticas
de controle de informações, regras de controle de informações e organizadores no
glossário, incluindo detalhes dos ativos que são designados aos termos e às regras
de controle de informações.
Se o fluxo de trabalho estiver ativado, um usuário com a função de segurança
Usuário do poderá receber a designação das funções Revisor ou Aprovador.

Autor do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
Usuários com a função Autor do Glossário do podem criar e editar ativos de
glossário. Essa função geralmente é designada a usuários que serão designados
como organizadores.
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Se um fluxo de trabalho estiver ativado, um usuário com a função de segurança
Autor do Glossário do poderá receber a designação das funções Editor, Revisor,
Aprovador ou Publicador.

Administrador do Glossário do Catálogo de Controle de Informações
A função Administrador do Glossário do é a mais privilegiada. Usuários com a
função Administrador do Glossário do podem configurar e administrar o glossário
para que outros usuários possam localizar e analisar as informações necessárias. A
maioria das tarefas administrativas pode ser acessada na guia Administração.

Autor do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de
Informações
Usuários com esta função de segurança podem trabalhar com consultas, navegar e
procurar recursos de informações, fazer designações para recursos de informações
e executar relatórios de linhagem.

Administrador do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de
Informações
Usuários com a função Administrador do Recurso de Informações do devem
familiarizar-se com metadados corporativos e metadados que são importados no
catálogo. O administrador do Metadata Workbench também deve estar
familiarizado com os metadados utilizados nas tarefas.

Designador do Recurso de Informações do Catálogo de Controle de
Informações
O Designador do Recurso de Informações do é uma função de segurança projetada
para usuários de outros produtos dentro do conjunto do InfoSphere Information
Server. Alguns desses produtos incluem recursos que permitem que os usuários
interajam com o conteúdo do glossário diretamente a partir de outro produto, sem
exigir que o usuário efetue login no . Se os usuários desse produto receberem a
designação da função Designador do Recurso de Informações do , eles poderão
designar ativos aos termos de dentro da interface do outro produto. Por exemplo,
os usuários do IBM InfoSphere Information Analyzer podem designar ativos aos
termos e categorias. Como outro exemplo, os usuários com essa função de
segurança podem trabalhar com o .
Além da capacidade de designar ativos, os usuários com a função Designador do
Recurso de Informações do também podem executar as mesmas tarefas que os
usuários que têm a função Usuário do se tiverem acesso direto ao .
Designadores do Recurso de Informações do não podem ter nenhuma função de
fluxo de trabalho designada a eles.

Funções de fluxo de trabalho dos ativos de glossário
O Administrador de Glossário do designa funções de fluxo de trabalho aos
usuários. Essas funções de fluxo de trabalho fornecem aos usuários capacidades
variadas relacionadas aos estágios de implementação de um glossário. As funções
de fluxo de trabalho são usadas apenas quando o recurso de fluxo de trabalho está
ativado. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, funções de fluxo de trabalho
não serão necessárias para a publicação do conteúdo do glossário.
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Você cria o conteúdo do glossário de duas maneiras, dependendo de o recurso do
fluxo de trabalho estar ou não ativado:
v Se o recurso do fluxo de trabalho estiver ativado, trabalhe no glossário de
desenvolvimento.
v Se o recurso do fluxo de trabalho não estiver ativado, trabalhe no glossário.
Os Administradores de Glossário do podem ativar ou desativar o recurso de fluxo
de trabalho. Após o fluxo de trabalho ser ativado, o administrador deve designar
funções de fluxo de trabalho a um ou mais usuários antes de o recurso poder ser
usado.
Os usuários com essas funções de fluxo de trabalho podem interagir com ativos de
glossário em desenvolvimento das maneiras especificadas com base em suas
funções. A tabela a seguir mostra as funções de fluxo de trabalho e as principais
tarefas associadas a cada uma.
Tabela 6. Funções e tarefas de fluxo de trabalho
Usuários com esta função de fluxo de
trabalho ...

... podem executar estas tarefas com ativos
de glossário

Editor

Criar, editar e excluir ativos

Revisor

Revisar ativos em desenvolvimento

Aprovador

Aprovar ativos para publicação

Publicador

Publicar ativos aprovados

Funções de segurança específicas são necessárias para que os usuários sejam
elegíveis para funções de fluxo de trabalho específicas. Administradores de
Glossário do têm todas as funções de fluxo de trabalho. Usuários com a função
Autor de Glossário do podem ter uma ou mais das funções de fluxo de trabalho
Editor, Publicador, Revisor e Aprovador designadas a eles. Os usuários com a
função Usuário do podem ter a função de fluxo de trabalho Revisor ou Aprovador
designadas a eles.
É possível designar diversas funções de fluxo de trabalho a um único usuário.
Quando o fluxo de trabalho estiver ativado, pelo menos um usuário do glossário
deverá ser designado para as funções Editor, Aprovador e Publicador. Cada uma
dessas funções pode ser preenchida por diferentes usuários ou por uma
combinação de usuários. Por exemplo, um usuário poderia ser Editor e outro
usuário poderia ser Aprovador e Publicador.
A tabela a seguir mostra as capacidades detalhadas para cada função de fluxo de
trabalho.
Tabela 7. Funções de segurança e recursos detalhados das funções de fluxo de trabalho
Capacidade
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Editor

Revisor

Aprovador

Publicador

Visualizar
Sim
conteúdo do
glossário de
desenvolvimento

Sim

Sim

Sim

Enviar
comentários

Sim

Sim

Sim

Sim

Criar, revisar e
excluir

Sim

Não

Não

Não
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Tabela 7. Funções de segurança e recursos detalhados das funções de fluxo de
trabalho (continuação)
Capacidade

Editor

Revisor

Aprovador

Publicador

Enviar rascunho
para aprovação

Sim

Não

Não

Não

Aprovar

Não

Não

Sim

Não

Enviar de
pendente de
volta para
rascunho

Sim

Não

Sim

Não

Enviar de
aprovado de
volta para
rascunho

Não

Não

Sim

Não

Publicar
conteúdo

Não

Não

Não

Sim

Conceitos relacionados:
“Funções de Segurança” na página 39
Funções de segurança dão aos usuários níveis variados de autoridade para a
execução de tarefas. As funções de segurança determinam quais tipos de conteúdo
do catálogo um usuário pode acessar e quais tipos de mudanças um usuário pode
fazer no catálogo. O administrador de conjunto do IBM InfoSphere Information
Server designa funções de segurança aos usuários.
Tarefas relacionadas:
“Ativando o recurso de fluxo de trabalho e designando funções de fluxo de
trabalho” na página 48
Para usar o recurso de fluxo de trabalho, o Administrador de Glossário do deve
ativá-lo e designar pelo menos um usuário à função Editor, Revisor e Publicador.

Permissões para conteúdo de glossário
O Administrador do Glossário do pode configurar permissões para categorias (e,
subsequentemente, todos os termos nessas categorias), políticas de controle de
informações e regras de controle de informações. Permissões fornecem uma
camada incluída de segurança definindo quem pode acessar conteúdo específico no
catálogo.
É possível configurar permissões na página Administração > Gerenciamento de
Catálogo.Permissões são herdadas das categorias pais para subcategorias e seu
conteúdo. Portanto, se as permissões para um usuário forem alteradas e o usuário
não tiver mais acesso a uma categoria pai, esse usuário também não terá mais
acesso a nenhuma subcategoria ou termo em nenhuma subcategoria dessa
categoria pai.
Para categorias e termos dentro dessas categorias:
v Se for permitido, os usuários especificados podem acessar categorias e os termos
dentro dessas categorias, conforme definido por suas funções de segurança e
suas funções de fluxo de trabalho.
v Se não for permitido, os usuários especificados não verão as categorias nos
resultados da procura ou outras exibições de glossário, como a árvore de
categoria ou exibições de termos.
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v Se não for permitido, mesmo os usuários com funções de fluxo de trabalho
Editor ou Publicador não poderão editar termos nas categorias.
Para políticas de controle de informações e regras de controle de informações:
v Se for permitido, os usuários especificados poderão visualizar todas elas.
v Se não for permitido, os usuários especificados não poderão visualizar nenhuma
delas.
É possível designar permissões de glossário de desenvolvimento diferentes, com
base em categorias, para diferentes usuários que têm funções de fluxo de trabalho,
de modo que eles sejam responsáveis por subconjuntos específicos do glossário.
Conceitos relacionados:
“Funções de Segurança” na página 39
Funções de segurança dão aos usuários níveis variados de autoridade para a
execução de tarefas. As funções de segurança determinam quais tipos de conteúdo
do catálogo um usuário pode acessar e quais tipos de mudanças um usuário pode
fazer no catálogo. O administrador de conjunto do IBM InfoSphere Information
Server designa funções de segurança aos usuários.
“Funções de fluxo de trabalho dos ativos de glossário” na página 41
O Administrador de Glossário do designa funções de fluxo de trabalho aos
usuários. Essas funções de fluxo de trabalho fornecem aos usuários capacidades
variadas relacionadas aos estágios de implementação de um glossário. As funções
de fluxo de trabalho são usadas apenas quando o recurso de fluxo de trabalho está
ativado. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, funções de fluxo de trabalho
não serão necessárias para a publicação do conteúdo do glossário.
Tarefas relacionadas:
“Ativando o recurso de fluxo de trabalho e designando funções de fluxo de
trabalho” na página 48
Para usar o recurso de fluxo de trabalho, o Administrador de Glossário do deve
ativá-lo e designar pelo menos um usuário à função Editor, Revisor e Publicador.

Exibindo Catálogo de Controle de Informações do InfoSphere em um
idioma diferente
A interface com o usuário do é exibida no idioma definido no navegador da web
do usuário. Se nenhum idioma for definido no navegador da web, ou se o idioma
definido no navegador não for suportado, o texto de interface com o usuário será
exibido no idioma selecionado durante a instalação do IBM InfoSphere Information
Server. É possível exibir o texto de interface com o usuário em um idioma diferente
do selecionado durante a instalação.

Antes de Iniciar
Você deve ser um administrador do WebSphere Application Server para usar o
console administrativo do IBM WebSphere Application Server.

Sobre Esta Tarefa
A interface de idioma de outros produtos InfoSphere Information Server não
muda. Essa configuração tem precedência sobre a configuração no navegador da
web do usuário e sobre a configuração durante a instalação. O inclui suporte para
idiomas da direita-à-esquerda. Quando os idiomas Hebraico e Árabe forem
configurados, o layout da interface com o usuário será alinhado automaticamente
da direita-à-esquerda. O conteúdo do catálogo é alinhado automaticamente,
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direita-à-esquerda ou esquerda-à-direita, com base na primeira letra direcional que
ocorre no texto do item sendo exibido.

Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Expanda Tipos de servidor. Selecione WebSphere Application Servers e
selecione o nome do servidor que hospeda .
3. Sob o título Infraestrutura do servidor, expanda Java e Gerenciamento de
Processo.
4. Clique em Definição de processo > Java Virtual Machine > Propriedades
customizadas.
5. Clique em Novo e digite as seguintes informações:
a. No campo Nome, digite user.iis.bg.locale.
b. No campo Valor, digite um valor que especifica o idioma e o país. O valor
deve ser um dos valores mostrados na seguinte tabela:
A tabela a seguir exibe os idiomas nos quais a interface do é exibida.
Idioma

Valor

Árabe

ar

Inglês (Estados Unidos)

en_US

Francês

fr_FR

Alemão

de_DE

Hebraico

he_IL

Italiano

it_IT

Japonês

ja_JP

Coreano

ko_KR

Português (Brasil)

pt_BR

Russo

ru_RU

Chinês Simplificado

zh_CN

Espanhol

es_ES

Chinês Tradicional

zh_TW

6. Clique em OK para salvar as mudanças na configuração local.
7. Clique em Salvar para aplicar essas alterações na configuração principal.
8. Reinicie o WebSphere Application Server.
Nota: Deve-se reiniciar o WebSphere Application Server para que a
configuração entre em vigor.

Configurando Recursos Externos
Ativos que não residem no catálogo são ativos externos.

Sobre Esta Tarefa
As tarefas de configuração dependem de onde os ativos estão localizados. É
possível configurar ativos externos na página Administração > Configuração >
Tipos de Ativo Externo.
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Se os ativos externos estiverem disponíveis em uma conexão de rede em um
servidor de arquivos ou servidor da web, o administrador deverá configurar tipos
predefinidos desses ativos externos antes de os autores poderem acessá-los. O
autor pode especificar o local ou a URL do recurso externo quando o autor
designar o recurso para uma regra de controle de informações ou termo.
Se os ativos estiverem disponíveis por meio de uma conexão de comunicação entre
servidores com o IBM Rational Asset Manager ou IBM Rational Software Architect
Design Manager, chamados de aplicativos de provedor, os autores de glossário
poderão escolher em uma lista de ativos que são exibidos pelo aplicativo de
provedor. Os administradores do aplicativo de provedor e do IBM InfoSphere
devem configurar conexões entre eles antes de os autores poderem designar esses
ativos externos.

Recursos Externos
O permite criar referências a partir de termos de negócios e regras de controle de
informações para entidades que estão fora do repositório de dados do IBM
InfoSphere Information Server. Essas entidades são referidas como ativos externos
designados.
Um ativo externo designado pode ser um modelo de processo de negócios ou um
modelo de UML armazenado em um sistema de gerenciamento de ativos, um
serviço da Web ou um relatório trimestral em uma unidade de rede compartilhada.
Ativos externos também podem ser ativos armazenados em um servidor
executando ou . O Administrador de Glossário do deve configurar a conexão com
esse servidor externo antes de ativos poderem ser disponibilizados para os Autores
de Glossário do .
A capacidade de designar ativos no catálogo a ativos externos estende o valor do
das seguintes formas:
v Permite que o dê um significado para quaisquer ativos técnicos de interesse nos
negócios, independentemente de onde eles existem.
v Ajuda os usuários de negócios a entenderem o significado de todos os ativos
técnicos que são usados nos processos organizacionais.
Ativos externos são diferentes dos ativos que estão no catálogo das seguintes
formas:
v Administradores de Glossário do devem concluir tarefas de configuração para
que os autores possam usar ativos externos. As tarefas de configuração
específicas dependem de onde os recursos externos estão armazenados.
v Não é possível procurar ou navegar por ativos externos usando porque ativos
externos estão fora do catálogo.
v Não é possível designar organizadores aos ativos externos.
v Os recursos externos existem apenas no relacionamento para um termo ou para
uma regra de controle de informações. Se você excluir um termo ou regra, as
informações sobre o ativo externo também serão excluídas do catálogo.
v Os ativos externos não podem ser incluídos nas exibições de linhagem de
negócios ou linhagem de dados. Se desejar incluir informações sobre um ativo
externo em uma exibição da linhagem de negócios, será possível definir o ativo
externo como uma origem de dados estendidos a partir do .
Com os ativos externos, é possível executar as seguintes ações:
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v É possível designar os recursos externos para os termos e as regras de controle
de informações.
– É possível designar um recurso externo que está disponível através de uma
conexão de rede em um servidor de arquivos ou uma URL da Web para um
termo ou para uma regra de controle de informações.
– É possível designar um ativo que esteja disponível por meio de uma conexão
de comunicação entre servidores com o ou para um termo.
v É possível descrever o recurso externo com detalhes suficientes para que os
usuários de negócios o identifiquem, localizem e decidam se o recurso é
relevante e merece mais investigação.
v Ao visualizar um termo ou regra de controle de informações, você pode ver os
recursos externos aos quais o termo ou a regra está designado. Também é
possível visualizar informações básicas sobre um ativo externo.
Também é possível designar ativos externos aos termos usando ou especificando a
designação em um arquivo XML importado.

Exemplo
Considere o exemplo a seguir de como uma organização pode usar ativos externos.
Uma empresa deseja incluir o significado de negócios nos recursos de software,
como modelos lógicos e serviços da web, designando os recursos para os termos. É
solicitado que o Autor de Glossário do para o termo “Atividade do Cliente”
documente alguns dos principais ativos de software e informações relacionadas
nessa área de assunto.
Os ativos de software que estão armazenados no incluem:
v Modelo IBM WebSphere Business Modeler para “Modificar Informações de
Conta”
v Serviços da web “Alterar Endereço” e “Incluir Endereço Adicional”
v Modelo lógico “Informações de Conta do Cliente”
Além disso, uma página da web da empresa interna denominada "Procedimento
de Informações da Conta" descreve o procedimento corporativo para modificar as
informações de conta.
Para que um autor possa designar esses ativos externos a um termo, o
Administrador de Glossário do deve concluir algumas tarefas de configuração
como parte das configuração inicial do :
v Para permitir que os autores designem a página da web como um recurso
externo, o administrador deve configurar pelo menos um tipo de recurso
externo. O administrador configura um tipo de recurso externo denominado
"procedimento interno".
v Para ativar o acesso direto aos ativos armazenados no , o administrador deve
configurar a comunicação entre servidores com o .
Após essas tarefas de configuração serem concluídas, o Autor de Glossário do
designa os ativos externos a seguir ao termo "Atividade do Cliente":
v Um recurso externo do tipo "procedimento interno" que é denominado
"Procedimento de Informações da Conta". O autor inclui a URL na página da
web na designação.
v Os ativos externos a seguir que residem em uma comunidade do incluem:
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– Modelo IBM WebSphere Business Modeler para “Modificar Informações de
Conta”
– Serviços da web “Alterar Endereço” e “Incluir Endereço Adicional”
– Modelo lógico “Informações de Conta do Cliente”
Posteriormente, um analista de negócios, ao examinar um termo, conseguirá
localizar os serviços da web relevantes, o modelo do processo, o modelo lógico e a
página da web interna que define as regras para modificar as informações de
conta.

Ativando o recurso de fluxo de trabalho e designando funções de
fluxo de trabalho
Para usar o recurso de fluxo de trabalho, o Administrador de Glossário do deve
ativá-lo e designar pelo menos um usuário à função Editor, Revisor e Publicador.

Antes de Iniciar
v Você deve ter efetuado login como Administrador de Glossário do .
v Designe aos usuários e grupos de usuários de Glossário do . Pelo menos um
usuário deve ter função Autor de Glossário do ou superior. Apenas usuários
com a função Autor de Glossário do ou superior podem ser designados às
funções Editor ou Publicador.

Procedimento
1. Clique em Administração.
2. Expanda Gerenciamento de Catálogo.
3. Clique em Fluxo de trabalho.
4. Selecione a caixa de seleção Ativar Fluxo de Trabalho.
5. Em Designações de função de fluxo de trabalho, inclua usuários na lista de
possíveis participantes do fluxo de trabalho.
6. Para cada usuário ou grupo na lista, clique nas caixas de seleção próximas das
funções de fluxo de trabalho que deseja designar a esse usuário ou grupo. Se a
função de segurança do usuário ou grupo não permitir que o usuário ou grupo
seja designado a uma determinada função de fluxo de trabalho, a caixa de
seleção para a função de fluxo de trabalho desaprovada será desativada. Por
exemplo, se o usuário Tim tiver a função Usuário de Glossário do , as caixas de
seleção próximas das funções de fluxo de trabalho de Revisor e Aprovador
serão ativadas, mas as caixas de seleção próximas das funções de fluxo de
trabalho de Editor e Publicador serão desativadas.
7. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados:
“processo de fluxo de trabalho” na página 74
O Administrador de Glossário do define e designa as funções de fluxo de trabalho
apropriadas para os usuários.
“Funções de fluxo de trabalho dos ativos de glossário” na página 41
O Administrador de Glossário do designa funções de fluxo de trabalho aos
usuários. Essas funções de fluxo de trabalho fornecem aos usuários capacidades
variadas relacionadas aos estágios de implementação de um glossário. As funções
de fluxo de trabalho são usadas apenas quando o recurso de fluxo de trabalho está
ativado. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, funções de fluxo de trabalho
não serão necessárias para a publicação do conteúdo do glossário.
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“Permissões para conteúdo de glossário” na página 43
O Administrador do Glossário do pode configurar permissões para categorias (e,
subsequentemente, todos os termos nessas categorias), políticas de controle de
informações e regras de controle de informações. Permissões fornecem uma
camada incluída de segurança definindo quem pode acessar conteúdo específico no
catálogo.
“Funções de Segurança” na página 39
Funções de segurança dão aos usuários níveis variados de autoridade para a
execução de tarefas. As funções de segurança determinam quais tipos de conteúdo
do catálogo um usuário pode acessar e quais tipos de mudanças um usuário pode
fazer no catálogo. O administrador de conjunto do IBM InfoSphere Information
Server designa funções de segurança aos usuários.

Importando e exportando conteúdo do glossário do catálogo
Administradores de glossário podem importar e exportar conteúdo de glossário
para arquivos externos. O conteúdo do glossário inclui os ativos de glossário:
categorias, termos, políticas de controle de informações e regras de controle de
informações. Usando arquivos externos, é possível editar conteúdo do glossário,
trazer para o catálogo conteúdo do glossário de outras fontes, transferir conteúdo
do glossário de um catálogo para outro e transferir conteúdo do glossário para
instalações diferentes do IBM InfoSphere Information Server.
Cada método de importação e exportação e formato de arquivo tem recursos
diferentes que devem ser levados em consideração antes de se decidir qual usar.
Você pode utilizar os recursos de importação e exportação para fazer o seguinte:
v Importar conteúdo do glossário em um novo catálogo.
v Importar conteúdo parcial do glossário para incluir no catálogo existente. Por
exemplo, você pode incluir algumas novas subcategorias com seus termos
contidos. Ou, você pode incluir novas políticas e suas regras de controle de
informações referenciadas.
v Atualizar o catálogo com atualizações contínuas de um sistema de terceiro. Se o
catálogo for atualizado periodicamente dessa maneira enquanto é atualizado
manualmente de forma regular por um administrador, você deve colocar os
procedimentos em vigor para assegurar que as mudanças de uma origem não
sobrescrevam incorretamente mudanças de outra origem.
v Executar atualização ou manutenção de conteúdo de glossário em larga escala.
Você poderia exportar parte do conteúdo do glossário, editar o arquivo
resultante e depois importar esse arquivo modificado para atualizar o catálogo.
v Criar um archive do conteúdo de um glossário para ser implementado em outra
instância do IBM InfoSphere Information Server.
Se o recurso de fluxo de trabalho estiver ativado durante o processo de exportação,
é possível escolher exportar conteúdo do glossário de desenvolvimento ou do
catálogo. Se o fluxo de trabalho estiver ativado quando você importar um arquivo
de glossário que foi modificado offline, em geral, mudanças em ativos de glossário
são colocadas no glossário de desenvolvimento no estado de rascunho. Se o
arquivo for um arquivo XML, a opção de mesclagem selecionada determinará
quais ativos são realmente alterados, e todos os ativos que sobrescrevem os ativos
existentes no servidor são colocados no estado de rascunho. Se o arquivo for um
arquivo CSV, as mudanças em qualquer ativo farão com que ele seja colocado no
estado de rascunho.
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Se o fluxo de trabalho não estiver ativado quando você importar um arquivo que
foi exportado originalmente do glossário de desenvolvimento, o conteúdo no
arquivo será gravado no catálogo. Para arquivos XML, as opções de mesclagem
selecionadas se aplicam. Para arquivos CSV, as mudanças no arquivo sobrescrevem
o conteúdo existente no catálogo.
A importação de arquivos de glossário grandes, como os arquivos XML do IBM
Industry Models, pode falhar por exceder os valores de tempo limite configurados
no IBM WebSphere Application Server e InfoSphere Information Server. É possível
alterar esses valores para que a importação seja bem-sucedida.
Administradores de Glossário do podem usar vários métodos para importar e
exportar conteúdo de glossário.
É possível executar a tarefa de importação ou exportação a partir de ou de uma
linha de comandos. Para usar uma linha de comandos, use a interface da linha de
comandos (istool) do InfoSphere Information Server.
O conteúdo do glossário é armazenado no catálogo que faz parte do repositório de
metadados do InfoSphere Information Server. Como resultado, o conteúdo do
glossário pode interagir com outros componentes do InfoSphere Information
Server.
Nota: Além dos ativos de glossário, é possível importar e exportar recursos de
informações como documentos de mapeamento de extensão e origens de dados
estendidas. A importação de recursos de informações é feita pela interface com o
usuário do ou pelo utilitário de linha de comandos istool. Para obter detalhes,
consulte os links relacionados abaixo.
Tarefas relacionadas:
Alterando valores de tempo limite para permitir a importação de arquivos
grandes no InfoSphere Business Glossary
“Importando Documentos de Mapeamento de Extensão e seus Mapeamentos” na
página 123
É possível importar documentos de mapeamento de extensão e seus mapeamentos
no catálogo. Durante o processo de importação, os mapeamentos entre ativos de
origem e destino são criados no catálogo.
“Importando Origens de Dados Estendidas” na página 130
É possível importar arquivos em um formato valor separado por vírgula (CSV)
contendo diversas origens de dados. É possível reconciliar as origens de dados
importadas com origens idênticas que podem existir no catálogo.
Gerenciando ativos de glossário e recursos de informações usando a linha de
comandos
Gerenciando ativos de glossário e recursos de informações usando IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager

Importação e Exportação de Cenários
Os recursos de importação e exportação do podem ser úteis em diversas situações.
O formato de arquivo escolhido dependerá do cenário.

Incluir ou modificar qualquer tipo de conteúdo do glossário
Use o formato XML para modificar qualquer propriedade de um ativo de
glossário. Modifique as propriedades em um arquivo XML, editando o arquivo
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com qualquer programa de software que possa fazer as mudanças nos arquivos de
texto. É possível também usar um arquivo XML para transferir informações de
algum outro sistema para o . Por exemplo:
modificar o conteúdo do glossário com um editor de texto ou editor de XML
Exporte o glossário, ou partes dele, para um arquivo XML e use um editor
de texto ou editor de XML para modificar conteúdo do glossário e depois
importar as mudanças. É possível aproveitar a procura e substituir outros
recursos avançados do programa de edição para fazer as alterações
rapidamente.
Preencher inicialmente o glossário com o conteúdo de um sistema externo
Se sua empresa tiver conteúdo em um banco de dados proprietário, um
programador poderá gravar um programa que extraia conteúdo do banco
de dados proprietário e o grave em um arquivo XML que esteja em
conformidade com o esquema de glossário do .
Nota: Se a versão do IBM InfoSphere Business Glossary da qual você está
importando for anterior à 8.1.1, será necessário usar o formato de arquivo de
archive de glossário (XMI). Versões anteriores à 8.1.1 não aceitam o formato de
arquivo XML.

Transfira o conteúdo do glossário de um ambiente do para outro
Use o formato de arquivo XMI para salvar o conteúdo do glossário e transferi-lo
entre diferentes ambientes de computador. Esse formato cria um archive de
glossário.
Faça mudanças no glossário em um ambiente de teste antes da liberação para
produção
Você tem uma ocorrência de IBM InfoSphere Information Server para
produção e uma segunda ocorrência para teste. Você deseja alterar dados
críticos e testar essas mudanças antes de implementá-las no ambiente de
produção. É possível exportar metadados do glossário do servidor de
produção e importá-los no servidor de teste. Após fazer todas as mudanças
nos metadados no servidor de teste, exporte as mudanças para um archive
de glossário e importe esse arquivo no servidor de produção.
Mova ou atualize os sistemas
Se você move seu InfoSphere Information Server para um servidor físico
diferente, ou fizer upgrade do sistema operacional no servidor existente, é
possível usar o processo de exportação e importação do archive de
glossário para mover seus metadados de glossário para uma nova
instância. O processo de importação e exportação é suportado em
diferentes sistemas operacionais e em diferentes tipos e versões de banco
de dados. Também é possível usar o formato de archive do glossário para
transferir o conteúdo do glossário de um ambiente de computador para
outro.

Incluir ou modificar alguns tipos de conteúdo de glossário de
uma planilha
Use o formato de arquivo CSV se você precisar de um formato de arquivo que seja
fácil de visualizar e de trabalhar, mas que não seja necessário modificar todos os
tipos de propriedades. O arquivo CSV pode ser exibido por um programa de
planilha. Por exemplo:
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Preencher inicialmente o glossário
Use o arquivo CSV de amostra fornecido como modelo e insira os termos e
categorias em uma planilha. Importe o arquivo para o para preencher o
glossário com termos e categorias. Agora é possível incluir mais
propriedades nos termos e categorias usando .
Modificar conteúdo do glossário
Se você exportar conteúdo de glossário existente para um arquivo CSV, é
possível abrir o arquivo em um programa de planilha e visualizar termos,
categorias, políticas de controle de informações, regras de controle de
informações e suas propriedades nas linhas e colunas da planilha. É
possível editar esse arquivo para fazer alterações e importá-lo de volta
para o .
Nem todas as propriedades podem ser modificadas com um arquivo CSV. Consulte
“Formatos de Arquivos de Importação e Exportação” na página 53 para obter uma
lista das propriedades que podem ser alteradas com o uso de um arquivo CSV.

Exportando Arquivos
É possível exportar conteúdo do glossário do catálogo do para um arquivo para
edição offline, transferência para outro servidor ou backup.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Glossário do .
Se a exportação ou importação falhar, nenhum conteúdo do catálogo será alterado.

Sobre Esta Tarefa
Procedimento
1.
2.
3.
4.

Clique em Administração.
Expanda Ferramentas.
Clique em Exportar.
Siga os prompts para concluir o processo de exportação.

Importando Arquivos
É possível criar e atualizar conteúdo do glossário do catálogo no importando
dados dos arquivos CSV, XML e XMI.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Glossário do ou Administrador de Recurso
de Informações do .
Se a exportação ou importação falhar, nenhum conteúdo do catálogo será alterado.

Sobre Esta Tarefa
Se o recurso do fluxo de trabalho estiver ativado, o conteúdo do glossário
importado se tornará um conteúdo de rascunho no glossário de desenvolvimento.
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Procedimento
1.
2.
3.
4.

Clique em Administração.
Expanda Ferramentas.
Clique em Importar.
Siga os prompts para concluir o processo de importação.

Formatos de Arquivos de Importação e Exportação
Administradores de glossário podem decidir qual formato de arquivo usar para
exportação e importação. A escolha do formato de arquivo é baseada nos motivos
para a exportação e a importação e baseada no tipo de conteúdo que precisa ser
importado.
É possível exportar e importar conteúdo de glossário usando qualquer um destes
formatos de arquivo: CSV, XML ou archive de glossário (XMI).
Tabela 8. Formatos de arquivos que estão disponíveis para importação e exportação do conteúdo de glossário
Formato de
Arquivo

Quando usar

O que o arquivo pode definir

Arquivo CSV
(valores
separados por
vírgula)

Use um arquivo CSV para importar conteúdo de
glossário de um arquivo CSV que tenha sido
gerado a partir de outros aplicativos de software,
como programas de planilha.

O arquivo pode definir categorias, termos,
referências aos organizadores e os valores dos
atributos de categorias e termos
customizados.

Da mesma forma, use um arquivo CSV para
exportar conteúdo de glossário como linhas de
valores separados por vírgula para que seja
possível editar o conteúdo com um programa de
planilha.

O arquivo não pode definir políticas de
controle de informações, regras de controle de
informações, suas propriedades ou seus
atributos customizados. Nem todos os
relacionamentos podem ser definidos.

O formato de arquivo CSV possui algumas
limitações no tipo de conteúdo do glossário que
pode ser definido nele.

É possível alterar os valores da maioria, mas
não todas, as propriedades do termo e
categoria.

Use um arquivo XML para importar ou exportar
todo ou parte do conteúdo do glossário para que
seja possível modificá-lo fora de uma instância em
execução do . É possível gerar um arquivo XML
para importação com outras ferramentas de
software, contanto que o arquivo esteja em
conformidade com o esquema XML do .

O arquivo pode definir qualquer tipo de ativo
de glossário, incluindo termos, categorias,
políticas de controle de informações e regras
de controle de informações novos e existentes.
O arquivo pode incluir todas as propriedades
desses recursos, incluindo designações de
organizadores, rótulos e relacionamentos.

Arquivo XML
(Linguagem de
Marcação
Extensível)

O formato de arquivo XML é o mais versátil de
todos os formatos de arquivo de importação e
exportação do e é o formato padrão para a troca
do conteúdo do glossário.
Arquivo XMI
(Intercâmbio de
Metadados
XML)

Use um arquivo XMI (archive de glossário) para
transferir conteúdo do glossário de versões do
IBM InfoSphere Business Glossary que sejam
anteriores à 8.1.1.
Use este formato para transferir conteúdo do
glossário sem modificações.

O arquivo pode incluir todo o conteúdo do
glossário, mas não pode ser usado para
definir novos termos, categorias, políticas de
controle de informações e regras de controle
de informações.
O arquivo XMI pode ser usado para alterar
propriedades de ativos de glossário existentes
usando um arquivo de mapeamento.

As tabelas a seguir mostram quais propriedades dos ativos de glossário podem ser
importadas por cada método.
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Tabela 9. As Propriedades de Categoria Podem Ser Adicionadas e Alteradas, pelo Método de Importação.
Propriedade da categoria

Arquivo CSV

Arquivo XML

Arquivo XMI

Nome

Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova categoria. Os nomes
das categorias existentes
não podem ser alterados.

Sim, se o identificador
do repositório (RID)
estiver definido no
arquivo XML.

Sim

Descrição Detalhada

Sim

Sim

Sim

Descrição curta

Sim

Sim

Sim

Subcategoria

Sim

Sim

Sim

Categoria Pai

Sim
Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova categoria. As
categorias pai de termos ou
categorias existentes não
podem ser alteradas.

Sim

Termo referenciado

Não

Sim

Sim

Termo incluído

Sim

Sim

Sim

Atributo customizado

Pode ser designado a uma Sim. pode ser designado
categoria, mas não pode ser a uma categoria e
definido.
definido.

Valor do atributo customizado

Sim, se o atributo
customizado já existir no
catálogo de destino. Se o
atributo customizado não
existir, a importação
falhará.

Sim

Sim

Referência para o organizador

Sim, se o usuário ou grupo
de usuários já existir no
catálogo de destino. Se o
usuário ou grupo de
usuários não existir, a
importação falhará.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Rótulo

Sim, pode ser designado a Sim. pode ser definido e
uma categoria se o rótulo já designado a uma
existir no catálogo de
categoria.
destino. Se o rótulo não
existir, a importação
falhará.

Sim. pode ser definido e
designado a uma
categoria.

Nota

Não

Sim

Sim

Sim, pode ser designado
a uma categoria e
definido.

Tabela 10. As Propriedades do Termo Podem Ser Incluídas ou Alteradas, pelo Método de Importação.
Propriedade do termo

Arquivo CSV

Arquivo XML

Nome

Sim, somente se estiver
sendo incluído em um novo
termo. Os nomes dos
termos existentes não
podem ser alterados.

Sim, se o identificador do Sim
repositório (RID) estiver
definido no arquivo
XML.

Descrições longas

Sim

Sim
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Arquivo XMI

Sim

Tabela 10. As Propriedades do Termo Podem Ser Incluídas ou Alteradas, pelo Método de Importação. (continuação)
Propriedade do termo

Arquivo CSV

Arquivo XML

Arquivo XMI

Descrições curtas

Sim

Sim

Sim

Abreviações

Sim

Sim

Sim

Usos

Sim

Sim

Sim

Exemplos

Sim

Sim

Sim

Status

Sim

Sim

Sim

Termos relacionados

Não

Sim

Sim

Atributo IsModifier

Sim

Sim

Sim

Tipo de Atributo

Sim

Sim

Sim

Sinônimos

Não

Sim

Sim

Contendo categoria (pai)

Sim, somente se estiver
Sim
sendo incluído em um novo
termo. As categorias pai de
termos ou categorias
existentes não podem ser
alteradas.

Sim

Atributo customizado

Não

Sim

Sim

Valor do atributo customizado

Sim
Sim, se o atributo
customizado já existir no
catálogo de destino. Se o
atributo customizado não
existir, a importação falhará.

Sim

Referência para o organizador

Sim, se o usuário ou grupo
de usuários já existir no
catálogo de destino. Se o
usuário ou grupo de
usuários não existir, a
importação falhará.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Referência para os ativos
designados (como colunas,
tarefas, tabelas)

Não

Sim, se o recurso já
existir no catálogo de
destino. Se o ativo não
existir, o relacionamento
não será criado mas
outro conteúdo será
importado com êxito.

Sim, se o recurso já existir
no catálogo de destino. Se
o ativo não existir, o
relacionamento não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Referências para ativos
externos designados (como
modelos de processo de
negócios ou serviços da Web)

Não

Sim

Sim

Rótulos

Sim, pode ser designado a
Sim. pode ser definido e
um termo se o rótulo já
designado a um termo.
existir no catálogo de
destino. Se o rótulo não
existir, a importação falhará.

Sim. pode ser definido e
designado a um termo.

Possui Tipo, É Um Tipo De

Não

Sim

Sim

Possui Um, É De

Não

Sim

Sim
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Tabela 10. As Propriedades do Termo Podem Ser Incluídas ou Alteradas, pelo Método de Importação. (continuação)
Propriedade do termo

Arquivo CSV

Arquivo XML

Arquivo XMI

Nota

Não

Sim

Sim

Tabela 11. As propriedades da política de controle de informações que podem ser incluídas ou alteradas, pelo
método de importação
Propriedade de política

Arquivo CSV

Arquivo XML

Arquivo XMI

Nome

Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova política. Nomes de
políticas de controle de
informações existentes não
podem ser alterados.

Sim, se o identificador
do repositório (RID)
estiver definido no
arquivo XML.

Sim

Descrição Detalhada

Sim

Sim

Sim

Descrição curta

Sim

Sim

Sim

Subpolítica

Sim

Sim

Sim

Política pai

Sim
Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova política. Políticas de
controle de informações pai
de políticas de controle de
informações existentes não
podem ser alteradas.

Sim

Atributo customizado

Pode ser designado a uma
política de controle de
informações, mas não
definido.

Sim, pode ser designado
a uma política de
controle de informações
e definido.

Sim, pode ser designado
a uma política de controle
de informações e
definido.

Regras referenciadas

Não

Sim

Sim

Valor do atributo customizado

Sim, se o atributo
customizado já existir no
catálogo de destino. Se o
atributo customizado não
existir, a importação
falhará.

Sim

Sim

Referência para o organizador

Sim, se o usuário ou grupo
de usuários já existir no
catálogo de destino. Se o
usuário ou grupo de
usuários não existir, a
importação falhará.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Rótulo

Sim, pode ser designado a
uma política de controle de
informações se o rótulo já
existir no catálogo de
destino. Se o rótulo não
existir, a importação
falhará.

Sim. Pode ser definido e
designado a uma política
de controle de
informações.

Sim. Pode ser definido e
designado a uma política
de controle de
informações.

Nota

Não

Sim

Sim
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Tabela 12. As propriedades da regra de controle de informações que podem ser incluídas ou alteradas, pelo método
de importação
Propriedade de regra

Arquivo CSV

Arquivo XML

Arquivo XMI

Nome

Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova regra. Nomes de
regras de controle de
informações existentes não
podem ser alteradas.

Sim, se o identificador do Sim
repositório (RID) estiver
definido no arquivo
XML.

Descrição Longa

Sim

Sim

Sim

Descrição curta

Sim

Sim

Sim

Política de referência

Sim, somente se estiver
sendo incluído em uma
nova regra. Políticas de
controle de informações de
referência para regras de
controle de informações
existentes não podem ser
alteradas.

Sim

Sim

Controla

Não

Sim, se o recurso já
existir no catálogo de
destino. Se o ativo não
existir, o relacionamento
não será criado mas
outro conteúdo será
importado com êxito.

Sim, se o recurso já existir
no catálogo de destino. Se
o ativo não existir, o
relacionamento não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Atributo customizado

Não

Sim

Sim

Implementado por

Não

Sim, se o recurso já
existir no catálogo de
destino. Se o ativo não
existir, o relacionamento
não será criado mas
outro conteúdo será
importado com êxito.

Sim, se o recurso já existir
no catálogo de destino. Se
o ativo não existir, o
relacionamento não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Valor do atributo customizado

Sim
Sim, se o atributo
customizado já existir no
catálogo de destino. Se o
atributo customizado não
existir, a importação falhará.

Sim

Referência para o organizador

Sim, se o usuário ou grupo
de usuários já existir no
catálogo de destino. Se o
usuário ou grupo de
usuários não existir, a
importação falhará.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Sim, se o usuário ou
grupo de usuários já
existir no catálogo de
destino. Se o usuário ou
grupo de usuários não
existir, o relacionamento
do organizador não será
criado mas outro
conteúdo será importado
com êxito.

Referências para ativos
externos designados (como
modelos de processo de
negócios ou serviços da web)

Não

Sim

Sim

Capítulo 4. Administrando o catálogo

57

Tabela 12. As propriedades da regra de controle de informações que podem ser incluídas ou alteradas, pelo método
de importação (continuação)
Propriedade de regra

Arquivo CSV

Arquivo XML

Rótulo

Sim, pode ser designado a
Sim. Pode ser definido e
uma regra se o rótulo já
designado a uma regra.
existir no catálogo de
destino. Se o rótulo não
existir, a importação falhará.

Sim. Pode ser definido e
designado a uma regra.

Nota

Não

Sim

Sim

Arquivo XMI

Arquivos CSV
Para modificar conteúdo do glossário do catálogo, é possível importar de e
exportar para um arquivo que esteja no formato CSV (valor separado por vírgula).
É possível importar o conteúdo do glossário de um arquivo CSV que tenha sido
gerado de outro aplicativo de software, como um programa de planilha. Ou é
possível importar de um arquivo CSV que foi exportado originalmente do . Em
seguida, é possível editar o arquivo de exportação CSV para ter o conteúdo do
glossário que deseja importar.

Conteúdo do Arquivo CSV
Com o formato de arquivo CSV, é possível definir categorias, termos, políticas de
controle de informações, regras de controle de informações, links para
organizadores e os valores dos atributos customizados das categorias e termos.
Não é possível definir atributos customizados ou relacionamentos. É possível
alterar os valores da maioria, mas não todas, as propriedades do termo e categoria.
Consulte “Formatos de Arquivos de Importação e Exportação” na página 53 para
obter uma lista das propriedades que podem ser alteradas com o uso de um
arquivo CSV.
O arquivo CSV importado deve estar formatado conforme é mostrado no arquivo
de CSV de amostra. É possível fazer o download do arquivo de amostra a partir
da janela Escolher formato de importação do assistente de importação.

Considerações
Observe os pontos a seguir antes de importar de um arquivo CSV:
v Se você importar termos e categorias que já existem, os termos e categorias
importados substituirão os existentes.
v Se você importar os valores dos atributos customizados, esses atributos
customizados já deverão existir no catálogo de destino.
v Não é possível designar relacionamentos além daqueles para categorias,
subcategorias e termos. Por exemplo, não é possível especificar sinônimos ou
designar recursos de informações aos termos.
v Nomes de categorias e termos podem conter qualquer caractere, mas não podem
começar ou terminar com um espaço em branco de orientação. Os nomes podem
consistir em várias palavras separadas por espaços. Eles podem conter até 255
caracteres.
v O formato de codificação de caracteres, UTF-8 ou um código de idioma
específico, do arquivo importado não é alterado pelo processo de importação.
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v Se o arquivo CSV foi criado exportando conteúdo do glossário, o código de
idioma do host do IBM InfoSphere Information Server de exportação e do host
de importação deverá ser idêntico.
Observe os pontos a seguir antes de exportar para um arquivo CSV:
v Uma categoria pai que contém subcategorias só poderá ser exportada se todas as
suas subcategorias forem exportadas.
v Se estiver importando do assistente de importação do , é possível executar as
ações a seguir:
– É possível escolher entre codificação UTF-8 e de código de idioma. Use a
codificação UTF-8, a menos que planeje abrir o arquivo de exportação CSV
com um aplicativo que não suporte UTF-8, como Microsoft Excel. Se você
planeja abrir o arquivo com um aplicativo que não suporta o UTF-8, selecione
Codificação automática - de acordo com o código de idioma do servidor
para o formato de exportação. Se você escolher essa opção, certifique-se de
que o computador do cliente que está executando o aplicativo usado para
abrir o arquivo CSV exportado está configurado com a mesma configuração
do código de idioma que o computador que está hospedando o InfoSphere
Information Server. Se as configurações de código de idioma não
corresponderem, o arquivo pode ser corrompido quando for aberto.
– É possível selecionar a caixa de seleção Glossário para exportar todo o
glossário.
Referências relacionadas:
“Importação e Exportação de Cenários” na página 50
Os recursos de importação e exportação do podem ser úteis em diversas situações.
O formato de arquivo escolhido dependerá do cenário.

arquivos XML
Para modificar conteúdo do glossário do catálogo, é possível importar de e
exportar para um arquivo que esteja no formato XML (Linguagem de Marcação
Extensível).
É possível exportar o conteúdo para um arquivo XML, editá-lo e importar o
arquivo. É possível editar o arquivo XML com qualquer editor de texto ou editor
de XML.

Conteúdo do Arquivo XML
É possível definir todos os aspectos de conteúdo no arquivo XML. Por exemplo, o
arquivo pode conter políticas de controle de informações, regras de controle de
informações, categorias e termos e todas as propriedades de cada um desses
recursos. O arquivo também pode conter atributos customizados e seus valores,
notas, organização, sinônimos e qualquer tipo de relacionamento que possa ser
definido no . O arquivo XML pode incluir relacionamentos entre políticas de
controle de informações, regras de controle de informações, categorias,
subcategorias e termos, designação de ativos a termos, designações customizadas e
rótulos.
A estrutura e a sintaxe necessárias desse arquivo são definidas pelo esquema XML
do . É possível fazer o download do esquema XML e de um arquivo XML de
amostra a partir da janela Escolher formato de importação do assistente de
importação.
Ativos designados em si não podem ser importados do arquivo XML. Se um ativo
existir no catálogo, é possível incluir designações de regras de controle de
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informações ou termos para esse ativo no arquivo XML. Consulte “Formatos de
Arquivos de Importação e Exportação” na página 53 para obter uma lista de
propriedades que é possível alterar usando um arquivo XML.
Ao selecionar as categorias que deseja exportar, as categorias selecionadas, suas
subcategorias e os termos incluídos em quaisquer das categorias ou subcategorias
serão exportados para o arquivo.

Considerações
Observe os pontos a seguir antes de exportar para o arquivo XML:
v É possível selecionar as categorias individuais que você deseja exportar. Ao
exportar as categorias selecionadas, suas subcategorias e os termos incluídos em
qualquer uma das categorias ou subcategorias serão exportadas para o arquivo.
v É possível escolher se você exportará políticas de controle de informações e
regras de controle de informações. Não é possível escolher políticas de controle
de informações específicas ou regras de controle de informações específicas para
exportação.
Observe os pontos a seguir antes de importar do arquivo XML:
v Quando se importa de um arquivo XML, deve-se especificar um método de
mesclagem para resolver conflitos entre os ativos existentes e importados.
Além de aderir às opções de mesclagem selecionadas, os relacionamentos são
estabelecidos durante o processo de importação, de acordo com as seguintes
regras:
– Se um recurso de informações designado a um ativo de glossário existir no
catálogo, o relacionamento de designação entre o recurso de informações e o
ativo de glossário será estabelecido.
– Ativos externos em si não existem no catálogo. Como resultado, nenhum
relacionamento de designação é estabelecido entre ativos externos e ativos de
catálogo.
– Se um usuário ou grupo de usuários designado como organizador existir no
catálogo, o relacionamento do organizador será estabelecido.
– Se um usuário, grupo de usuários ou ativo designado não existir no catálogo,
o relacionamento entre um ativo e o ativo designado ou entre o ativo e o
organizador não será estabelecido.
– Os relacionamentos de sinônimos são estabelecidos somente após os conflitos
entre as categorias e termos existentes e importados serem resolvidos pelo
método de mesclagem selecionado.
v Se organizadores ou ativos designados não existirem no catálogo de destino, as
referências importadas a eles serão descartadas. Portanto, antes de importar um
arquivo que contenha designações para ativos ou organizadores:
– Certifique-se de que os ativos existam no catálogo. Importe-os no catálogo ou
crie-os de alguma outra maneira.
– Crie usuários e grupos de usuários no catálogo e defina-os como
organizadores.
Referências relacionadas:
“Importação e Exportação de Cenários” na página 50
Os recursos de importação e exportação do podem ser úteis em diversas situações.
O formato de arquivo escolhido dependerá do cenário.
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Conceitos de Esquema:
Você deve entender a forma como o conteúdo do glossário está definido no
esquema XML.
O esquema XML define ativos de glossário de uma de duas formas: com um
identificador de repositório ou RID ou com uma identidade.
Um identificador de repositório (RID) é uma sequência gerada que identifica
exclusivamente uma categoria, termo, política de controle de informações e regra
de controle de informações. Quando se exporta conteúdo de glossário para um
arquivo XML, o arquivo inclui um RID para cada categoria, termo, política de
controle de informações e regra de controle de informações.
Para categorias e termos, a identidade consiste no nome e no contexto completo,
ou caminho, da categoria de nível superior, da categoria ou termo. O contexto de
cada categoria e termo está definido no arquivo XML.
Para políticas de controle de informações, a identidade consiste no nome e no
contexto completo, ou caminho, da política de nível superior, caso a política seja
uma subpolítica. Para regras de controle de informações, a identidade consiste no
nome da regra.
Quando se importa um arquivo XML em um catálogo existente, um processo de
reconciliação ocorre entre o que está definido no arquivo sendo importado e o que
está no catálogo existente.
Reconciliação
Reconciliação refere-se ao processo de determinar diferenças de conteúdo entre um
arquivo sendo importado e um catálogo existente. Durante uma tentativa de
mesclar o novo conteúdo com o conteúdo existente, primeiro o utilitário de
importação procura um RID no catálogo existente que corresponda ao RID no
arquivo importado. Se não localizar um RID correspondente, ele então pesquisa
por uma identidade correspondente.
A reconciliação é usada para termos, categorias, políticas de controle de
informações, regras de controle de informações e relacionamentos. Por exemplo,
considere este fragmento de um arquivo XML:
<category name="Category1" rid="reww">
<referencedTerms>
<termRef identity="Category2::Term2" rid="asdf"/>
</referencedTerms>
</category>

Nesse caso, o processo de reconciliação é usado para duas tarefas: procurar a
categoria Category1 no glossário existente e procurar o termo de referência Term2
com a categoria pai Category2 no glossário existente.
Mesclando
O processo de reconciliação determina se há diferenças de conteúdo entre o
arquivo sendo importado e o catálogo existente. Após a reconciliação, o conteúdo
no arquivo e o conteúdo no catálogo existente são combinados ou mesclados. A
mesclagem refere-se ao processo de selecionar quais ativos e quais atributos de
recurso (ou propriedades) devem ser utilizados no glossário atualizado, se houver
diferenças entre o que está definido no arquivo e o que está definido no glossário
existente, e então realmente combiná-los. No exemplo apresentado antes, se o
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processo de reconciliação não localizar a categoria Category1 no catálogo existente,
Category1 será incluída no catálogo existente durante o processo de importação.
Opções de Merge
É possível escolher entre várias opções de mesclagem durante a importação de um
arquivo. As opções de mesclagem determinam como os conflitos entre informações
no arquivo de importação e o catálogo existente são resolvidos para quaisquer
ativos de glossário existentes em ambos os locais no momento da importação.
Relacionamento
É possível definir certos ativos de glossário de relacionamentos. Além disso, as
atribuições de um organizador para um termo ou categoria constitui um
relacionamento, e os termos que são sinônimos de outro também possuem um
relacionamento. Por exemplo, um termo pode ser um termo relacionado de outro
termo, ou uma política de controle de informações pode referenciar uma regra.
Se o arquivo que está sendo importado contiver um RID ou identificador que não
esteja localizado no catálogo existente, o relacionamento será descartado. Ou seja,
mesmo se tal relacionamento existia no catálogo atual, após ocorrer a importação, o
relacionamento não existirá mais.
Usando o exemplo apresentado antes, se o processo de reconciliação não localizar
o termo de referência Term2, com uma categoria pai Category2, no glossário
existente, o relacionamento do termo de referência entre Category1 e Term2 será
descartado.
Conceitos relacionados:
“Opções de Merge” na página 66
Opções de mesclagem oferecem controle sobre como gerenciar conflitos entre
conteúdo de catálogo importado e existente quando se importa conteúdo de
catálogo de um archive ou XML.
“Relacionamentos de Sinônimos após a Importação” na página 68
Relacionamentos de sinônimos são reconciliados de uma maneira específica,
dependendo do que há no arquivo importado e do que existe no catálogo.
Referências relacionadas:
“Esquema XML e Arquivo de Amostra”
É possível fazer o download e o estudo do esquema XML e do arquivo XML de
amostra para entender como o conteúdo do glossário é representado em um
arquivo XML.
Esquema XML e Arquivo de Amostra:
É possível fazer o download e o estudo do esquema XML e do arquivo XML de
amostra para entender como o conteúdo do glossário é representado em um
arquivo XML.
O esquema XML define o relacionamento de diferentes tipos de conteúdo do
catálogo uns com os outros. Qualquer arquivo XML importado no catálogo deve
estar em conformidade com o esquema, e quando você exportar para um arquivo
XML, o arquivo resultante estará em conformidade com o esquema.
É possível fazer o download do arquivo de esquema XML e de um arquivo XML
de amostra a partir da janela Escolher formato de importação do assistente de
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importação. O arquivo de amostra está em conformidade com o esquema. O
formato de arquivo suporta todos os ativos de catálogo e suas propriedades.
Conceitos relacionados:
“Conceitos de Esquema” na página 61
Você deve entender a forma como o conteúdo do glossário está definido no
esquema XML.
“Opções de Merge” na página 66
Opções de mesclagem oferecem controle sobre como gerenciar conflitos entre
conteúdo de catálogo importado e existente quando se importa conteúdo de
catálogo de um archive ou XML.
“Relacionamentos de Sinônimos após a Importação” na página 68
Relacionamentos de sinônimos são reconciliados de uma maneira específica,
dependendo do que há no arquivo importado e do que existe no catálogo.

XMI
Use arquivos Intercâmbio de Metadados XML (XMI) para transferir todo ou parte
do conteúdo do glossário do catálogo de uma instância do IBM InfoSphere
Information Server para outra ou para reimportá-lo na instância original.
As versões do IBM InfoSphere Business Glossary anteriores à 8.1.1 não suportam o
formato de arquivo XML. Portanto, para importar conteúdo do glossário de
versões do IBM InfoSphere Business Glossary anteriores à 8.1.1, use o formato
XMI.
É possível exportar todo ou parte do conteúdo de um catálogo para um archive no
formato XMI. É possível importar o archive em um catálogo que esteja em uma
instância diferente do InfoSphere Information Server. Não é possível editar ou
modificar o archive.

Conteúdo do Archive do Glossário
Com um arquivo XMI, os relacionamentos entre termos e categorias, seus links
para recursos de informações designados e seus links para organizadores são
preservados. Ativos designados não são exportados ou importados, mas os
relacionamentos para eles são importados e exportados. As informações do
organizador são exportadas e importadas. Se um ativo designado existir no
catálogo, o relacionamento de designação entre o recurso de informações e o termo
ou categoria será estabelecido durante a importação. Além disso, se um usuário ou
grupo de usuários designado como organizador existir no InfoSphere Information
Server, o relacionamento do organizador será estabelecido durante a importação.
No entanto, se um usuário, grupo de usuários ou recurso de informações
designado não existir, o relacionamento não será criado durante a importação.
Consulte “Formatos de Arquivos de Importação e Exportação” na página 53 para
obter uma lista das propriedades que podem ser alteradas usando um arquivo XMI
com um arquivo de mapeamento.

Considerações
Observe os pontos a seguir antes de exportar um arquivo XMI:
v É possível selecionar as categorias individuais que você deseja exportar. Ao
exportar as categorias selecionadas, suas subcategorias e os termos incluídos em
qualquer uma das categorias ou subcategorias serão exportadas para o arquivo.
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v É possível escolher se você exportará políticas de controle de informações e
regras de controle de informações. Não é possível escolher quais políticas de
controle de informações específicas ou regras de controle de informações
específicas exportar.
Observe os pontos a seguir antes de importar um arquivo XMI:
v Se você precisar alterar os valores dos ativos no arquivo archive, você deve usar
um arquivo de mapeamento para fazer essas alterações.
v Ao importar de um arquivo XMI, você deve especificar um método de
mesclagem para resolver conflitos entre os recursos de glossário existentes e
importados.
Além de aderir às opções de mesclagem selecionadas, os relacionamentos são
estabelecidos durante o processo de importação, de acordo com as seguintes
regras:
– Se um recurso de informações designado a um ativo de glossário existir no
catálogo, o relacionamento de designação entre o recurso de informações e o
ativo de glossário será estabelecido.
– Ativos externos em si não existem no catálogo. Como resultado, nenhum
relacionamento de designação é estabelecido entre ativos externos e ativos de
catálogo.
– Se um usuário ou grupo de usuários designado como organizador existir no
catálogo, o relacionamento do organizador será estabelecido.
– Se um usuário, grupo de usuários ou ativo designado não existir no catálogo,
o relacionamento entre um ativo e o ativo designado ou entre o ativo e o
organizador não será estabelecido.
– Os relacionamentos de sinônimos são estabelecidos somente após os conflitos
entre as categorias e termos existentes e importados serem resolvidos pelo
método de mesclagem selecionado.
Referências relacionadas:
“Importação e Exportação de Cenários” na página 50
Os recursos de importação e exportação do podem ser úteis em diversas situações.
O formato de arquivo escolhido dependerá do cenário.
Mapeando Arquivos:
Use um arquivo de mapeamento para alterar atributos do conteúdo exportado
antes de importá-lo para que ele seja adequado para seu ambiente.
Finalidade
Quando se move ativos de um catálogo para outro, os atributos exportados podem
não ser adequados no catálogo de destino. Por exemplo, no arquivo exportado, um
ativo que é designado a um termo é um nome de banco de dados. Antes que o
arquivo archive seja importado, esse ativo deve ser redesignado para um banco de
dados que existe no ambiente de destino. Qualquer atributo que se refere ao nome
de banco de dados exportado pode ser mapeado para o nome do banco de dados
de destino.
Sobre o Arquivo de Mapeamento
É possível fazer download de um arquivo de mapeamento de amostra a partir do
assistente Importar e depois editar o arquivo de mapeamento para atender às suas
necessidades. É possível importar o arquivo de mapeamento ao mesmo tempo que
você importa o archive de catálogo.
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Observe os pontos a seguir sobre o arquivo de mapeamento:
v As alterações no arquivo de mapeamento fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas. Insira as mudanças no arquivo de mapeamento com as mesmas
maiúsculas e minúsculas que foram inseridas no catálogo de destino.
v Se ativos ou organizadores designados não existirem no catálogo de destino, as
referências importadas a eles serão descartadas. Portanto, antes de usar um
arquivo de mapeamento que contenha as designações alteradas para os ativos ou
organizadores:
– Certifique-se de que os ativos existam no catálogo.
– Crie usuários e grupos de usuários que não existem e defina-os como
organizadores.
Amostra de Arquivo de Mapeamento
O arquivo de mapeamento está no formato XML (Extensible Markup Language). O
código XML a seguir faz as mudanças mostradas na tabela em um archive de
catálogo exportado:
Tabela 13. Mudanças em um archive de catálogo exportado
Propriedade

Valor original em um
arquivo archive exportado

Valor alterado no catálogo
importado

Ativo designado (servidor de server_a
banco de dados)

server_b

Ativo relacionado que seja
um nome do projeto (por
exemplo, nome de um
projeto IBM InfoSphere
DataStage)

Year_End

Northwest_Year_End

Status de um termo

CANDIDATO

ACEITO
Indica se o cliente é membro
de um clube de
hospitalidade de uma
companhia aérea.

Descrição curta de um termo Indica se o cliente participa
ou categoria
frequentemente de um
programa de milhagem
oferecido por uma
companhia aérea.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- =================================================================== -->
<!-- Arquivo de Mapeamento do Business Glossary
<!-- =================================================================== -->

-->

<Mapping xsi:schemaLocation="MappingFile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- =================================================================== -->
<!-- ALTERAR O STATUS DE UM TERMO DE CANDIDATE PARA ACCEPTED
-->
<!-- =================================================================== -->
<!-- <TermStatusMappings>
<TermStatusMapping>
<CurrentStatus literal="CANDIDATE" />
<!-- pode utilizar um ’*’ como curinga
<NewStatus literal="ACCEPTED" />
</TermStatusMapping>
</TermStatusMappings>

-->

<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (DATABASE SERVER) FROM server_a TO server_b
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMappings>
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="HostSystem"
attrname="name"/>
<!-- apenas atributos de sequência -->
<CurrentValue val="server_a" />
<NewValue val="server_b" />
</ObjectMapping >
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (PROJECT) FROM Year_End TO Northwest_Year_End
-->
<!-- =================================================================== -->
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<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///1.1/DataStageX.ecore" classname="DSProject"
attrname="Name"/>
<!-- apenas atributos de sequência -->
<CurrentValue val="Year_End" />
<NewValue val="Northwest_Year_End" />
</ObjectMapping
<!-- =================================================================== -->
<!-- ALTERA UMA DESCRIÇÃO CURTA
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="BusinessTerm"
attrname="shortDescription"/>
<!-- apenas atributos de sequência -->
<CurrentValue val="Indica se o cliente participa de um
programa flyer frequente." />
<NewValue val="Indica se o cliente é membro de um clube
de hospitalidade de uma companhia aérea."/>
</ObjectMapping>
</ObjectMappings>
</Mapping>

Conceitos relacionados:
“Opções de Merge”
Opções de mesclagem oferecem controle sobre como gerenciar conflitos entre
conteúdo de catálogo importado e existente quando se importa conteúdo de
catálogo de um archive ou XML.
“Relacionamentos de Sinônimos após a Importação” na página 68
Relacionamentos de sinônimos são reconciliados de uma maneira específica,
dependendo do que há no arquivo importado e do que existe no catálogo.

Opções de Merge
Opções de mesclagem oferecem controle sobre como gerenciar conflitos entre
conteúdo de catálogo importado e existente quando se importa conteúdo de
catálogo de um archive ou XML.
A opção de mesclagem selecionada especifica o método usado pelo para resolver
conflitos entre os valores importados e os valores existentes.
A opção de mesclagem que você selecionar se aplica ao processo de importação
inteiro. Em geral, se um ativo de glossário definido no arquivo sendo importado
não existir no catálogo, ele será incluído no catálogo existente durante o processo
de importação, independentemente de qual opção de mesclagem foi escolhida.
Escolha entre as seguintes opções de mesclagem:
Ignorar o recurso importado e manter o recurso existente
A importação não altera os valores dos ativos existentes.
Substitua o ativo existente pelo ativo importado.
A importação utiliza os valores dos ativos importados.
Mesclar o recurso importado com o recurso existente e ignorar qualquer atributo
importado que não possa ser mesclado
Para os atributos que puderem ter apenas um valor, se o valor existente
for:
v Nulo, o valor importado sobrescreve o valor existente
v Não nulo, a importação deixa o valor existente inalterado
Para todos os outros atributos, a importação combinará os valores
existentes e importados.
Mesclar o recurso importado com o recurso existente e sobrescrever qualquer
atributo existente que não possa ser mesclado
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Para os atributos que puderem ter apenas um valor, se o valor importado
for:
v Nulo, a importação deixa o valor existente inalterado
v Não nulo, o valor importado sobrescreve o valor existente
Para todos os outros atributos, a importação combinará os valores
existentes e importados.

Exemplo
Esse exemplo mostra como termos com dois tipos de atributos são importados
utilizando cada uma das opções de mesclagem. O atributo de descrição curta
possui apenas um valor considerando que existem diversos valores para termos
contidos na categoria.
A tabela a seguir exibe os atributos em um catálogo existente e no arquivo de
importação.
Tabela 14. Valores Existentes e Importados de um Atributo
Atributo

Valor Existente

Descrição curta
Pode ter apenas um
valor.

“O identificador exclusivo do “O identificador exclusivo do
Esquema de Status do Ciclo Tipo de Status do Ciclo de
de Vida do Cliente envolvido Vida do Cliente”
no relacionamento”

Termos contidos de uma
categoria
Pode ter mais de
um valor.

Valor Importado

Termo 1, Termo 2, Termo 3

Termo 2, Termo 3, Termo 4.

A seguinte tabela exibe os resultados de cada método de mesclagem.
Tabela 15. Resultados de cada Método de Mesclagem
Se você escolher esse
método de mesclagem

A descrição curta será

Os termos contidos são

Ignorar o recurso importado
e manter o recurso existente

“O identificador exclusivo do Termo 1, Termo 2, Termo 3
Esquema de Status do Ciclo
de Vida do Cliente envolvido
no relacionamento”

Substitua o ativo existente
pelo ativo importado.

“O identificador exclusivo do Termo 2, Termo 3, Termo 4
Tipo de Status do Ciclo de
Vida do Cliente”

Mesclar o recurso importado
com o recurso existente e
ignorar qualquer atributo
importado que não possa ser
mesclado

“O identificador exclusivo do Termo 1, Termo 2, Termo 3,
Esquema de Status do Ciclo Termo 4
de Vida do Cliente envolvido
no relacionamento”

Mesclar o recurso importado
com o recurso existente e
sobrescrever qualquer
atributo existente que não
possa ser mesclado

“O identificador exclusivo do Termo 1, Termo 2, Termo 3,
Tipo de Status do Ciclo de
Termo 4
Vida do Cliente”

Conceitos relacionados:
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“Conceitos de Esquema” na página 61
Você deve entender a forma como o conteúdo do glossário está definido no
esquema XML.
“Relacionamentos de Sinônimos após a Importação”
Relacionamentos de sinônimos são reconciliados de uma maneira específica,
dependendo do que há no arquivo importado e do que existe no catálogo.
Referências relacionadas:
“Esquema XML e Arquivo de Amostra” na página 62
É possível fazer o download e o estudo do esquema XML e do arquivo XML de
amostra para entender como o conteúdo do glossário é representado em um
arquivo XML.

Relacionamentos de Sinônimos após a Importação
Relacionamentos de sinônimos são reconciliados de uma maneira específica,
dependendo do que há no arquivo importado e do que existe no catálogo.
Os relacionamentos de sinônimos são criados apenas após os conflitos entre as
categorias e termos existentes e importados serem resolvidos pelo método de
mesclagem selecionado. As regras para criar os relacionamentos do sinônimo são
as mesmas para todos os métodos de mesclagem.
Na seguinte tabela, cada letra representa um termo. Os termos que são sinônimos
entre si estão entre parênteses.
Tabela 16. Resultados da Mesclagem de Sinônimos
Sinônimos no arquivo para
ser importado

Sinônimos Existentes

Sinônimos Depois da
Importação

(A B) C

ABC

(A B) C

nenhum termo com sinônimo (A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)

Conceitos relacionados:
“Conceitos de Esquema” na página 61
Você deve entender a forma como o conteúdo do glossário está definido no
esquema XML.
“Opções de Merge” na página 66
Opções de mesclagem oferecem controle sobre como gerenciar conflitos entre
conteúdo de catálogo importado e existente quando se importa conteúdo de
catálogo de um archive ou XML.
Referências relacionadas:
“Esquema XML e Arquivo de Amostra” na página 62
É possível fazer o download e o estudo do esquema XML e do arquivo XML de
amostra para entender como o conteúdo do glossário é representado em um
arquivo XML.
“Mapeando Arquivos” na página 64
Use um arquivo de mapeamento para alterar atributos do conteúdo exportado
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antes de importá-lo para que ele seja adequado para seu ambiente.

Configurando o ambiente para linhagem
O Administrador de Recurso de Informações do deve alocar memória suficiente
para linhagem, importar variáveis de ambiente em nível de projeto, preparar a
importação de dados de origem e assegurar que suas tarefas sejam projetadas para
linhagem ideal. Normalmente essas tarefas são executadas uma vez e, depois,
somente quando o projeto ou ambiente muda.

Calculando e Alocando a Memória
Para assegurar que o opere efetivamente sem degradação de desempenho, deve-se
calcular e alocar uma quantidade apropriada de memória para o componente.

Antes de Iniciar
Deve-se saber o nome do computador no qual o e a camada de serviços do IBM
InfoSphere Information Server estão instalados.
Deve-se conhecer as credenciais de todo usuário no .

Sobre Esta Tarefa
coexiste com outros módulos do produto InfoSphere Information Server em um
ambiente ou IBM WebSphere Application Server Network Deployment. O tem
alguns limites de memória interna. Deve-se calcular a quantidade de memória que
pode ser alocada para o sem causar degradação de desempenho de outros
módulos do produto.
O tamanho de heap máximo da JVM deve ser sempre aumentado porque o valor
padrão é muito pequeno. O tamanho de heap máximo da JVM real é calculado de
acordo com suas necessidades.
Uma consulta avançada com certas condições pode usar memória de JVM
proporcional ao número de objetos no catálogo. Algumas comparações,
especialmente em condições complexas, nem sempre são feitas no nível do banco
de dados. Essas comparações devem ser avaliadas na memória do ou WebSphere
Application Server Network Deployment.
Calcule e aloque a memória da JVM nas seguintes situações:
v Sempre que a configuração de heap máximo for reduzida.
v Sempre que o número de objetos no catálogo mudar significativamente. Por
exemplo, se mais objetos foram importados no catálogo, deve-se alocar mais
memória para .

Procedimento
1. Calcule o número de objetos no catálogo e a quantidade de memória para
alocar.
A quantia de memória necessária depende dos seguintes fatores:
v Tamanho de heap máximo da JVM
v Quantidade de memória que deve estar disponível para módulos do produto
InfoSphere Information Server que não sejam
O tamanho da alocação de memória reflete o número de objetos do catálogo
que podem ser mantidos na memória.
Capítulo 4. Administrando o catálogo
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Tabela 17. A quantidade de memória necessária para
Tipos de consumidor
de memória

Consumidores de
memória

Consumo de Memória

Memória da linha de
base

Todos os módulos do
produto InfoSphere
Information Server
instalados

675 MB

Objetos no catálogo

1 objeto

1.000 bytes (aproximadamente 1 KB)

100.000 objetos

100 MB

1.000.000 objetos

1.000 MB (aproximadamente 1 GB)

O número de objetos que podem ser mantidos na memória é baseado no
cenário de instalação padrão do InfoSphere Information Server:
v Tamanho de heap máximo de 1 GB para JVM do
v Memória de linha de base de 675 MB, supondo que todos os módulos do
produto InfoSphere Information Server estejam instalados
v Memória de 200 MB para
Esta configuração padrão não é adequada para uma instalação típica.
Ao calcular o tamanho da alocação de memória, leve em conta o tipo de
implementação da JVM e o número aproximado de objetos do catálogo.
Nota: Deve-se ajustar o tamanho de heap máximo da JVM conforme
necessário. Geralmente, este tamanho de heap deve ser ao menos tão grande
quanto a memória estimada para InfoSphere Information Server. Se o tamanho
de heap máximo da JVM for menor que o número de objetos do catálogo, o ou
WebSphere Application Server Network Deployment pode se tornar não
responsivo.
2. Aloque a quantidade calculada de memória e o tamanho de heap máximo JVM:
a. Na linha de comandos, altere para o diretório installation_directory\
ASBServer\bin, em que installation_directory é o diretório onde InfoSphere
Information Server foi instalado. Normalmente esse diretório é
C:\IBM\InformationServer\.
b. Execute o comando iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.gov.vr.setting.maxObjectsInMemory -value
computed_memory
Computed_memory é o número de megabytes de alocação de memória
calculado na etapa anterior.
c. Efetue login no como um usuário do com qualquer função.
d. Quando a página inicial for exibida, no campo Endereço da URL, digite
https://host_name:9443/ibm/iis/igc/secure/utils/
reloadConfigurationsSettings.jsp.
Host_name é o nome do computador onde o está instalado.
Esta etapa aplica a alocação de memória que você configurou. A alocação de
memória é feita imediatamente.

Exemplo
Calcule o valor para a JVM e para o número máximo de objetos na memória com
os requisitos a seguir:
v A implementação da JVM precisa de 700 MB para memória de linha de base.
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v Tabelas de banco de dados de consulta do sem condições de procura. Nesse
exemplo, existem 2.000.000 tabelas de banco de dados no catálogo, portanto, o
precisa de 2.000 MB de memória.
consulta 50.000 termos com 10 usuários simultâneos. O número de objetos na
memória seria 500.000, portanto, o precisa de um extra de 500 MB de memória.
v Outros módulos do produto InfoSphere Information Server precisariam ainda de
2 GB de memória disponível.

v

Tabela 18. Exemplo de alocação de memória
Consumo de
Memória
Consumidores de Memória
700 MB Linha de base para JVM
2000 MB Tabelas do banco de dados de consulta do
500 MB Termos de consultas do
2048 MB Outros Módulos de Produto do InfoSphere Information Server
5248 MB Valor para o tamanho de heap máximo da JVM
2000000 Valor para o máximo de objetos na memória

Configurando o Diretório para Resultados de Consulta e
Procura Temporários
Você deve configurar o diretório para que o trabalhe com grandes resultados de
consulta e de procura.

Antes de Iniciar
Você deve ter função Administrador no ou no IBM WebSphere Application Server
Network Deployment se tiver que definir a propriedade de sistema Java
vr.temp.location.

Sobre Esta Tarefa
Procuras e consultas no podem gerar um grande número de resultados. Se o
diretório no qual a procura ou consulta grava seus resultados não for grande o
suficiente, o desempenho do ou WebSphere Application Server Network
Deployment será degradado.
Se o proprietário do processo do ou WebSphere Application Server Network
Deployment tiver acesso de gravação ao java.io.tmpdir, os resultados serão
gravados nesse diretório. Caso contrário, os resultados serão gravados no diretório
designado pela propriedade de sistema Java vr.temp.location, se definida. Se
vr.temp.location não estiver definido, os resultados serão gravados em
java.io.tempdir.
O diretório de resultados deve ser verificado nas seguintes situações:
v Após qualquer mudança na configuração do ou WebSphere Application Server
Network Deployment
v Após qualquer mudança em um usuário do WebSphere Application Server
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Procedimento
1. Se o proprietário do processo do ou WebSphere Application Server Network
Deployment não puder receber acesso ao java.io.tmpdir, designe um diretório
diferente executando estas etapas:
a. Na área de janela esquerda do IBM WebSphere Administrative Console,
clique em Servidores > Servidores de Aplicativos.
b. Selecione o seu servidor e, em seguida, clique em Definições do Processo >
Java Virtual Machine > Propriedades Customizadas.
c. Clique em Novo para criar uma propriedade de sistema Java.
v No campo Nome, digite vr.temp.location.
v No campo Valor, digite o caminho completo do diretório para resultados
de consulta e procura.
2. Verifique a quantidade de espaço livre no diretório de resultados. Disponibilize
pelo menos 1 GB de espaço livre para cada cinco usuários simultâneos.
3. Reinicie o ou WebSphere Application Server Network Deployment.
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Capítulo 5. Controlando os dados
É possível criar, editar e excluir ativos de catálogo. Alguns ativos são criados
quando são importados no catálogo. É possível designar organizadores e ativos,
definir e designar atributos customizados e estender fluxos de dados para
relatórios de linhagem importando ativos. Além disso, é possível configurar ativos
para relatórios de análise de linhagem. Ativos de diferentes tipos que têm um
propósito comercial comum podem ser agrupados em uma coleção.

Implementando o Conteúdo do Glossário
É possível implementar conteúdo apenas quando o fluxo de trabalho está ativado.
Se o recurso de fluxo de trabalho estiver ativado, um usuário com função
Publicador do poderá publicar conteúdo do glossário que está em desenvolvimento
para disponibilizá-lo para a empresa. Se um recurso de fluxo de trabalho não
estiver ativado, as alterações no glossário se tornarão disponíveis para a empresa
imediatamente.

Sobre Esta Tarefa
Se o fluxo de trabalho estiver ativado, o conteúdo do glossário deverá passar por
um processo de aprovação e publicação para ser disponibilizado para usuários em
geral.
Se o recurso de fluxo de trabalho estiver ativado, um usuário que é Aprovador
deverá aprovar mudanças no conteúdo do glossário e um Publicador deverá
publicar explicitamente o conteúdo alterado antes que ele possa ser visto pelos
usuários do glossário que não têm uma função de fluxo de trabalho.

Glossário de Desenvolvimento
Quando se ativa o recurso de fluxo de trabalho, o glossário existente é dividido em
um glossário de desenvolvimento e um glossário publicado.
O glossário de desenvolvimento contém ativos de glossário que estão sendo criados
ou revisados, mas não foram publicados. O glossário de desenvolvimento também
contém cópias de ativos de glossário como eles existem no catálogo, caso eles não
foram revisados.
Para visualizar ou trabalhar com conteúdo no glossário de desenvolvimento, os
usuários devem receber a designação de uma ou mais destas funções de fluxo de
trabalho do : Editor, Revisor, Aprovador ou Publicador. O conteúdo específico que
cada usuário pode visualizar é determinado pelas permissões do glossário de
desenvolvimento.
Na página Detalhes de um ativo, as propriedades que foram alteradas no glossário
de desenvolvimento desde que o ativo foi publicado são sinalizadas com o ícone
Propriedades Alteradas
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processo de fluxo de trabalho
O Administrador de Glossário do define e designa as funções de fluxo de trabalho
apropriadas para os usuários.
Após as mudanças nos ativos de glossário terem sido revisadas e aprovadas, esses
ativos de glossário serão publicados no catálogo. Todos os usuários do podem
visualizar o catálogo, mesmo aqueles que não têm funções de fluxo de trabalho. O
conteúdo específico que cada usuário pode visualizar é determinado pelas
permissões de catálogo.
Nota: As designações de recursos para os termos ou para as regras de controle de
informações podem ser vistas imediatamente por todos os usuários, a menos que o
recurso designado seja um termo ou categoria. Se o recurso designado for um
termo ou uma categoria, a designação se tornará visível quando você publicar o
termo ou a categoria.
Por exemplo, se um novo termo, "Calculado", for incluído na categoria "Risco" no
glossário de desenvolvimento, os Usuários Básicos do e os Usuários do não
poderão ver o termo "Calculado" até o Publicador publicar esse novo termo. Além
disso, um usuário que é um Autor de Glossário do , mas que não tem permissão
para acessar a categoria "Risco" no glossário de desenvolvimento, também não
pode ver o novo termo até que ele seja publicado. No entanto, um usuário que é
Autor de Glossário do que recebeu a permissão de glossário de desenvolvimento
para a categoria "Risco" pode ver o novo termo antes de ele ser publicado, mas
apenas no glossário de desenvolvimento.
Após "Calculado" ter sido incluído no catálogo, o autor desse termo decide se ele
deve ter a tabela de banco de dados "DB2_Fiscal_YTD" designada a ele. O autor
edita "Calculado" e designa "DB2_Fiscal_YTD" para ele. Quando um usuário
visualiza "Calculado" no catálogo, o usuário pode ver essa designação, mesmo que
ele não tenha sido publicado novamente.
A figura a seguir mostra um processo de fluxo de trabalho típico. O processo que
você implementa em sua empresa pode ser diferente em alguns aspectos. Ou você
pode ter diversos processos diferentes em vigor para diferentes subconjuntos de
glossários.
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Editor

Rascunho

Descartar
(apenas ativos não publicados anteriormente)

1

3

Criar e
definir
inicialmente

(inclui marca para
exclusão para ativos
publicados anteriormente)

Revisar

2
Enviar para
aprovação

Revisar

Rejeitar/Retornar
para rascunho

Aprovação
pendente
Revisar

Aprovador

Revisor

Incluir
comentários

4
Aprovar

Publicador

Aprovado
5
Publicar

Para glossário
publicado

As etapas em um processo de fluxo de trabalho incluem estes tipos de etapas:
Etapa 1 Criar e definir inicialmente. Um Editor cria um novo ativo de glossário ou modifica um ativo existente.
Para usar o recurso de fluxo de trabalho efetivamente, é preciso definir quem faz parte da equipe de
controle. Em seguida, o Administrador de Glossário do Catálogo de Controle de Informações deve designar
as funções de fluxo de trabalho apropriadas (Editor, Revisor, Aprovador ou Publicador) aos usuários que
fazem parte dessa equipe de controle. Os usuários com as funções de fluxo de trabalho apropriadas
modificam ativos de glossário no glossário de desenvolvimento com base no estado do fluxo de trabalho
(Rascunho, Aprovação Pendente ou Aprovado) do ativo.
Etapa 2 Revisar. Os membros da equipe de controle revisam o ativo de rascunho novo ou alterado visualizando a
página de detalhes do ativo no glossário de desenvolvimento. Neste estágio, o ativo não aparece no
catálogo. Normalmente os membros da equipe com a função Revisor revisam e enviam comentários, embora
qualquer membro da equipe com função de fluxo de trabalho possa fazer isso.
Etapa 3 Rever. O Editor revê o ativo com base nos comentários recebidos. Para ver todos os comentários, o Editor
pode visualizar o log de desenvolvimento na página de detalhes do ativo. As etapas revisar e rever podem
ocorrer iterativamente, até que todos os membros da equipe de controle necessários concordem que o ativo
está pronto para ser publicado. Após a conclusão das revisões do ativo, o Editor as envia para aprovação.
Quando você envia o ativo para aprovação, o estado do ativo muda de rascunho para aprovação pendente.
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Etapa 4 Aprovar. Um membro da equipe de controle com função Aprovador aprova o ativo para publicação ou
rejeição. Após o Aprovador ter aprovado o ativo, o ativo entra no estado de aprovado. Se um aprovador
rejeitar o ativo, ele retornará para o estado de rascunho e os autores e revisores podem revisá-lo melhor. Um

Na página de detalhes de um ativo no glossário de desenvolvimento, é possível
executar atividades de desenvolvimento com o ativo de acordo com sua função de
fluxo de trabalho. Por exemplo, se você for um Aprovador, é possível aprovar o
ativo para publicação. No entanto, se você for um Editor, é possível editar a página
de detalhes, mas não aprovar o ativo.
Comentários sobre ativos podem ser incluídos no log de desenvolvimento a
qualquer momento independentemente de seu estado do fluxo de trabalho.
Se o recurso de fluxo de trabalho estiver ativado, um usuário que é Aprovador
deverá aprovar mudanças no conteúdo e um Publicador deverá publicar
explicitamente o conteúdo alterado antes que ele possa ser visto pelos usuários do
que não têm uma função de fluxo de trabalho.
O vídeo neste link, Vídeo mostrando recursos de fluxo de trabalho, descreve o
processo de fluxo de trabalho. Clique nesse link e execute o vídeo para ver o
processo de fluxo de trabalho.
Tarefas relacionadas:
“Ativando o recurso de fluxo de trabalho e designando funções de fluxo de
trabalho” na página 48
Para usar o recurso de fluxo de trabalho, o Administrador de Glossário do deve
ativá-lo e designar pelo menos um usuário à função Editor, Revisor e Publicador.

Estados do fluxo de trabalho dos ativos de glossário
No glossário de desenvolvimento, ativos de glossário podem estar em um destes
estados de fluxo de trabalho: rascunho, aprovação pendente ou aprovado.
Quando o recurso de fluxo de trabalho está ativado, ativos de glossário se movem
por diferentes estados relacionados a seu estágio de desenvolvimento. Esses
estados ficam visíveis no glossário de desenvolvimento. A tabela a seguir descreve
os estados de fluxo de trabalho: rascunho, aprovação pendente ou aprovado.
Tabela 19. Estados do fluxo de trabalho dos ativos de glossário
Estado de fluxo de
trabalho

Descrição

Rascunho

Quando um ativo é criado inicialmente, ele está no estado de rascunho. Se um ativo publicado for editado,
sua versão editada estará no glossário de desenvolvimento no estado de rascunho.

Aprovação pendente

Após um ativo no estado de rascunho ser enviado para aprovação, ele estará no estado de aprovação
pendente. Um ativo no estado de aprovação pendente pode ser aprovado ou enviado de volta para o
estado de rascunho pelo Editor ou Aprovador.

Aprovado

Após o ativo ser aprovado, ele entrará no estado de aprovado. No estado de aprovado, o ativo poderá ser
publicado pelo Publicador. Ele também poderá ser enviado de volta para o estado de rascunho pelo
Aprovador.

Após um ativo ser publicado, ele aparece de forma idêntica no glossário de
desenvolvimento e no glossário publicado. Na próxima vez que o ativo for
editado, a versão editada será exibida no estado de rascunho no glossário de
desenvolvimento, enquanto que a versão publicada anteriormente continuará
sendo exibida no glossário publicado.

Aprovando o conteúdo do catálogo
Quando o fluxo de trabalho está ativado, os usuários aos quais foi designada a
função Aprovador podem aprovar conteúdo no glossário de desenvolvimento.

Antes de Iniciar
v Você deve ter efetuado login como Usuário do , Autor do Glossário do ou
Administrador do Glossário do .
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v Deve-se ter a função de fluxo de trabalho Aprovador.
v O conteúdo do glossário deve estar no estado de aprovação pendente.

Sobre Esta Tarefa
Quando um usuário com função de fluxo de trabalho Editor faz e salva uma
mudança em um ativo de glossário, a mudança é exibida como uma versão de
rascunho do ativo no glossário de desenvolvimento. O Editor deve enviar a versão
de rascunho para aprovação. Isso altera o estado do ativo para aprovação
pendente. Quando o ativo está nesse estado, um Aprovador pode aprová-lo ou
enviá-lo de volta para o estado de rascunho para que o Editor possa fazer
mudanças adicionais. O Aprovador também pode incluir comentários sobre o
ativo. Os comentários são exibidos no log de desenvolvimento.

Procedimento
1. Clique em Desenvolvimento de Glossário.
2. Clique em Glossário.
3. Na área de janela Desenvolver, clique em Aprovação Pendente para exibir a
lista de ativos de glossário com aprovação pendente. Selecione um ou mais
ativos para aprovar ou enviar de volta para o estado de rascunho.
4. Clique em Aprovar para aprovar os ativos ou em Retornar para Rascunho se
quiser que o Editor faça mudanças adicionais.
5. Opcional: Inclua um comentário.

Publicando conteúdo alterado no catálogo
Se um fluxo de trabalho estiver ativado, o Publicador deverá publicar
explicitamente o conteúdo de glossário novo ou alterado antes que ele possa ser
visualizado no catálogo.

Antes de Iniciar
v Você deve ter efetuado login como Autor de Glossário do ou Administrador de
Glossário do .
v Deve-se ter a função de fluxo de trabalho do Publicador.
v O conteúdo a ser publicado deve ser Aprovado.

Sobre Esta Tarefa
Quando um usuário com a função de fluxo de trabalho Publicador publica o
conteúdo do glossário no catálogo, o conteúdo atualizado fica disponível para a
empresa inteira. Além disso, se algum ativo de glossário foi marcado para
exclusão, ele será excluído durante o processo de publicação.
Se uma propriedade de um ativo de glossário a ser publicado tiver um
relacionamento com outro ativo de glossário que ainda não foi publicado, a
propriedade não será exibida. Por exemplo, se você designar Term2 para que seja
um sinônimo para Term1, mas Term2 ainda não tiver sido publicado, então a
página de detalhes de Term1 no glossário publicado não exibirá Term2 como um
sinônimo.

Procedimento
1. Clique em Desenvolvimento de Glossário.
2. Clique em Glossário.
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3. Na área de janela Desenvolver, clique em Itens aprovados. Selecione os ativos
que deseja publicar.
4. Clique em Publicar.
5. Opcional: Inclua um comentário.

Gerenciando ativos de glossário
Usuários autorizados e Administradores de Glossário do podem criar e manter
ativos de glossário, como termos, categorias, regras, permissões ou outros ativos.
Também é possível designar ativos externos com links de ativo se as conexões de
comunicação entre servidores forem configuradas com .

Ativos de glossário
Os ativos de glossário são criados pelo Administrador de Glossário do . O
Administrador cria ativos como Termos, Categorias, Regras e Políticas.

Termos
Um termo é uma palavra ou frase que descreve uma característica da empresa.
Termos são o bloco de construção fundamental do glossário.
Quando se cria um termo, ele é definido por meio da especificação de suas
propriedades. As propriedades de um termo dão a ele um significado e o
diferenciam de outros termos.
As seguintes propriedades do termo são requeridas:
v Um nome exclusivo
v Uma categoria pai que especifica se o local na hierarquia do glossário
v Status no ciclo de vida como candidato ou padrão
De outra maneira, as propriedades opcionais de um termo o explicam melhor e o
diferenciam de outros termos. Por exemplo, é possível inserir uma descrição (uma
versão longa e uma versão curta), exemplo de uso, uma lista de sinônimos e um
único sinônimo preferencial e relacionamentos a outros termos, categorias, regras
de controle de informações e outros recursos no repositório de metadados. É
possível também definir dois tipos de propriedades customizadas: rótulos e
atributos customizados. Depois de um atributo customizado ou rótulo ser definido
para o glossário como um todo, ele pode ser aplicado a termos individuais.
Um aspecto importante do glossário é que ativos podem ser designados aos
termos. Designando um ativo a um termo é possível fornecer contexto de negócios
a este ativo. Ativos que estão no catálogo e ativos externos podem ser designados
aos termos.
É possível também definir outros tipos de relacionamentos dos termos. Por
exemplo, um termo pode ser relacionado a outro termo, ter referência a uma ou
mais categorias, diferentes de sua categoria pai, e pode ser substituído por outro
termo.
Opcionalmente, o administrador do glossário pode ativar o recurso de histórico de
termo. Quando um histórico de termo é ativado, mudanças em certas propriedades
do termo são registradas na seção Histórico do Termo da página de detalhes para
elas. Durante a visualização da página de detalhes, é possível escolher quais
propriedades disponíveis exibir na tabela de históricos do termo.
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Exemplos
Os seguintes exemplos ilustram algumas das propriedades do termo que você
pode especificar:
ativo atribuído
Um relatório BI tem uma seção chamada IDs da Conta. Você atribui o
relatório BI, que é um ativo, para o termo ID da Conta, porque a definição
completa do termo no glossário explica o significado de "ID da Conta" para
a organização. A definição completa do ID da Conta no glossário consiste
no termo, suas propriedades e quaisquer outras informações associadas ao
termo ID da Conta. Essas informações ajudam as pessoas que leem o
relatório a entenderem o que está sendo mencionado na seção "IDs da
Conta". Neste caso, você definiria IsModifier como Sim.
termos sinônimos
O termo Informações sobre Faturamento possui o sinônimo Endereço de
Faturamento e Faturar para. Se você obter um relatório sobre Endereço de
Faturamento e utilizar o termo Informações sobre Faturamento, o atributo
de sinônimo confirmará que esses dois termos são sinônimos.
termos relacionados
Informações sobre Faturamento possui os termos relacionados Detalhes de
Endereço e Informações sobre Remessa. Esses termos relacionados indicam
que Informações sobre Faturamento está relacionado aos endereços. Por
outro lado, se Informações sobre Faturamento possuir os termos
relacionados Fatura e Recebimento, o conceito de Informações sobre
Faturamento estará relacionado aos encargos financeiros.
Conceitos relacionados:
“Relacionamentos para Categorias e Termos” na página 84
Algumas propriedades definem relacionamentos entre termos e categorias no
catálogo.
Tarefas relacionadas:
“Criando ativos do glossário” na página 90
Usuários autorizados podem criar termos, categorias, regras de controle de
informações e políticas de controle de informações.
“Editando ativos do glossário” na página 91
Os usuários autorizados podem editar categorias, termos, políticas de controle de
informações e regras de controle de informações existentes.

Categorias
Uma categoria é como uma pasta ou um diretório que organiza o conteúdo do
glossário.
As categorias fornecem a estrutura lógica para o glossário de forma que você possa
procurar e entender o relacionamento entre os termos e as categorias no glossário.
É possível organizar categorias em uma hierarquia com base em seu significado e
relacionamentos uns com os outros.
Uma categoria pode conter outras categorias e termos. Além disso, uma categoria
pode fazer referência a termos que esta não contém. Por exemplo, a categoria
chamada Resumo do Cliente possui uma subcategoria chamada Resumo de
Despesas do Cliente. A categoria possui um termo chamado Grau de Risco de
Cartão de Crédito e referencia o termo Risco de Cartão de Crédito.
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O acesso ao conteúdo do glossário é fornecido por permissões baseadas nas
categorias. O Administrador de Glossário do pode especificar quais categorias
podem ser acessadas por usuários específicos. Por padrão, todos os usuários
podem acessar todas as categorias.
Tarefas relacionadas:
“Criando ativos do glossário” na página 90
Usuários autorizados podem criar termos, categorias, regras de controle de
informações e políticas de controle de informações.
“Editando ativos do glossário” na página 91
Os usuários autorizados podem editar categorias, termos, políticas de controle de
informações e regras de controle de informações existentes.

Políticas de Controle de Informações
Uma política de controle de informações é uma descrição de língua natural de uma
área de assunto de controle.
As políticas de controle de informações e as regras de controle de informações
descrevem as características para tornar os recursos de informações compatíveis
com os objetivos corporativos. É possível organizar as políticas de controle de
informações em uma hierarquia com base em seus significados e relacionamentos
entre si.
Cada política de controle de informações pode conter diversas subpolíticas de
controle de informações. Cada política de controle de informações pode referenciar
uma ou mais regras de controle de informações.
Por exemplo, uma política de controle de informações "Dados de Alta Qualidade"
indica que os dados devem atender a um padrão de alta qualidade. Uma
subpolítica de "Dados de Alta Qualidade" denominada "Dados do Cliente de Alta
Qualidade" indica que os dados do cliente devem atender a um padrão de alta
qualidade. A política de "Dados do Cliente de Alta Qualidade" referencia uma
regra de controle de informações denominada "Verificação de Códigos Postais".
Esta regra indica que os endereços de clientes devem usar os códigos de
endereçamento postal válidos, conforme fornecidos pela agência de correio.
Ao criar uma política de controle de informações, conceda a ela um nome e uma
descrição de texto. Ao criar ou editar a política você pode especificar subpolíticas
contidas, regras referenciadas, organizadores e outras propriedades.
Conceitos relacionados:
“Relacionamentos para Políticas de Controle de Informações e Regras de Controle
de Informações” na página 81
Algumas propriedades de política e de regra definem os relacionamentos entre as
políticas de controle de informações, regras de controle de informações e outros
recursos no repositório de metadados.

Regras de Controle de Informações
Uma regra de controle de informações é uma descrição de idioma natural dos
critérios que são usados para determinar se os recursos de informações estão
compatíveis com os objetivos de negócios.
Ao criar uma regra de controle de informações, conceda a ela um nome e uma
descrição de texto. Também é possível especificar políticas de controle de
informações de referência, recursos designados, organizadores e outras
propriedades da regra. Uma regra de controle de informações pode ser
referenciada por zero, uma ou diversas políticas de controle de informações.
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As regras de controle de informações podem ser associadas a outros recursos de
informações de várias maneiras:
Implementado por
As regras de controle de informações podem ser usadas como
especificações para regras operacionais de controle de dados. Se uma regra
de controle de informações for implementada por um recurso, o recurso
executará uma ação que é especificada pela regra. Por exemplo, uma regra
de controle de informações pode ser implementada por uma regra de
dados IBM InfoSphere Information Analyzer ou uma tarefa IBM InfoSphere
DataStage.
Controla
Se uma regra de controle de informações controlar um recurso, o recurso
se comportará ou deve se comportar conforme especificado pela regra de
controle de informações. Os recursos que são controlados pelas regras de
controle de informações geralmente serão origens de dados. Por exemplo,
uma regra de controle de informações pode controlar uma tabela de banco
de dados. Os termos também podem ser designados como recursos
controlados. Por exemplo, uma regra denominada "assegurar que a receita
atende ao nível mínimo" pode controlar um termo denominado "receita".
Regras Relacionadas
Uma regra de controle de informações pode estar relacionada a uma ou
mais regras de controle de outras informações. Por exemplo, você pode
criar uma regra denominada "endereço válido" que está relacionada a outra
regra denominada "nome da cidade válida". Os relacionamentos de regra
relacionados são bidirecionais. Por exemplo, se você especificar que a regra
"endereço válido" está relacionada à regra "nome da cidade válida", então o
"nome da cidade válida" será automaticamente relacionado ao "endereço
válido".
Os recursos que podem ser associados às regras de controle de informações podem
ser recursos no repositório de metadados ou recursos externos, incluindo links para
os recursos em outros aplicativos.
Conceitos relacionados:
“Relacionamentos para Políticas de Controle de Informações e Regras de Controle
de Informações”
Algumas propriedades de política e de regra definem os relacionamentos entre as
políticas de controle de informações, regras de controle de informações e outros
recursos no repositório de metadados.

Relacionamentos para Políticas de Controle de Informações e
Regras de Controle de Informações
Algumas propriedades de política e de regra definem os relacionamentos entre as
políticas de controle de informações, regras de controle de informações e outros
recursos no repositório de metadados.
As propriedades podem definir os tipos a seguir de relacionamentos para as
políticas de controle de informações e as regras de controle de informações:
v Entre as regras de controle de informações
v Entre as políticas de controle de informações e as regras de controle de
informações
v Entre as políticas de controle de informações, as regras de controle de
informações e outros recursos
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Propriedades que Definem os Relacionamentos para Regras de
Controle de Informações
É possível especificar que as regras de controle de informações possuem tipos de
relacionamentos a seguir, listados aqui em ordem alfabética. Eles são um
subconjunto de todas as possíveis propriedades.
Controla
Os recursos que a regra de controle de informações controla ou deve
controlar. É possível criar um relacionamento de controle entre uma regra
de controle de informações e uma origem de dados para indicar que uma
regra operacional deve ser implementada para satisfazer este critério, às
vezes, no futuro ou para indicar que a regra de controle de informações
descreve alguma regra operacional que esteja agindo atualmente na origem
de dados. Os recursos podem ser recursos designados ou recursos externos
designados. A página de detalhes do recurso controlado exibe a regra com
a propriedade Controlado Por.
Implementado por
Recursos que implementam a regra de controle de informações. Os
recursos podem ser recursos designados ou recursos externos designados.
A página de detalhes do recurso exibe o nome da regra com a propriedade
Implementa.
Política de Referência
Uma política de controle de informações que referencia a regra de controle
de informações. Uma regra pode ser referenciada por zero ou mais
políticas de controle de informações.
Regra Relacionada
As regras de controle de informações que estão relacionadas de alguma
forma com a regra atual. O relacionamento é simétrico. Se você especificar
que a regra A está relacionada à regra B, então a regra B está relacionada à
regra A. Uma regra pode ter diversas regras de controle de informações
relacionadas.

Propriedades que Definem os Relacionamentos para Políticas de
Controle de Informações
É possível especificar que as políticas de controle de informações possuem tipos de
relacionamentos a seguir, listados aqui em ordem alfabética. Eles são um
subconjunto de todas as possíveis propriedades.
Regras
As regras de controle de informações que são ou devem ser controladas
por esta política de controle de informações.
Subpolíticas
Uma política de controle de informações pode ter uma ou mais
subpolíticas de controle de informações. Se uma política de controle de
informações tiver subpolíticas, ela será a política pai dessas subpolíticas.

Exemplos
Política de Referência
Uma política de controle de informações denominada Segurança de
Software indica que os procedimentos de segurança de software devem
estar em vigor, incluindo o software de verificação de vírus. Uma regra de
controle de informações denominada Procedimentos de Verificação de
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Vírus indica que o software de verificação de vírus deve ser atualizado em
cada computador uma vez por semana. Portanto, o autor da regra
Procedimentos de Verificação de Vírus especifica a Segurança de Software
da política como uma política referenciada para a regra.
Implementado por
Uma regra de controle de informações denominada "Manter Integridade de
Dados" indica "Todos os dados do cliente devem ser testados para validade
uma vez a cada 24 horas". Uma regra de dados do Information Analyzer
denominada "verificação de qualidade de 24 horas" executa um teste de
validade nos dados uma vez por dia. Como a regra de dados implementa
a regra de controle, o autor da regra de controle de informações especifica
que a regra de dados é Implementada Por regra de dados do InfoSphere
Information Analyzer.
Controla
A regra de controle de informações "Mantém Integridade de Dados" que é
descrita no exemplo anterior se aplica a um conjunto específico de bancos
de dados e tabelas e colunas de banco de dados que contêm dados do
cliente. A regra de dados InfoSphere Information Analyzer "verificação de
qualidade de 24 horas" destina-se a ser executada em todos esses bancos
de dados, tabelas e colunas. Portanto, o autor da regra de controle de
informações "Manter Integridade de Dados" especifica o relacionamento
Controla para todos os bancos de dados, colunas e tabelas em que a regra
de tempo de execução de "verificação de qualidade de 24 horas" é
executada ou deve ser executada.
Subpolíticas
A Segurança de Software da política de controle de informações indica que
os procedimentos de segurança devem estar em vigor a respeito do
software. Uma segunda política, denominada Firewalls indica que um
firewall deve ser implementado. Uma terceira política denominada
Credenciais indica que as senhas são necessárias para todos computadores
que hospedam os bancos de dados. O autor da Segurança de Software de
política especifica que os Firewalls e as Credenciais são subpolíticas de
Segurança do Software. A Segurança de Software é portanto a política pai
das políticas de controle de informações Firewalls e Credenciais.

Rótulos
Os rótulos são descritores simples e curtos para recursos que têm algo em comum
que seja significativo para sua empresa. Os rótulos podem ser usados na pesquisa
e na filtragem.
É possível aplicar um rótulo a qualquer tipo de ativo no ativo. É possível
considerar os rótulos como palavras-chave ou tags a serem aplicadas aos recursos.
É conveniente identificar os recursos de uma variedade de tipos com o mesmo
rótulo. Ou, você pode aplicar diversos rótulos para um único recurso.
Por exemplo, se uma ampla região geográfica for importante para sua empresa,
você pode ter definido os rótulos Ásia, América e Europa. Todos os recursos
relacionados à Ásia podem ser identificados com o rótulo "Ásia". Todos os recursos
relacionados à Europa podem ser identificados com o rótulo "Europa" e assim por
diante. Em cada caso, os recursos podem ser de diversos tipos. Por exemplo, o
rótulo "Ásia" pode ser aplicado aos termos, categorias, relatórios de BI, tarefas e
bancos de dados.
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Se você aplicar diversos rótulos a um ativo, os usuários do glossário poderão usar
qualquer um dos rótulos para lhe ajudar a localizar o ativo limitando os resultados
da procura ou filtrando uma lista.
Os Administradores de Glossário do definem rótulos de dentro do . Após um
rótulo ser definido para o glossário, qualquer Usuário de Glossário do que pode
criar ou editar termos pode designar o rótulo aos ativos. Além disso, Designadores
de Glossário do podem designar rótulos de dentro de outras ferramentas no
conjunto do IBM InfoSphere Information Server que suportem a função Designador
de Glossário do .
Muito embora um rótulo tenha sido definido para o glossário, é opcional aplicá-lo
a qualquer glossário definido.
Os rótulos não podem ser aplicados a recursos externos.

Relacionamentos para Categorias e Termos
Algumas propriedades definem relacionamentos entre termos e categorias no
catálogo.
As propriedades podem definir os tipos a seguir de relacionamentos para os
termos:
v Entre termos
v Entre termos e categorias
v Entre termos e recursos de informações

Propriedades que Definem os Relacionamentos para os Termos
É possível especificar que os termos tenham os seguintes tipos de relacionamentos:
Recursos Designados
Recursos como tarefas, relatórios e tabelas de bancos de dados são
designados ao termo. Vários ativos podem ser atribuídos a um único
termo. Um recurso pode ser designado para vários termos.
Possui um
Especifica um relacionamento em que um termo é componente de, parte
de, atributo de ou membro do termo atual. Por exemplo, parte de um
endereço é o nome da rua. Portanto, o termo Endereço possui o
relacionamento Possui Um para o termo Nome da Rua. Como outro
exemplo, uma pessoa possui um nome. Portanto, o termo Pessoa possui
um relacionamento Possui Um com o termo Nome. Ou, um
armazenamento possui um departamento. Portanto, o termo
Armazenamento possui um relacionamento Possui Um com o termo
Departamento. A propriedade Possui Um expressa o inverso da
propriedade É De.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.
Possui Tipo
Especifica um relacionamento no qual outro termo é um tipo do termo
atual. Por exemplo, um termo Endereço possui dois tipos: Endereço
Comercial e Endereço Residencial. A propriedade Possui Tipos expressa o
inverso da propriedade É Um Tipo De.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.
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É um Tipo De
Especifica um relacionamento no qual o termo atual é um tipo de outro
termo. Por exemplo, o termo Endereço Comercial é um tipo de Endereço.
A propriedade É um Tipo De expressa o inverso da propriedade Possui
Tipos.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.
É De

Especifica um relacionamento no qual o termo atual é componente de,
parte de, atributo de ou membro de outro termo. Por exemplo, um nome
de rua faz parte de um endereço. Portanto, o termo Nome da Rua possui o
relacionamento É De para o termo Endereço. Como outro exemplo, um
departamento faz parte de um armazenamento. Portanto, o termo
Departamento possui o relacionamento É De para o termo
Armazenamento. Ou, um nome é um atributo de uma pessoa. Portanto, o
termo Nome possui o relacionamento É De para o termo Pessoa. A
propriedade É De expressa o inverso da propriedade Possui Um.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.

Sinônimo Preferido
O termo é o termo preferido em um grupo de termos sinônimos. Termos
com o status Reprovado não podem ser termos preferidos.
Categorias de Referência
Categorias que referenciam o termo. Um termo pode ser referenciado para
várias categorias.
Substituído pelo Termo
O termo que substitui este termo.
Substitui
O termo que é substituído por este termo.
Sinônimos
Termos que possuem o mesmo significado. Um termo pode possuir vários
termos sinônimos. O relacionamento é simétrico e transitivo. Se o termo A
for um sinônimo do termo B, e o termo B for um sinônimo do termo C,
cada termo será sinônimo dos outros.

Propriedades que Definem os Relacionamentos para as Categorias
É possível especificar que as categorias possuem os tipos a seguir de
relacionamentos, listados aqui em ordem alfabética. Eles são um subconjunto de
todas as possíveis propriedades.
Contém Termo de Negócios
Um termo deve estar incluído em uma categoria. O termo deve estar
incluído em apenas uma categoria.
Categoria Pai
A categoria que contém esta categoria como uma subcategoria.
Faz Referência ao Termo de Negócios
Uma categoria pode fazer referência a um termo. Um termo pode ser
referenciado para várias categorias.
Subcategorias
Uma categoria pode ter uma ou mais subcategorias. Se uma categoria
possui subcategorias, ela é a categoria pai dessas subcategorias.
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Exemplos
Os exemplos a seguir ilustram algumas das propriedades que você pode
especificar para definir os relacionamentos para categorias e termos:
ativo atribuído
Um relatório BI tem uma seção chamada IDs da Conta. Você designa o
relatório de BI, que é um ativo no catálogo, ao termo ID da Conta, pois a
definição completa do termo no catálogo explica o significado de "ID da
Conta" para a organização. A definição completa do ID da Conta no
catálogo consiste no termo, suas propriedades e em quaisquer outras
informações associadas ao termo ID da Conta. Essas informações ajudam
as pessoas que leem o relatório a entenderem o que está sendo mencionado
na seção "IDs da Conta". Nesse caso, você configuraria a propriedade É
Modificador como Sim.
É um Tipo De
Um termo Identificador possui a definição: “Um rótulo independente de
idioma ou token que identifica exclusivamente um recurso”. O termo
Identificador Pessoal é um tipo de identificador; portanto, ele recebe a
propriedade É um Tipo De em relação ao termo Identificador. Além disso,
o termo Número do Passaporte é um tipo de Identificador Pessoal;
portanto, o Número do Passaporte é designado ao relacionamento É um
Tipo de em relação ao termo Identificador Pessoal. Como os
relacionamentos É um Tipo de são herdados, o Número do Passaporte
também possui um relacionamento É um Tipo de para o termo
Identificador. Em outras palavras, o Número do Passaporte é um tipo de
"Identificador Pessoal" e "Identificador Pessoal" é um tipo de Identificador;
portanto, o Número do Passaporte é um tipo de Identificador.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.
Possui um
Os termos Endereço, Número da Rua, Nome da Rua, Cidade e Código de
Endereçamento Postal são todos definidos no catálogo. Como um endereço
é composto pelos elementos designados pelos outros termos, um autor
edita o termo Endereço para especificar que o Endereço possui o
relacionamento Possui um para o Número da Rua, Nome da Rua, Cidade
e Código de Endereçamento Postal. Por sua vez, o Código de
Endereçamento Postal, Nome da Rua, Cidade e País recebem
automaticamente o relacionamento É De para Endereço.
Consulte “Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87 para obter
informações adicionais sobre esta propriedade.
termos sinônimos
O termo Informações sobre Faturamento possui o sinônimo Endereço de
Faturamento e Faturar para. Se você obter um relatório sobre Endereço de
Faturamento e utilizar o termo Informações sobre Faturamento, o atributo
de sinônimo confirmará que esses dois termos são sinônimos.
termos relacionados
Informações sobre Faturamento possui os termos relacionados Detalhes de
Endereço e Informações sobre Remessa. Esses termos relacionados indicam
que Informações sobre Faturamento está relacionado aos endereços. Por
outro lado, se Informações sobre Faturamento possuir os termos
relacionados Fatura e Recebimento, o conceito de Informações sobre
Faturamento estará relacionado aos encargos financeiros.
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termos referenciados
O termo Informações de Faturamento está contido na categoria Detalhes de
Pagamento. Ao visualizar a categoria Detalhes do Contato, você verá
Informações sobre Faturamento como um termo de referência.
Relacionamentos É Um e Possui Um:
É possível especificar que um termo é um tipo de outro termo ou que um termo é
uma parte, membro ou característica de outro termo. Também é possível especificar
o inverso desses relacionamentos.
A tabela a seguir descreve as propriedades que especificam os relacionamentos É
Um e Possui Um:
Tabela 20. Propriedades de relacionamento É um e Possui um
Nome da Propriedade

Descrição

Possui um
Especifica um relacionamento em que um termo é componente de, parte de, um atributo de ou
membro do primeiro termo. Por exemplo, o termo Empréstimo Residencial tem os atributos Taxas,
Tarifas e Margem. Nesse caso, Empréstimo Residencial tem o relacionamento Possui um com os termos
Taxa Híbrida, Tarifa e Margem.
A propriedade Possui Um é o inverso da propriedade É De.
É De
Especifica um relacionamento em que um termo é componente de, parte de, atributo de ou membro de
outro termo. Por exemplo, Taxa Híbrida, Tarifas e Margem são os atributos de um Empréstimo
Residencial. Nesse caso, cada um dos termos Taxa Híbrida, Tarifas e Margem tem o relacionamento É
de para o termo Empréstimo Residencial.
A propriedade É De é o inverso da propriedade Possui Um.
Possui Um Tipo
Descreve quando o conceito expresso por um termo possui um ou mais subtipos que são expressos por
outros termos. Por exemplo, o termo Empréstimo pode ser especificado como tendo um relacionamento
Possui um Tipo para os termos Empréstimo Residencial, Empréstimo de Carro e Empréstimo
Estudantil.
A propriedade Possui Um Tipo é o inverso da propriedade É Um Tipo De.
É um Tipo De
Descreve quando o conceito expresso por um termo é uma instância do conceito expresso por outro
termo normalmente com escopo mais amplo. Por exemplo, o termo Empréstimo Residencial pode ser
especificado como É Um Tipo De em relação ao termo Empréstimo, porque um empréstimo residencial
é um tipo de empréstimo. Da mesma forma, um Empréstimo de Carro e um Empréstimo Estudantil
são tipos de empréstimos. Como resultado, os termos Empréstimo de Carro e Empréstimo Estudantil
são especificados para ter o relacionamento É um Tipo com o termo Empréstimo Residencial.
A propriedade É Um Tipo De é o inverso da propriedade Possui Um Tipo.

A figura a seguir ilustra os relacionamentos É Um Tipo De e Possui Um Tipo com
exemplos de empréstimos:
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Empréstimo
É um Tipo de

Possui o Tipo

Empréstimo de Carro
É um Tipo de

Empréstimo de Aluno

Empréstimo de Residência

A figura a seguir ilustra os relacionamentos Possui Um e É De com exemplos de
empréstimos:

Empréstimo de
Residência

É de

Possui um

Impostos
Margem

É de

Taxa Híbrida

Se uma das propriedades for especificada, o inverso dessa propriedade será
automaticamente implementado. Por exemplo, se os termos B e C forem
componentes do termo A, o termo A terá os componentes termo B e termo C. Os
relacionamentos resultantes no catálogo serão mostrados na tabela a seguir:
Tabela 21. Relacionamentos de Componente
Termo Atual

Relacionamento

O

Possui um

Termos Associados
B, C

B, C

É De

O

Da mesma forma, se o termo X tiver os tipos termo Y e termo Z, o termo Z e o
termo Y serão tipos de termo X. Os relacionamentos resultantes no catálogo serão
mostrados na tabela a seguir:
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Tabela 22. Relacionamentos de Tipo
Termo Atual

Relacionamento

Termos Associados

X

Possui Um Tipo

Y, Z

Y, Z

É um Tipo De

X

Esses relacionamentos podem ser herdados. Por exemplo, um Empréstimo
Residencial tem o relacionamento É um Tipo para o Empréstimo e o Empréstimo
tem o relacionamento Tem um para Margem. Então, por herança, Empréstimo
Residencial tem o relacionamento Tem um para Margem. O relacionamento entre o
Empréstimo Residencial e a Margem é considerado derivado de relacionamento
entre o Empréstimo Residencial e Empréstimo. A figura a seguir ilustra esses
relacionamentos.

Se
Empréstimo Residencial

É um Tipo de

Empréstimo

e

Possui um

Margem

Então
Empréstimo
Residencial

Possui um

Margem
(derivado do Empréstimo)

A ilustração a seguir mostra como esse relacionamento é exibido durante a
visualização do termo Empréstimo Residencial em sua página Detalhes. O
relacionamento "derivado de" é indicado pelo ícone Derivado de

.
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Recursos Designados
Com o , é possível associar os termos e as regras de controle de informações com
outros recursos de informações, designando os outros recursos para os termos ou
regras de controle.
Um recurso de informações é uma parte das informações valiosas para a
organização e que podem ter relacionamentos, dependências ou ambos com outros
recursos de informações. Com o , é possível designar os ativos para os termos e as
regras de controle de informações. Ao designar um recurso a um termo ou regra,
indique que algum relacionamento existe entre o recurso e o termo ou regra, e que
o relacionamento tem significado para a sua empresa.
Quando os usuários do visualizam os detalhes de um termo ou regra, eles poderão
ver uma lista de recursos que são designados para esse termo ou regra. Os
usuários podem também procurar recursos e exibir detalhes sobre os recursos com
o.
Os recursos que são designados aos termos ou às regras de controle de
informações podem ser de dois tipos:
v Recursos no repositório de metadados do IBM InfoSphere Information Server
v Os recursos que residem fora do repositório de metadados são denominados
recursos externos

Criando ativos do glossário
Usuários autorizados podem criar termos, categorias, regras de controle de
informações e políticas de controle de informações.

Sobre Esta Tarefa
Você deve ter efetuado login como Administrador do ou Autor do . Caso seja um
Autor do e esteja criando categorias ou termos, você deverá ter permissões para a
categoria pai da nova categoria ou termo.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Glossário de
Desenvolvimento. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, inicie com a
etapa 2.
2. Selecione Criar e, em seguida, selecione o item de menu que corresponde ao
tipo de recurso que deseja criar:
v Para criar um termo, clique em Criar Termo.
v Para criar uma categoria, clique em Criar Categoria.
v Para criar uma regra, clique em Criar Regra de Controle de Informações.
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v Para criar uma política de controle de informações, clique em Criar Política
de Controle de Informações.
3. Insira informações nos campos obrigatórios e outros campos que você deseja
incluir.
4. Clique em Salvar e escolha o tipo de salvamento que você deseja executar. É
possível optar por salvar e fechar a janela, salvar e editar melhor o recurso
recém-criado ou salvar e criar outro recurso do mesmo tipo.

Resultados
Um ativo de glossário é criado com informações básicas sobre o ativo. Se o fluxo
de trabalho estiver ativado, o recurso estará no estado de rascunho no glossário de
desenvolvimento. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, o recurso está no
glossário e está disponível para todos os usuários que possuem permissões
apropriadas de categoria.

O que Fazer Depois
Edite o recurso para incluir informações sobre ele e estender seu significado.
Conceitos relacionados:
“Termos” na página 78
Um termo é uma palavra ou frase que descreve uma característica da empresa.
Termos são o bloco de construção fundamental do glossário.
“Categorias” na página 79
Uma categoria é como uma pasta ou um diretório que organiza o conteúdo do
glossário.
“Regras de Controle de Informações” na página 80
Uma regra de controle de informações é uma descrição de idioma natural dos
critérios que são usados para determinar se os recursos de informações estão
compatíveis com os objetivos de negócios.
“Políticas de Controle de Informações” na página 80
Uma política de controle de informações é uma descrição de língua natural de uma
área de assunto de controle.

Editando ativos do glossário
Os usuários autorizados podem editar categorias, termos, políticas de controle de
informações e regras de controle de informações existentes.

Antes de Iniciar
Você deve ter efetuado login como Administrador do ou Autor do .
Caso seja um Autor do e esteja editando uma categoria ou termo, você deverá ter
permissões para a categoria pai para a subcategoria ou termo que deseja editar.
Se o fluxo de trabalho for ativado, as permissões apropriadas devem ser
concedidas ao autor no Glossário de Desenvolvimento.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Glossário de
Desenvolvimento. Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, inicie com a
etapa 2.
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2. Navegue para a página de detalhes do ativo de glossário que deseja editar. É
possível localizar o recurso pesquisando ou procurando. É possível também
usar o Localizador de Termo Rápido para localizar termos.
3. Clique em Editar. Você está agora no modo de edição e pode alterar qualquer
propriedade do recurso.
4. Altere as propriedades e salve as mudanças.

Resultados
Se o fluxo de trabalho estiver ativado, o recurso alterado agora estará no modo de
rascunho no glossário de desenvolvimento. Se o fluxo de trabalho não estiver
ativado, as mudanças no recurso serão publicadas no glossário e poderão ser
visualizadas por todos os usuários que tiverem as permissões apropriadas.

O que Fazer Depois
Se o fluxo de trabalho estiver ativado, você poderá enviar o recurso alterado ao
Publicador para aprovação.
Conceitos relacionados:
“Termos” na página 78
Um termo é uma palavra ou frase que descreve uma característica da empresa.
Termos são o bloco de construção fundamental do glossário.
“Categorias” na página 79
Uma categoria é como uma pasta ou um diretório que organiza o conteúdo do
glossário.
“Regras de Controle de Informações” na página 80
Uma regra de controle de informações é uma descrição de idioma natural dos
critérios que são usados para determinar se os recursos de informações estão
compatíveis com os objetivos de negócios.
“Políticas de Controle de Informações” na página 80
Uma política de controle de informações é uma descrição de língua natural de uma
área de assunto de controle.

Incluir ou editar notas
Os usuários Administrador do e Autor do pode incluir notas sobre um ativo.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador do ou função Autor do para incluir notas.

Sobre Esta Tarefa
Você pode incluir uma nota para fornecer informações sobre um recurso. Nem
todos os ativos podem ter notas, e se o ativo puder ter notas, qualquer usuário
poderá criar uma. Os Administradores do podem editar e excluir todas as notas.
Os Autores do podem editar e excluir apenas as notas necessárias.

Procedimento
1. Na página Detalhes de um ativo, clique em Notas.
2. Clique em Novo para criar uma nota.
3. No campo Assunto, digite o título que é exibido na seção Notas da página de
informações de um ativo. Quando os detalhes de informações de um recurso
são exibidos, o assunto de cada nota do recurso é listado. Para diferenciar entre
notas, digite um assunto exclusivo.

92

Controlando Informações Usando o Catálogo de Controle de Informações do IBM InfoSphere

4. Selecione Tipo na lista. Ele pode ser Informativo, Ação ou Outro.
Informativo
Uma nota que fornece informações apenas e não requer ação. Por
exemplo, uma nota informativa pode ser uma nota que indica, no
campo Nota, que o recurso foi criado para compatibilidade com um
requisito de uma agência administrativa.
Ação

Uma nota que indica que a ação é necessária. Por exemplo, se a ação
for solicitar uma revisão do recurso, selecione o tipo Ação e digite o
texto “Revisar este recurso antes da próxima reunião” no campo Nota.

Outro Uma nota que envolve tudo além de informações ou ação.
Por exemplo, uma nova nota com status Aberto e tipo Informativo será incluída
em um ativo. Outro usuário altera o status para Pendente e o tipo para Ação
enquanto aguarda que alguma ação seja feita no recurso. Quando a ação é feita,
o usuário altera o status para Fechada.
5. Selecione o Status na lista. Pode ser Aberto, Pendente ou Encerrado.
Abrir

Uma nova nota de qualquer tipo para o recurso.

Pendente
Uma ação ou resposta é necessária.
Fechado
Uma ação ou resposta não é mais necessária.
Se o status ou tipo mudar, nenhuma notificação será fornecida para o
organizador do recurso. Para rastrear alterações nas notas do recurso, crie uma
consulta para listar notas de um determinado tipo ou status.
6. Digite o texto no campo Nota. Não há limite no número de caracteres na nota.
7. Clique em Salvar.
Para editar ou excluir uma nota, acesse a página Detalhes do ativo, selecione a
guia Notas e clique no ícone apropriado.

Log de desenvolvimento para ativos de glossário em um
glossário de desenvolvimento
Se o recurso do fluxo de trabalho estiver ativado, é possível monitorar mudanças
que são feitas em um ativo de glossário visualizando seu log de desenvolvimento.
Uma entrada de log de desenvolvimento é criada sempre que é feita uma mudança
em um ativo de glossário ou sempre que um participante do fluxo de trabalho
inclui um comentário.
O log de desenvolvimento fornece informações sobre cada mudança, incluindo a
data em que ela foi feita, o tipo de atividade que ocorreu, o estado do fluxo de
trabalho do ativo, o usuário ou grupo de usuários responsável e os comentários.
O log de desenvolvimento é exibido na página de detalhes do ativo de glossário.
Se o ativo de glossário for um termo, é possível visualizar as mudanças
registradas. Apenas alguns tipos de mudanças que podem ser feitas em um termo
podem ser registradas. Essas mudanças são as mesmas que podem ser exibidas no
histórico do termo.
Quando um glossário de desenvolvimento é publicado, o log de desenvolvimento
mostra um estado Sincronizado para indicar que existe uma cópia idêntica do ativo
no glossário de desenvolvimento e no glossário publicado.
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Gerenciando atributos customizados para termos e categorias
Os usuários Administrador de Glossário e Autor do podem usar atributos
customizados para aplicar padrões de controle, ativar estruturas de arquitetura ou
fornecer outros metadados para a organização.

Atributos customizados para termos e categorias
Administradores de Glossário do podem criar atributos customizados para
categorias e termos se as propriedades padrão não atenderem às necessidades da
empresa.
Você deve ser um Administrador de Glossário do para criar, modificar ou excluir
um atributo customizado.
Os atributos customizados para categorias e termos podem se aplicar às categorias,
termos ou ambos, categorias e termos. Se você aplicar o atributo customizado para
ambos, categorias e termos, os dois atributos customizados separados serão criados
com o mesmo nome: um que se aplica às categorias e outro que se aplica aos
termos.
Cada atributo customizado para um termo ou categoria possui um nome, uma
descrição e um tipo de atributo. O tipo pode ser uma sequência ou uma lista
enumerada de sequências. Você pode editar o atributo customizado e alterar o tipo
a qualquer momento:
v No tipo Enumerado para o tipo Sequência, o valor é salvo como tipo Sequência.
v Do tipo Sequência para o tipo Enumerado, você perderá o valor da sequência, a
menos que essa sequência exata seja incluída na lista enumerada de sequências.
O valor inicial de cada atributo customizado para um termo ou uma categoria é
NULL. Você pode editar o termo ou categoria e designar um valor para os
atributos customizados.

Exemplo
Crie um atributo customizado com o nome Sensibilidade de Dados com essa
descrição curta:
Um número de 1 a 5 indicando a sensibilidade dos dados. Sensibilidade é
uma medida subjetiva do impacto do termo que está sendo liberado para
consumidores não autorizados.
É possível especificar que o atributo Sensibilidade de Dados seja aplicado apenas
para termos. Escolha os tipos enumerados e digite os números de 1 a 5 como
valores. Depois de criar o atributo customizado, atribua um desses valores a cada
termo que você liberar para os consumidores.

Criando Atributos Customizados
Os usuários Administradores de Glossário do podem criar atributos customizados
para armazenar informações adicionais sobre termos e categorias.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Glossário do .
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Sobre Esta Tarefa
Se sua organização achar útil definir propriedades adicionais para termos ou
categorias além dos fornecidos com , é possível criar atributos customizados. Um
atributo customizado é uma propriedade que você define.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Clique em Administração.
Expanda Gerenciamento de Catálogo.
Em Atributos Customizados, clique em Para Termos e Categorias.
Na janela Atributos customizados para termos e categorias, clique em Novo.

5. Digite o nome para o atributo customizado na janela Criar Atributo
Customizado.
6. Selecione o tipo de ativo ao qual o atributo customizado se aplica a partir da
caixa de seleção Aplica-se a. Se você selecionar ambas as caixas de seleção,
um atributo customizado será criado para ambos os termos e categorias.
7. Insira a descrição para o atributo customizado. É possível incluir um link de
hipertexto para outras informações em forma de um link HTTP.
8. Selecione o Tipo de Dado. É possível selecionar apenas um valor. Se você
selecionar Enumerado, será necessário inserir o valor na tabela Valores
Válidos exibida.
9. Insira o valor e clique em Incluir.
10. Clique em Remover para excluir o valor inserido se ele não for necessário ou
para inserir um novo valor.
11. Clique em Salvar.

Designando valores a atributos customizados
Os usuários Administrador de Glossário do e Autor de Glossário do podem
designar valores aos atributos customizados de termos e categorias.

Antes de Iniciar
v Deve-se ter a função Administrador de Glossário do ou a função Autor de
Glossário do .
v O atributo customizado deve existir no catálogo para que seja possível designar
valores a ele.

Sobre Esta Tarefa
Valores de atributo customizado podem ser de tipos diferentes. Você seleciona o
tipo do valor ao designá-lo ao atributo customizado.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Expanda Glossário.
3. Selecione o tipo de ativo ao qual deseja aplicar o atributo customizado. Por
exemplo, Categorias.
4. Na janela Procurar, selecione o ativo ao qual deseja designar um atributo
customizado e clique em Editar.
5. Na seção Informações gerais, selecione o atributo customizado e designe um
valor a ele:
v Atributos enumerados têm uma lista. Selecione um valor da lista.
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v Atributos de sequência têm uma caixa de texto. Se a caixa de texto estiver
vazia, digite um texto livre. Se a caixa de texto não estiver vazia, é possível
alterar o valor.
6. Clique em Salvar.

Excluindo atributos customizados
Os usuários Administradores de Glossário do podem excluir atributos
customizados para termos e categorias.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Glossário do .

Sobre Esta Tarefa
Quando você exclui um atributo customizado, também é possível excluir todos os
valores definidos para esse atributo para qualquer ativo.

Procedimento
1. Clique em Administração.
2. Expanda Gerenciamento de Catálogo.
3. Em Atributos Customizados, clique em Para Termos e Categorias.
4. Selecione um atributo customizado da lista e clique em Excluir.
5. Clique em Sim para confirmar.

Gerenciando atributos customizados e recursos de informações
É possível criar, editar e excluir definições de atributos customizados designadas a
recursos de informações. Além disso, é possível importar e exportar valores de
atributos customizados.

Criando Atributos Customizados
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função de Administrador de Recurso de Informações do .
Deve-se saber o tipo de ativo ao qual o atributo customizado será aplicado e se o
atributo customizado também será aplicado a ativos-filhos.
Deve-se saber o tipo de valores que serão designados ao atributo customizado.

Sobre Esta Tarefa
Os usuários aplicam valores a atributos customizados do tipo Texto, Número ou
Data. Alternativamente, se o atributo customizado tiver uma lista de valores
predefinidos, o usuário selecionará o valor para aplicar.
Após a criação de um atributo customizado, é possível alterar apenas o texto no
campo Descrição.
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Procedimento
1. Clique em Administração.
2. Expanda Gerenciamento de Catálogo. Na seção Atributos Customizados, clique
em Para recursos de informações.
3. Na janela Atributos customizados para recursos de informações, clique em
Novo.
4. Digite o nome do atributo customizado.
5. Na lista Aplicado aos ativos, selecione os tipos de ativos aos quais o atributo
customizado pode ser aplicado.
6. Na lista Tipo de atributo customizado, selecione o tipo de atributo
customizado. Para requerer que os usuários selecionem uma lista de valores
válidos, selecione Valores predefinidos. Linhas em branco na tabela Valores
predefinidos são ativadas. Digite o valor da cadeia na coluna Valor.
7. Na área Opções, execute as ações a seguir:
a. Para permitir que os usuários apliquem mais de um valor a um atributo
customizado, selecione Valores múltiplos.
b. Para exibir o atributo customizado de todos os ativos-filhos dos ativos
selecionados no campo Aplicado aos ativos, selecione Exibir nos
ativos-filhos.
8. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados:
“Atributos Customizados”
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Importando atributos customizados” na página 99
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.
“Exportando atributos customizados” na página 102
É possível exportar atributos customizados sem seus valores para um arquivo em
formato Linguagem de Marcação Extensível (XML). Também é possível exportar
atributos customizados com seus valores para um arquivo que esteja em um
formato valor separado por vírgula (CSV).
Referências relacionadas:
“Formato de arquivo CSV para importar atributos customizados” na página 100
É possível usar um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para definir uma
lista de valores válidos para atributos customizados que são projetados para tipos
específicos de ativos.

Atributos Customizados
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Descrição geral
É possível criar, editar, excluir, importar e exportar atributos customizados.
Cada atributo customizado possui um nome, uma descrição, um tipo e um
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valor. O tipo pode ser Sequência, Data, Texto ou Número. Um atributo
customizado pode conter um valor único ou valores múltiplos. Os valores
podem ser predefinidos para que os usuários selecionem ou podem ser
entrada de texto.
É possível importar os valores do atributo customizado usando um
arquivo no formato de valor separado por vírgula (CSV). Como alternativa,
é possível editar os valores de atributo customizado de um ativo ao editar
o ativo. Também é possível exportar os valores de atributo customizado
para um arquivo CSV.
Criando Atributos Customizados
Quando se cria um atributo customizado no , ele é armazenado no
catálogo. Não é possível criar dois atributos customizados com o mesmo
nome.
Ao criar um atributo customizado, você pode permitir que o usuário insira
um único valor ou diversos valores. De maneira alternativa, é possível
definir uma lista de valores dentre os quais o usuário pode selecionar.
Se nenhum valor for definido para o usuário selecionar, o usuário poderá
designar qualquer valor que se ajuste ao tipo de atributo customizado. Por
exemplo, um atributo customizado denominado “Classificação de Risco de
Crédito” é do tipo Número com os valores válidos definidos de 1, 2, 3 e 4.
O usuário deve escolher um desses valores. No entanto, se nenhum valor
for definido, o usuário poderá designar qualquer número como o valor de
atributo customizado.
Se um atributo customizado que foi criado no for excluído do catálogo, os
ativos aos quais ele foi aplicado não serão excluídos. Os valores do
atributo customizado excluído são removidos do ativo.
Editando atributos customizados
É possível editar um atributo customizado e alterar sua descrição ou os
valores a qualquer momento.
O valor inicial de cada atributo customizado é nulo. Se você editar um
valor, o valor original será excluído dos atributos customizados. Por
exemplo, se você substituir o valor “HR” por “Human Resources”, o valor
“HR” será removido de todos os atributos customizados e será substituído
por “Human Resources”.
Não é possível alterar o tipo do atributo customizado.
Valores de atributo customizado de ativos-filhos
Alguns ativos podem ter ativos-filhos. Quando você designa um atributo
customizado a um ativo, o valor é aplicado a todos os ativos-filhos.
Por exemplo, os ativos-filhos do host são, em ordem: banco de dados,
esquema, tabela de banco de dados, coluna. Se você designar um atributo
customizado a uma tabela de banco de dados, o atributo customizado
também será aplicado a todas as colunas dessa tabela de banco de dados.
A página Detalhes da tabela de banco de dados exibe o atributo
customizado duas vezes: para a tabela de banco de dados e para a coluna.
Consultas
É possível consultar os atributos customizados que possuem um
determinado valor ou cujo valor seja nulo. Quando você consulta um tipo
de ativo para o qual um atributo customizado foi definido, os atributos
customizados são exibidos na página Resultados da Consulta.
Tarefas relacionadas:
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“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.
“Importando atributos customizados”
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.
Referências relacionadas:
“Formato de arquivo CSV para importar atributos customizados” na página 100
É possível usar um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para definir uma
lista de valores válidos para atributos customizados que são projetados para tipos
específicos de ativos.

Importando atributos customizados
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.

Antes de Iniciar
Você deve atender aos seguintes requisitos:
v Deve-se ter a função de Administrador de Recurso de Informações do .
v O atributo customizado deve existir no catálogo.
v O nome e o tipo do recurso de informações para o qual o atributo customizado
é definido deve existir no catálogo.
v O tipo de valores no arquivo de importação deve corresponder ao tipo de
valores que o atributo customizado pode ter.
v O arquivo de importação não deve ultrapassar 5 MB. Se o tamanho do arquivo
exceder esse limite, a importação falhará. Divida o arquivo de importação em
diversos arquivos menores e, em seguida, importe.

Sobre Esta Tarefa
É possível importar atributos customizados usando um arquivo no formato CSV.
Também é possível importar atributos customizados editando o arquivo de
exportação criado no assistente Gerenciar atributos customizados do .
A importação não cria atributos customizados.

Procedimento
1. Para importar atributos customizados sem seus valores, execute estas etapas:
a. Clique em Administração.
b. Expanda Gerenciamento de Catálogo. Na seção Atributo Customizado,
clique no tipo de ativo ao qual os atributos customizados pertencem.
c. Na janela Gerenciar atributos customizados, clique em Importar.
2. Para importar atributos customizados com seus valores, execute estas etapas:
a. Clique em Catálogo.
b. Clique em Recursos de Informações. Na seção Criar, clique em Importar
valores de atributo customizado.
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c. Na janela Selecionar opção de mesclagem, selecione o método para resolver
conflitos entre um valor de atributo customizado no arquivo CSV e o valor
existente no catálogo:
v Se você escolher manter o valor existente, nenhuma mudança será feita
no catálogo.
v Se escolher substituir o valor existente, o atributo customizado existente
será excluído e substituído pelo valor importado.
3. Clique em OK para importar.

Resultados
v As duas primeiras colunas do arquivo CSV de importação são importadas. Uma
janela que informa quantas linhas foram importadas é exibida.
v Um valor de atributo customizado que existe no catálogo, mas não existe no
arquivo CSV de importação, não é excluído do catálogo.
v Se os valores forem os mesmos, os valores de atributo customizado não serão
importados.
v Valores que são iguais, exceto para seu caso, são considerados como se fossem o
mesmo valor. Por exemplo, se o valor Blue estiver no catálogo e o valor blue
estiver no arquivo de importação, o valor blue não será importado.
v Valores importados são anexados a quaisquer valores existentes no catálogo.
v Linhas de valores são exibidas na ordem em que foram inseridas ou importadas.
Conceitos relacionados:
“Atributos Customizados” na página 97
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.
Referências relacionadas:
“Formato de arquivo CSV para importar atributos customizados”
É possível usar um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para definir uma
lista de valores válidos para atributos customizados que são projetados para tipos
específicos de ativos.

Formato de arquivo CSV para importar atributos customizados
É possível usar um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para definir uma
lista de valores válidos para atributos customizados que são projetados para tipos
específicos de ativos.

Sintaxe
As regras de sintaxe a seguir controlam como definir valores corretamente. O
arquivo CSV deve conter apenas ativos do mesmo tipo.
Colunas e Títulos de Coluna
As colunas de todas as seções devem estar nesta sequência:
1. Nome do ativo ao qual você deseja designar os atributos customizados.
Um valor nesse campo é obrigatório. Se nenhum nome for listado, a
coluna será ignorada. Não use os seguintes caracteres especiais no
nome: , " [ ] '.
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2. Nome dos atributos customizados que você deseja designar ao ativo
listado na primeira coluna. Um valor nesse campo é opcional.
Títulos de coluna são obrigatórios e devem estar na linha imediatamente
após a linha Begin +++ para uma seção.
Caracteres Especiais e Suporte ao Idioma
Vírgulas
Uma vírgula (,) é o único delimitador aceito.
Aspas Será necessário colocar o texto entre aspas se ele incluir caracteres
não alfanuméricos, como símbolos matemáticos ou vírgulas.
Se houver aspas no texto, ele deverá ser colocado dentro das aspas
(" " ").
As aspas simples (') não são válidas e a linha será ignorada
durante a importação.
Suporte ao Idioma
O arquivo de importação deve estar na codificação UTF-8 ou ANSI
para ser compatível com todos os idiomas.
É possível digitar os valores e suas descrições em qual idioma.
Múltiplos Valores para um Atributo Customizado
Use um ponto-e-vírgula ( ; ) entre os valores. Coloque colchetes ([]) antes
do primeiro valor e após o último valor.
Os exemplos a seguir usam a sintaxe correta para um atributo customizado
com múltiplos valores:
v ["vermelho, branco, azul"; "vermelho, branco"; "vermelho, azul"; "branco,
azul"]
v [sim; não; "n/a"]
v [Base de contagem de dias; Taxas adiadas; Data de vencimento final]

Exemplos de atributos customizados em um arquivo de importação
CSV
Veja aqui uma amostra de arquivo CSV que pode ser usada para importar
atributos customizados para dois ativos do tipo aplicativo. O ativo CRM tem três
atributos customizados designados a ele: Deploy_Date, Extended_Description e
Link. O atributo customizado Popular_Foods não é designado ao ativo CRM,
portanto, seu valor é em branco. O ativo foods tem dois atributos customizados:
Extended_Description e Popular_Foods.

Veja aqui outro arquivo CSV que pode ser usado para importar atributos
customizados para um ativo do tipo relatório de BI. A identidade do ativo de
relatório de BI está incluída com o nome do ativo.
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Conceitos relacionados:
“Atributos Customizados” na página 97
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Importando atributos customizados” na página 99
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.
“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.

Exportando atributos customizados
É possível exportar atributos customizados sem seus valores para um arquivo em
formato Linguagem de Marcação Extensível (XML). Também é possível exportar
atributos customizados com seus valores para um arquivo que esteja em um
formato valor separado por vírgula (CSV).

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função de Administrador de Recurso de Informações do .

Sobre Esta Tarefa
É possível exportar apenas os atributos customizados que foram criados no .

Procedimento
1. Para exportar atributos customizados sem seus valores, execute estas etapas:
a. Clique em Administração.
b. Expanda Gerenciamento de Catálogo. Na seção Atributos Customizados,
clique em Para recursos de informações.
c. Na janela Atributos customizados para recursos de informações, selecione
um ou mais atributos customizados e clique em Exportar.
2. Para exportar atributos customizados com seus valores, execute estas etapas:
a. Clique em Catálogo.
b. Clique em Recursos de informações e selecione o tipo de ativo cujos
atributos customizados deseja exportar.
c. Na janela Navegar, selecione os ativos cujos valores de atributo customizado
deseja exportar e clique em Exportar valores de atributo customizado.
Conceitos relacionados:
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“Atributos Customizados” na página 97
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.
“Importando atributos customizados” na página 99
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.

Gerenciando Organizadores
O Administrador de Glossário ou Administrador de Recurso de Informações do
podem designar usuários ou grupos de usuários existentes como organizadores
para serem responsáveis pelos ativos no catálogo. Eles também podem remover a
organização de um usuário ou grupo de usuários.
É possível selecionar usuários ou grupos de usuários existentes para incluir ou
remover como organizadores na página Administração > Gerenciamento de
Catálogo > Organizadores page.

Administradores
Organizadores são usuários ou grupos responsáveis pela definição, propósito e uso
de ativos no catálogo.
Um organizador que trabalha com os ativos de glossário normalmente tem a
função Autor de Glossário do e é designado a vários tipos de ativos. Os exemplos
de ativos pelos quais o organizador pode ser responsável são categorias, termos,
políticas de controle de informações e regras de controle de informações.
Um organizador que trabalha com recursos de informações geralmente tem a
função Autor de Recurso de Informações do . Os exemplos de ativos pelos quais
este organizador pode ser responsável são tabelas de banco de dados, tarefas,
especificações de mapeamento e aplicativos.
É possível designar a organização a um usuário ou grupo de usuários, mas o
organizador designado não precisa ser um usuário do . Por exemplo, um usuário
do IBM InfoSphere Information Analyzer pode ser designado para ser um
organizador no para um modelo de dados físico do ERwin, cujos metadados estão
no catálogo.
É possível designar um ou mais organizadores a um ativo.
Quando você visualiza a página Detalhes de um ativo que tem um organizador,
um link para seu organizador é exibido. Esse link abre a página Detalhes do
organizador, que contém informações de contato que foram configuradas para o
usuário ou grupo de usuários no IBM InfoSphere Information Server.
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Estendendo fluxos de dados por meio de ativos de catálogo e ativos
externos
É possível controlar o fluxo de dados em sua empresa, mesmo quando você usa
processos externos que não gravam em disco ou quando você usa ferramentas
ETL, scripts e outros programas que não salvam seu metadados no catálogo.
O catálogo armazena informações das ferramentas no conjunto do InfoSphere
Information Server. Um relatório de linhagem exibe o fluxo de informações de suas
origens de dados, por meio de tarefas do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage, e nas estruturas de dados de destino.
No entanto, às vezes pode ser necessário visualizar uma linhagem de dados que
inclua fluxos de dados que não estão armazenados no catálogo. Este cenário pode
ocorrer nos seguintes casos:
v Sua empresa usa ferramentas ETL (extrair, transformar e carregar) de terceiros
cujas informações não são armazenadas automaticamente no catálogo.
v Sua tarefa do InfoSphere DataStage depende das informações provenientes de
procedimentos armazenados.
v Você chama serviços da web que estão localizados em outros lugares.
v Você precisa controlar a linhagem de aplicativos de mainframe e programa,
como extrações de COBOL.
v Você recebe arquivos simples ou outros tipos de feeds de terceiros.
v Você executa com frequência scripts no nível do sistema operacional para copiar
ou reestruturar arquivos antes de processá-los em tarefas.
Nesses e em outros casos, o fluxo de dados pelas tarefas e colunas pode se
estender para além do catálogo. Ao criar mapeamentos nos documentos de
mapeamento de extensão e origens de dados estendidas, é possível controlar esses
fluxo de dados e criar relatórios de linhagem de dados a partir de qualquer ativo
no fluxo de dados.

Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão
Os mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão são mapeamentos
de origem para destino que representam um fluxo externo de dados de uma ou
mais origens para um ou mais destinos. A origem ou destino deve existir dentro
do catálogo, como metadados de arquivo de dados ou banco de dados ou como
um componente de uma origem de dados estendida.
Com o uso de mapeamentos, é possível criar relatórios de linhagem de dados para
os seguintes tipos de fluxos de dados:
v Fluxos de dados que ocorrem completamente fora do InfoSphere Information
Server
v Fluxos de dados que ocorrem fora e dentro do InfoSphere Information Server
Os mapeamentos permitem grande flexibilidade nos tipos de recursos que você
pode mapear de um para outro. Você toma suas decisões de mapeamento com
base em quais informações deseja ver nos relatórios de linhagem de dados. Por
exemplo, é possível mapear uma definição de procedimento armazenado externo
para uma tarefa ou pode mapear o valor de saída de uma coluna usada em uma
ferramenta ETL de um fornecedor de software independente para um parâmetro
de entrada de um processo ETL diferente. Como outro exemplo, talvez você deseje
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ler arquivos de log Hadoop e criar ativos de tarefa MapReduce e ativos de arquivo
de dados no catálogo.

Origens de dados estendidas
Antes de criar mapeamentos, é possível importar os metadados de arquivos de
dados e bancos de dados externos no catálogo. Mas alguns processos externos,
incluindo serviços da web e procedimentos armazenados, não gravam seus dados
no disco. Pode ser necessário relatar informações sobre a estrutura de dados nesses
processos para obter uma imagem clara de cada etapa do processo de
transformação. É possível capturar essas informações criando origens de dados
estendidas e importando-as no catálogo.
É possível criar três tipos distintos de origens de dados estendidas: aplicativos,
definições de procedimento armazenado e arquivos. O tipo de aplicativo permite a
máxima flexibilidade para você criar uma origem de dados estendida em qualquer
nível de granularidade. É possível definir tipos de objeto, métodos e parâmetros de
entrada e de saída para aplicativos para que correspondam à estrutura de suas
origens de dados externas. Embora os parâmetros de um aplicativo geralmente
possam representar colunas em um fluxo de dados, você pode fazer com que eles
representem qualquer estrutura que seja mais adequada a seus metadados
externos.

Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
Um mapeamento é uma linha em um documento de mapeamento de extensão.
Cada linha é um mapeamento que especifica um ou mais ativos de origem e ativos
de destino. Um mapeamento pode conter apenas ativos de origem ou apenas
ativos de destino. Para cada mapeamento, é possível especificar as funções e regras
de negócios que são usadas para transformar a origem para o destino. Além disso,
é possível fornecer uma descrição do mapeamento e especificar atributos
customizados designados ao mapeamento.
Relatórios de linhagem de dados podem exibir o fluxo de dados para e do
documento de mapeamento de extensão. Esses relatórios podem também exibir o
fluxo de dados para e dos mapeamentos e as origens e destinos individuais que
são listados nos mapeamentos.
Antes da criação de um documento de mapeamento de extensão, todos os ativos
de origem, ativos de destino e atributos customizados para cada mapeamento
devem existir no catálogo. Se os ativos não estiverem no catálogo, é possível
importá-los usando conectores, pontes e outros métodos de importação. Ou então,
será possível criar origens de dados estendidas para representá-los.
É possível criar documentos de mapeamento de extensão das seguintes maneiras:
v Use
v Crie arquivos de valor separado por vírgula (CSV) que são importados no
catálogo
v Use especificações de mapeamento do IBM InfoSphere FastTrack existentes no
catálogo
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É possível excluir os documentos de mapeamento de extensão sem excluir os
recursos de origem, os recursos de destino e os atributos customizados que são
especificados neles. Se um ativo de origem ou destino que aparece em um
documento de mapeamento de extensão for excluído do catálogo, os mapeamentos
dos quais o ativo excluído participava não serão válidos. Deve-se abrir o
documento de mapeamento de extensão contendo o mapeamento e reconciliar as
origens e os destinos antes de salvar o documento.

Planejando documentos de mapeamento de extensão
Para obter melhores resultados de linhagem, organize seus documentos de
mapeamento de extensão para conter mapeamentos de itens relacionados que
atingem um único propósito de alto nível. Por exemplo, um único documento de
mapeamento de extensão pode conter mapeamentos separados para cada coluna
em uma tabela. Se você tiver cinco procedimentos armazenados que deseja
capturar para relatório de linhagem de dados, crie documentos de mapeamento de
extensão separados para cada procedimento armazenado. Além disso, organize
seus documentos de mapeamento de extensão em pastas.
Se você fornecer um contexto para os ativos de origem e de destino, o contexto
será aplicado a cada mapeamento em cada documento de mapeamento de
extensão importado. Portanto, não importe documentos de mapeamento de
extensão que não precisem de um contexto com documentos de mapeamento de
extensão que precisem de um contexto. Importe documentos de mapeamento de
extensão que não precisem de um contexto separadamente de documentos de
mapeamento que precisem de um contexto.

Origens e destinos para mapeamentos de extensão
É possível usar qualquer um dos seguintes tipos de ativos em seus mapeamentos:
v Recursos de dados implementados
v Processos ETL externos
v Recursos de inteligência de negócios
v Ativos de origem de dados estendida
É possível usar recursos de qualquer um desses tipos como recursos de origem e
mapeá-los para recursos de destino de qualquer um desses tipos, dependendo das
informações que você deseja exibir no relatório de linhagem de dados. Por
exemplo, você pode mapear uma tabela de banco de dados para um método de
um aplicativo se os parâmetros do método forem o equivalente das colunas de
banco de dados de uma tabela de base de dados.

Atributos customizados para mapeamentos
Documentos de mapeamento de extensão, bem como seus mapeamentos, têm
atributos customizados. Você poderá usar atributos customizados para
mapeamentos de origem para destino se atributos padrão, como nome, tipo e
descrição, forem insuficientes.
Conceitos relacionados:
“Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão” na página 105
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
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“Origens de dados estendidas” na página 132
Origens de dados estendidas são ativos com estruturas de dados que não podem
ser importadas no catálogo.
“Estendendo fluxos de dados por meio de ativos de catálogo e ativos externos” na
página 104
É possível controlar o fluxo de dados em sua empresa, mesmo quando você usa
processos externos que não gravam em disco ou quando você usa ferramentas
ETL, scripts e outros programas que não salvam seu metadados no catálogo.
“Atributos Customizados” na página 97
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Criando ou editando documentos de mapeamento de extensão” na página 120
Quando você cria ou edita um documento de mapeamento de extensão, é possível
definir seus mapeamentos e propriedades para mapear ativos de origem e destino.
“Importando Documentos de Mapeamento de Extensão e seus Mapeamentos” na
página 123
É possível importar documentos de mapeamento de extensão e seus mapeamentos
no catálogo. Durante o processo de importação, os mapeamentos entre ativos de
origem e destino são criados no catálogo.
“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.
“Importando atributos customizados” na página 99
É possível importar atributos customizados de recursos de informações de um
arquivo em um formato de valor separado por vírgula (CSV) para atualizar os
atributos customizados no catálogo. É possível importar atributos customizados
com ou sem seus valores.

Descrição, contexto e identidade dos tipos de ativos
Cada tipo de recurso de informações tem sua própria sequência de identidade que
contém os ativos que são necessários para identificar o ativo no catálogo. O
contexto e a sequência de identidade de um recurso de informações são usados nos
arquivos de importação das origens de dados estendidas e de documentos de
mapeamento de extensão.

Contexto e cadeia de identidade de um recurso
O contexto de um ativo é a lista de ativos que o contém, sem o qual o ativo não
tem identidade. Quando você importa origens de dados estendidas ou um
documento de mapeamento de extensão com seus mapeamentos, o processo de
importação coloca os ativos importados em seu contexto correto no catálogo.
Uma sequência de identidade concatena o contexto e o nome do ativo. A sequência de
identidade identifica totalmente o ativo como um ativo exclusivo no catálogo.
Por exemplo, se o contexto de um recurso chamado column5 for
host1.database2.schema3.table4, a cadeia de identidade do recurso será
host1.database2.schema3.table4.column5. Essa cadeia de identidade identifica
exclusivamente o recurso como estando em table4, que está em schema3, que está
em database2, que está em host1.
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As regras de sintaxe a seguir se aplicam ao contexto de todos os tipos de ativo:
v É necessário incluir todos os tipos de recursos acima do tipo de recurso que você
está identificando.
v Nenhum dos recursos acima do tipo de recurso que você está identificando deve
ser nulo.
v Os ativos em um contexto são separados por um ponto (.).
v Os nomes de recurso no contexto não fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas. Eles devem conter apenas caracteres alfanuméricos e não devem
conter espaços.
A tabela a seguir lista ativos que são exibidos no catálogo. Se um ativo puder ser
usado como origem ou destino nos documentos de mapeamento de extensão, ou se
for um tipo de origem de dados estendida, seu contexto e sua sequência de
identidade serão fornecidos.
Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo
Tipo de recurso

Definição

depósito do
Amazon S3

Um contêiner de nível superior
Contexto
armazenado como uma pasta de
Host
arquivo de dados. Ele contém
outras pastas de arquivo de dados Cadeia de Identidade
ou arquivos de dados Amazon S3.
Host.Amaz_bucket

arquivo de
dados do Amazon
S3

campo de
arquivo de dados do
Amazon S3

estrutura do
arquivo de dados do
Amazon S3

Anotação

Aplicativo
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Um contêiner que armazena
dados que são usados pelo
serviço da web Amazon S3.

Contexto e sequência de identidade

Contexto
host.Amaz_bucket
Cadeia de Identidade
host.Amaz_bucket.Amaz_data_file

Um campo de dados contido
dentro de uma estrutura do
arquivo de dados do Amazon S3.

Contexto
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
Amaz_file_structure
Cadeia de Identidade
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
Amaz_file_structure.Amaz_data_file_field

Um componente dentro do
arquivo de dados do Amazon S3.

Contexto
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file
Cadeia de Identidade
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file.
Amaz_file_structure

Um comentário que é criado pelos
Contexto
desenvolvedores de tarefas do
Nenhum
IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage para explicar,
Cadeia de Identidade
resumir ou descrever um design
Nenhum
de tarefa ou para ajudar a
identificar partes de um design de
tarefa.
Um ativo de origem de dados
Contexto
estendida que inclui uma coleção
Nenhum
de métodos e parâmetros para ler
ou gravar dados.
Cadeia de Identidade
aplicativo
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Coleção de BI

Membro da
coleção de BI

Hierarquia de
BI

Nível de BI

Definição
Uma estrutura de dados que
fornece uma visualização dos
dados armazenados nos bancos
de dados e arquivos. As coleções
de BI são as origens de dados de
relatórios de BI.

Contexto e sequência de identidade
Contexto
BIServer.<BI folders>.BImodel
Cadeia de Identidade
BIserver.<BI folders>.BImodel.BIcollection

Uma representação diferente do
Contexto
valor dos dados que está na
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection
coluna de banco de dados. Os
membros da coleção de BI
Cadeia de Identidade
definem a estrutura da coleção de
BIServer.<BI
BI que os possui.
folders>.BImodel.BIcollection.BIcollectmem
Uma estrutura organizacional que
Contexto
define uma ordenação ou um
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection
relacionamento de dados em uma
coleção de BI.
Cadeia de Identidade
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection.BIhier
Uma posição dentro de uma
hierarquia de BI.

Contexto
BIServer.<BI folders>.BImodel.BIcollection.BIhier
Cadeia de Identidade
BIServer.<BI
folders>.BImodel.BIcollection.BIhier.BIlevel

modelo de BI

Um agrupamento de coleções de
BI que são relevantes para um
aplicativo de BI.

Contexto
BIServer.<BI folders>
Cadeia de Identidade
BIserver.<BI folders>.BImodel

Relatório BI

Um relatório baseado em
informações em um banco de
dados ou modelo de BI.

Contexto
BIServer.<BI folders>
Cadeia de Identidade
BIServer.<BI folders>.BIreport

Blueprint

Categoria

Coleção

Uma coleção de diagramas que
Contexto
representa uma arquitetura de
Nenhum
informações para um projeto. Um
blueprint pode ser publicado no
Cadeia de Identidade
catálogo a partir do .
Nenhum
Uma palavra ou frase que
classifica e organiza conteúdo do
glossário em uma hierarquia.
Uma categoria também pode
conter outras categorias.
Um grupo de ativos que você
pode mover para , incluir em
outras coleções, editar
propriedades de um ativo
individual ou editar em lote as
propriedades de vários ativos.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Capítulo 5. Controlando os dados

109

Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Análise de
coluna

Definição de
coluna

Mapeamento
de Coluna

Conector

Atributo
customizado

Definição

Contexto e sequência de identidade

Um processo do IBM InfoSphere
Contexto
Information Analyzer que
Nenhum
descreve a condição dos dados no
nível de campo.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Uma definição de dados em nível
Contexto
de coluna que armazena valores
TableDefinition
de dados dentro de uma definição
de tabela do InfoSphere DataStage Cadeia de Identidade
e QualityStage.
TableDefinition.ColumnDefinition
Uma linha em uma especificação
Contexto
de mapeamento do IBM
Nenhum
InfoSphere FastTrack que descreve
uma transformação de uma ou
Cadeia de Identidade
mais colunas e termos de origem
Nenhum
para uma ou mais colunas e
termos de destino.
Um componente de software que
fornece acesso do InfoSphere
DataStage e QualityStage a uma
origem externa de dados, como
bases de dados relacionais ou
software de sistema de
mensagens.
Uma propriedade definida pelo
usuário para um ativo que
descreve ativos desse tipo.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Elemento de
dados

Arquivo de
Dados

Definição de
arquivo de dados
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Um ativo de um IBM InfoSphere
Contexto
DataStage que especifica o tipo de
Nenhum
dados que uma coluna contém
que, por sua vez, determina as
Cadeia de Identidade
transformações que podem ser
Nenhum
aplicadas em um estágio
Transformer.
Um arquivo que armazena dados
em forma de estruturas do
arquivo de dados, que são os
equivalentes de arquivos das
tabelas de banco de dados.

Contexto
host
Cadeia de Identidade
host.datafile

Define a estrutura de arquivos de
Contexto
dados. Uma definição de arquivo
Nenhum
de dados não representa um ativo
de arquivo que é importado no
Cadeia de Identidade
repositório de metadados ou
Nenhum
arquivo que existe fisicamente no
mundo real. Isso representa a
estrutura de arquivos que podem
ser criados e importados
posteriormente. Um arquivo de
dados pode implementar uma
definição de arquivo de dados.
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso

Definição

Elementos em forma de coluna
dentro de estruturas de definição
Campo de
de arquivo de dados. Um campo
definição de arquivo de arquivo de dados pode
de dados
implementar um campo de
definição de arquivo de dados.
Representa objetos em forma de
tabela dentro de definições de
Estrutura de arquivo de dados. Uma estrutura
definição de arquivo do arquivo de dados pode
de dados
implementar uma estrutura de
definição de arquivo de dados.
Campo de
arquivo de dados

Pasta de arquivo de
dados

Estrutura do
arquivo de dados

Banco de Dados

Coluna do Banco
de Dados

Um campo em uma estrutura de
arquivo de dados. Um campo de
arquivo de dados é equivalente a
uma coluna do banco de dados e
é a menor unidade de dados
usada para armazenar os valores
de dados de um objeto.
Inclua depósitos do Amazon S3 e
as pastas que ele contém. Pastas
de arquivo de dados podem
conter outras pastas de arquivo
de dados e arquivos de dados.

Contexto e sequência de identidade
Contexto
Data_file_def.data_file_def_struct
Cadeia de Identidade
Data_file_def.data_file_def_struct.dat_file_def_field

Contexto
Data_file_def
Cadeia de Identidade
Data_file_def.data_file_def_struct

Contexto
host.datafile.datafileStructure
Cadeia de Identidade
host.datafile.datafileStructure.datafileField

Contexto
host.Amaz_bucket ou host
Cadeia de Identidade
host.Amaz_bucket.data_file_folder ou
host.data_file_folder

Uma coleta de campos de arquivo
Contexto
de dados em um arquivo de
host.datafile
dados. Uma estrutura de arquivo
de dados é o arquivo equivalente Cadeia de Identidade
de uma tabela de banco de dados.
host.datafile.datafileStructure
Uma coleta de armazenamento
relacional que é organizada por
esquemas e procedimentos. Um
banco de dados armazena dados
que são representados pelas
tabelas de banco de dados.
Uma coluna em uma tabela de
banco de dados.

Contexto
host
Cadeia de Identidade
host.database

Contexto
host.database.schema.table
Cadeia de Identidade
host.database.schema.table.column

Uma conexão para acessar um
Contexto
Conexão com o banco de dados ou um arquivo,
Nenhum
banco de dados
por exemplo, uma conexão ODBC
ou Oracle.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Política de
dados

Uma descrição de língua natural
Contexto
de alto nível de uma área de
Nenhum
assunto. Uma política documenta
e captura informações adicionais Cadeia de Identidade
sobre regras de negócios e
Nenhum
processos. Políticas de dados são
criadas no InfoSphere Information
Analyzer.
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Esquema do
banco de dados

Tabela do Banco
de Dados

Definição
Uma coleta nomeada de tabelas
de banco de dados relacionadas e
restrições de integridade. Um
esquema define todos ou um
subconjunto dos dados que estão
em um banco de dados.
A estrutura que representa e
armazena colunas dentro de um
banco de dados.

Contexto e sequência de identidade
Contexto
host.database
Cadeia de Identidade
host.database.schema

Contexto
host.database
Cadeia de Identidade
host.database.table

Regra de
dados

Conjunto
de regras de dados

Definição de
regra de dados

A ligação implementada em uma
coluna de banco de dados e a
lógica de regra no InfoSphere
Information Analyzer.
Uma coleção de regras de dados
que foram geradas no InfoSphere
Information Analyzer.

Mapeamento de
Extensão

Documento de
mapeamento de
extensão
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Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um método para definir testes
Contexto
específicos, validações ou
Nenhum
restrições associados a seus
dados. As definições de regra de Cadeia de Identidade
dados publicadas e não
Nenhum
publicadas que foram criadas no
projeto do InfoSphere Information
Analyzer e que são designadas a
um termo.

Um grupo de definições de regra
de dados publicadas e não
Definição de publicadas que foram criadas no
InfoSphere Information Analyzer.
conjunto de regras
de dados

Terminal

Contexto
Nenhum

O ponto de conexão para um
aplicativo de fluxos para
processar dados como um
destino. Cada terminal contém
uma tupla de nível superior.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um recurso de origem dos dados
Contexto
estendido que representa um
Folder
fluxo externo dos dados de uma
ou mais origens para um ou mais Cadeia de Identidade
destinos.
Folder.ExtensionMapping
Um tipo de ativo de origem de
dados estendida. É um
documento com linhas contendo
mapeamentos de extensão.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Arquivo

Pasta

Chave
estrangeira

Definição de
chave estrangeira

Host

Mecanismo

Definição
Um recurso de origem de dados
estendido que representa uma
área de armazenamento para
captura, transferência ou leitura
de dados.
Um contêiner definido pelo
usuário usado para organizar o
conteúdo dos projetos do
InfoSphere DataStage e
QualityStage.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Arquivo
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um identificador não exclusivo
Contexto
que define um relacionamento
Nenhum
entre duas tabelas de banco de
dados. Uma chave estrangeira em Cadeia de Identidade
uma tabela, geralmente,
Nenhum
corresponde à chave primária na
tabela relacionada.
Um relacionamento entre pares de
Contexto
definições de tabela baseado na
Nenhum
coluna de chave estrangeira.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Um computador que é um
sistema do mecanismo ou um nó
remoto usado por um sistema do
mecanismo para distribuir tarefas
paralelas.
O computador que hospeda os
componentes de mecanismo de
produtos do IBM InfoSphere
Information Server.

Armazena dados em um modelo
Banco de dados hierárquico que usa blocos de
IMS
dados conhecidos como
segmentos.

Campo IMS

Contexto e sequência de identidade

Um campo de um segmento do
IMS.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Host
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
HostEngine
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Segmento IMS

No parâmetro

Um bloco de dados em um banco
Contexto
de dados IMS, sua posição na
Nenhum
hierarquia IMS e seu
relacionamento com outros
Cadeia de Identidade
segmentos.
Nenhum
Um recurso de origem de dados
estendido que fornece
informações de um cliente para
uma definição de procedimento
armazenado.

Contexto
StoredProcedureDefinition
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.InParameter
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso

Definição

Política de
controle de
informações

Uma descrição de idioma natural
de alto nível de uma área de
assunto de controle. As políticas
de controle de informações são
criadas no .

Regra de
controle de
informações

Relatório do
Information Server

Uma definição de língua natural
de uma característica para tornar
recursos de informações
compatíveis com objetivos de
negócios. Regras de controle de
informações são criadas no .
Um relatório criado e salvo no
console ou no console da Web.

Contexto e sequência de identidade
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Serviço de
informações

Aplicativo de
serviços de
informações

Uma única operação ou uma
Contexto
coleção de operações que expõem
Nenhum
resultados do processamento por
provedores de informações.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Um contêiner para um conjunto
de serviços no IBM InfoSphere
Information Services Director.

Cadeia de Identidade
Nenhum

Operação de
serviços de
informações

Um contêiner para a lógica de
negócios de um serviço de
informações. A operação descreve
a tarefa real que é desempenhada
pelo provedor de informações.

Projeto de
serviços de
informações

Um ambiente colaborativo no
IBM InfoSphere Information
Services Director que contém
aplicativos, serviços e operações.

No parâmetro

Parâmetro
InOut

Parâmetro de
entrada

Contexto
Nenhum

Um recurso de origem de dados
estendido que fornece
informações de um cliente para
uma definição de procedimento
armazenado.
Um recurso de origem de dados
estendido que representa um
parâmetro que combina os
parâmetros de entrada e saída.
Um recurso de origem de dados
estendido que fornece
informações de um cliente.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
StoredProcedureDefinition
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.InParameter
Contexto
StoredProcedureDefinition.OutParameter
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.InOutParameter
Contexto
StoredProcedureDefinition.InputParameter
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.InputParameter

114

Controlando Informações Usando o Catálogo de Controle de Informações do IBM InfoSphere

Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Tarefa

Definição

Contexto e sequência de identidade

O conjunto de objetos de design e
Contexto
elementos programáticos
HostEngine.TransformProj.<folders>
compilados que pode se conectar
a origens de dados, extrair e
Cadeia de Identidade
transformar os dados e depois
HostEngine.TransformProj.<folders>.job
carregar os dados em um sistema
de destino. Há vários tipos de
tarefas:
Tarefa do mainframe
Tarefa paralela
Tarefa de sequência
Tarefa do servidor

Execução da
tarefa

Atividade de
execução da tarefa

Rótulo

Contêiner local

Modelo de
dados lógicos

Perfil da
máquina

Projeto de
mapeamento

A execução específica de uma
Contexto
tarefa. Uma tarefa pode ser
HostEngine.TransformProj.<folders>.job
executada várias vezes,
produzindo diversas execuções de Cadeia de Identidade
tarefa.
HostEngine.TransformProj.<folders>.job. jobRun
A ação de executar uma tarefa a
partir de uma tarefa de fluxo de
controle. Essas ações são
conectadas por acionadores.

Descritores adicionais que os
autores de conteúdo do catálogo
podem aplicar a termos,
categorias e outros recursos de
informações no catálogo.
Um agrupamento de conteúdo e
lógica da tarefa, como estágios e
links, que pode ser reutilizado na
mesma tarefa.

Contexto
HostEngine.TransformProj.<folders>.job
Cadeia de Identidade
HostEngine.TransformProj.<folders>.job.
jobRunActivity
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um conjunto de entidades
Contexto
relacionadas e suas associações de
Nenhum
negócios que é definido em um
modelo de relacionamento de
Cadeia de Identidade
entidade.
LogicalDataModel
Os caminhos e parâmetros para
acessar um computador
mainframe. Os perfis de
máquinas são criados no IBM
InfoSphere DataStage e
QualityStage: Designer.
Um contêiner que organiza
especificações de mapeamento e
recursos de dados associados no
IBM InfoSphere FastTrack.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Especificação
de mapeamento

Geração de
especificação de
mapeamento

Método

Definição
Um contêiner para um conjunto
de mapeamentos no IBM
InfoSphere FastTrack. A
especificação do mapeamento
descreve como os dados são
extraídos, transformados ou
carregados de uma origem de
dados para outra.

Contexto e sequência de identidade
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um conjunto de mapeamentos no
Contexto
IBM InfoSphere FastTrack que
Nenhum
define uma tarefa do InfoSphere
DataStage e QualityStage.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Um recurso da origem de dados
estendidos que representa uma
função ou um procedimento.

Contexto
application.objectType
Cadeia de Identidade
application.objectType.method

Notas

Anotações que um usuário cria
sobre um ativo.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Tipo de objeto

Parâmetro de
saída

Valor de saída

Parâmetro

Conjunto de
parâmetros
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Um recurso de origem de dados
estendido que representa um
agrupamento de métodos ou um
formato de dados definido que
caracteriza as estruturas de
entrada e saída em um único
aplicativo.
Um recurso de origem de dados
estendido que retorna dados para
o recurso de definição de
procedimento armazenado.
Uma origem de dados estendida
que representa os dados que são
retornados para o cliente ou para
um ativo de aplicativo.
Uma variável de processamento
que pode ser usada em vários
pontos em um design de tarefa e
substituída quando a tarefa for
executada para influenciar
dinamicamente o processamento
da tarefa.
Um grupo de parâmetros de
tarefa que são designados a uma
tarefa como uma unidade e que
podem ser reutilizados.

Contexto
aplicativo
Cadeia de Identidade
application.objectType

Contexto
StoredProcedureDefinition.InParameter
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.OutParameter
Contexto
application.objectType.method
Cadeia de Identidade
application.objectType.method.OutputValue
Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Modelo de
dados físico

Chave primária

Coluna de
resultados

Rotina

Servidor

Definição

Contexto e sequência de identidade

Um esquema de design para
Contexto
ativos de informações que
Nenhum
definem as estruturas físicas e os
relacionamentos de dados em um Cadeia de Identidade
domínio de assunto ou aplicativo.
PhysicalDataModel
Um identificador exclusivo de
Contexto
uma tabela de banco de dados
Nenhum
que também pode ser utilizado
para definir relacionamentos entre Cadeia de Identidade
tabelas.
Nenhum
Um recurso de origem de dados
estendido que representa os
dados retornados de uma
consulta de banco de dados.

Contexto
StoredProcedureDefinition
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition.ResultsColumn

Uma função definida pelo usuário
Contexto
ou integrada que é chamada de
Nenhum
derivação ou restrição ou
chamada antes ou depois de uma Cadeia de Identidade
tarefa ou estágio.
Nenhum
Um supertipo de host que inclui
servidores de dados e
mecanismos.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contêiner
compartilhado

Estágio

Coluna do
estágio

Um agrupamento de conteúdo e
lógica da tarefa, como estágios e
links, que pode ser utilizado por
várias tarefas.
Um elemento de um design de
tarefa que descreve uma origem
de dados, uma etapa de
processamento de dados ou um
sistema de destino e que define a
lógica de processamento que
move dados de links de entrada
para links de saída. Há ícones
distintos para cada tipo de
estágio.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
Contexto
HostEngine.TransformProject.Job
Cadeia de Identidade
HostEngine.TransformProject.Job.Stage

Uma variável ou coluna de fluxo
Contexto
que é utilizada para denotar itens
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
do fluxo de dados em um link ou
estágio.
Cadeia de Identidade
HostEngine.TransformProj.Job.Stage. StageColumn

Um objeto que define os recursos
Tipo de estágio de um estágio, os parâmetros do
estágio e as bibliotecas que o
estágio usa no tempo de
execução. Cada estágio é
associado a um tipo.

Contexto
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
Cadeia de Identidade
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageType
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Variável de
estágio

Objeto de
padronização

Definição

Contexto e sequência de identidade

Um tipo de estágio definido pelo
Contexto
InfoSphere DataStage e que
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
normalmente tem uma ação,
como concatenação ou um cálculo Cadeia de Identidade
associado a ele.
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageVariable
Um arquivo de componente em
um conjunto de regras de
padronização.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Conjunto de
regras de
padronização

Organizador

Procedimento
armazenado

Definição de
procedimento
armazenado

Resumo de
análise de tabela

Definição de
tabela
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Uma série de arquivos
customizáveis que definem como
processar dados de entrada para
os estágios Padronizar e
Investigar no IBM InfoSphere
QualityStage.
Um usuário ou grupo designado
como responsável por um ou
mais recursos de informações no
catálogo.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Um procedimento armazenado no
Contexto
banco de dados para codificar
Nenhum
aspectos comportamentais de
manipulação de dados, como
Cadeia de Identidade
asserções, restrições e
StoredProcedure
acionadores.
Um ativo de origem de dados
estendida que representa um
procedimento armazenado no
banco de dados. A definição de
procedimento armazenado inclui
os parâmetros e detalhes do
procedimento armazenado. Uma
definição de procedimento
armazenado também pode ser
usada para produzir dados em
formato de tabela.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
StoredProcedureDefinition

Um processo do InfoSphere
Contexto
Information Analyzer que consiste
Nenhum
na análise da chave primária e na
avaliação de chaves primárias de Cadeia de Identidade
várias colunas e possíveis valores
Nenhum
duplicados.
Uma definição de dados de nível
Contexto
de tabela que estrutura valores de
Nenhum
dados em um projeto do
InfoSphere DataStage e
Cadeia de Identidade
QualityStage. As definições de
Nenhum
tabela contêm definições de
coluna.
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Tabela 23. Tipos de ativos que são exibidos no catálogo (continuação)
Tipo de recurso
Termo

Histórico do
termo

Função de
conversão

Projeto de
transformação

Tupla

Definição

Contexto e sequência de identidade

Uma palavra ou frase que
Contexto
descreve uma característica de um
Nenhum
ativo. Um termo no glossário
publicado é publicado.
Cadeia de Identidade
Alternativamente, um termo no
Nenhum
glossário de desenvolvimento é
não publicado.
As mudanças que foram feitas na
Contexto
descrição ou em outras
Nenhum
propriedades de um termo, desde
sua primeira definição.
Cadeia de Identidade
Nenhum
Uma macro expressão integrada
Contexto
ou definida pelo usuário que é
Nenhum
usada em uma derivação ou
restrição no InfoSphere DataStage Cadeia de Identidade
e QualityStage.
Nenhum
Um projeto que é criado no
InfoSphere DataStage e
QualityStage. Os projetos
possuem coletas de objetos, como
tarefas, estágios e definições de
tabela.
Um conjunto ordenado de
valores.

Contexto
Host (engine)
Cadeia de Identidade
Host (engine).TransformProj

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

tupla

O equivalente de uma definição
Atributo de de coluna do InfoSphere
DataStage.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Grupo de
usuários

Um grupo de usuários do
InfoSphere Information Server.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum

Visualização

Uma tabela de banco de dados
dinâmica ou virtual cujos dados
são calculados ou examinados.

Contexto
host.database.schema
Cadeia de Identidade
host.database.schema.view

Documento de
mapeamento de
warehouse

Um ativo de origem de dados
estendidos que é um documento
com mapeamentos de armazém
do IBM InfoSphere Warehouse.
Um mapeamento de warehouse
representa um fluxo de dados
externo a partir de um ou mais
bancos de dados de origem para
um ou mais bancos de dados de
destino.

Contexto
Nenhum
Cadeia de Identidade
Nenhum
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Exemplos
Contexto e cadeia de identidade para um recurso de método
É preciso calcular as vendas para cada agente por mês. O recurso que faz esse
cálculo é sum_sales_by_agent_by_month. O recurso é do método de tipo.
O contexto do método é Application.ObjectType, em que:
v Application pode ser monthly_sales
v ObjectType pode ser sum_sales_by_agent
O contexto de sum_sales_by_agent_by_month é
monthly_sales.sum_sales_by_agent. O ponto final (.) não faz parte do contexto.
A cadeia de identidade de sum_sales_by_agent_by_month é
monthly_sales.sum_sales_by_agent.sum_sales_by_agent_by_month.
Contexto e cadeia de identidade para um recurso de coluna de resultados
É preciso atualizar a receita de vendas trimestralmente no escritório principal
usando um arquivo sequencial que contém informações da fatura de cada região
de vendas. Os resultados das transformações SQL são armazenados em
seql_total_qrt_invoice.
O contexto de uma coluna de resultados é o nome da definição de procedimento
armazenado que ela contém. Neste exemplo, se a definição de procedimento
armazenado for trns_fields, o contexto de seql_total_qrt_invoice será trns_fields. O
ponto final (.) não faz parte do contexto.
A cadeia de identidade de seql_total_qrt_invoice é
trns_fields.seql_total_qrt_invoice.
Contexto e cadeia de identidade para um recurso de arquivo
É necessário usar um arquivo SQL, seql_customer_info, que tenha informações de
contato do cliente. Esse arquivo é gerado por uma ferramenta ETL de um
fornecedor de software independente.
O contexto e a cadeia de identidade de seql_customer_info é nulo.

Criando ou editando documentos de mapeamento de
extensão
Quando você cria ou edita um documento de mapeamento de extensão, é possível
definir seus mapeamentos e propriedades para mapear ativos de origem e destino.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
Todos os ativos de origem, ativos de destino e atributos customizados usados no
documento de mapeamento de extensão devem existir no catálogo.
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Sobre Esta Tarefa
Se o documento de mapeamento de extensão tiver menos de 1.000 mapeamentos, é
possível editar os mapeamentos no . Caso contrário, será necessário usar Microsoft
Office Excel ou um editor CSV diferente para editar os mapeamentos em um
arquivo CSV.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de Informações e execute uma destas ações.
Opção

Ação

Para criar um documento de mapeamento
de extensão

1. Na área de janela Criar, clique em
Documento de mapeamento de
extensão.
2. Insira o nome, a descrição e o tipo de
documento de mapeamento de extensão.
Também é possível selecionar rótulos e
termos para designar ao documento de
mapeamento de extensão.
3. Clique em Salvar e selecione Salvar e
Editar Detalhes.

Para editar um documento de mapeamento
de extensão

1. Na área de janela Procurar Hierarquias
ou Procurar Listas, clique em
Documentos de mapeamento de
extensão.
2. Selecione um documento de
mapeamento de extensão e clique em
Editar.

3. Para fazer designações ou associar um arquivo gráfico ao documento de
mapeamento de extensão, expanda Cabeçalho e Imagem.
4. Para incluir, editar ou excluir linhas de mapeamento em um documento de
mapeamento de extensão, clique em Visualizar e em Editar mapeamentos.
Defina os mapeamentos e suas regras, funções, descrições e atributos
customizados.
Opção

Ação

Para incluir ou editar uma linha de mapeamento
1. Para incluir uma linha de mapeamento, clique no ícone Seta
primeira coluna de qualquer linha e em Incluir linha.

na

2. Na coluna Nome, digite um nome para o mapeamento.
3. Para incluir ou alterar ativos na coluna Origens ou Destino, clique na
célula e inclua ou altere os ativos. Não é necessário incluir ativos em
ambas as colunas Origens e Destinos.
4. Para definir as funções, regras ou descrições para mapeamentos, digite
texto na célula apropriada.

Capítulo 5. Controlando os dados

121

Opção

Ação

Para designar ou remover a designação de um atributo
customizado para um mapeamento

1. Na linha do mapeamento, clique na célula do atributo customizado. A
célula é ativada e uma janela é exibida.
2. Para designar um valor de atributo customizado a um mapeamento,
execute estas etapas:

a. Se o ícone Seta para Baixo
existir no campo, clique nele para
exibir todos os valores designados ao atributo customizado. Selecione o
valor a ser designado ou digite um valor. Alternativamente, se não
existir nenhum ícone Seta para Baixo, é possível digitar um valor no
campo. Se o valor não estiver no formato correto, uma mensagem será
exibida e você deverá redigitar o valor.
b. Clique em Incluir e em OK.
3. Para remover a designação de um atributo customizado de um
mapeamento, execute estas etapas:
a. Para cada valor de atributo customizado, selecione o valor e clique em
Remover.
b. Clique em OK para fechar a janela. A célula do atributo customizado
para a linha de mapeamento está vazia.
Para duplicar ou remover uma linha de mapeamento
Clique no botão Incluir ou editar seta de ativo
na primeira coluna
da linha que deseja duplicar ou remover e especifique sua opção.

É possível recortar, copiar e colar valores em células semelhantes nas colunas
Origens, Destinos e atributo customizado.
Exemplos:
v É possível recortar, copiar e colar uma célula com múltiplas entradas de texto
livre em outra célula que usa múltiplas entradas de texto livre.
v É possível recortar, copiar e colar uma célula com uma data única em outra
célula que usa uma data única.
v É possível recortar e copiar uma célula com uma entrada única de texto livre,
mas não é possível colá-la em uma célula com múltiplas entradas de texto
livre.
v É possível recortar e copiar uma célula com diversas entradas de texto
definido, mas não é possível colá-la em uma célula com diversas entradas de
texto definido com valores diferentes.
Dica: Para cortar, copiar e colar valores, não clique na célula cujo conteúdo
deseja cortar, copiar ou colar. Em vez disso, clique com o botão direito do
mouse na célula e selecione a ação adequada no menu.
Para verificar se os links para ativos de origem e de destino são válidos, clique
em Reconciliar. Se um ativo de origem ou ativo de destino foi excluído e o link
não puder ser reparado automaticamente, deve-se especificar um novo ativo ou
excluir a linha de mapeamento antes que seja possível salvar o documento de
mapeamento de extensão.
5. Para salvar o documento de mapeamento de extensão no catálogo, clique em
Salvar.
Importante: O tamanho do documento de mapeamento de extensão não deve
exceder 5 MB. Se o tamanho do arquivo exceder esse limite, não será possível
importar o arquivo posteriormente.
Conceitos relacionados:
“Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão” na página 105
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
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“Atributos Customizados” na página 97
Atributos customizados são propriedades que você cria para usar com recursos de
informações. Você cria atributos customizados quando propriedades padrão de
recursos de informações como nome e descrição são insuficientes ou não atendem
suas necessidades de negócios.
Tarefas relacionadas:
“Importando Documentos de Mapeamento de Extensão e seus Mapeamentos”
É possível importar documentos de mapeamento de extensão e seus mapeamentos
no catálogo. Durante o processo de importação, os mapeamentos entre ativos de
origem e destino são criados no catálogo.
“Criando Atributos Customizados” na página 96
É possível criar atributos customizados no para aplicar aos recursos de
informações.
Referências relacionadas:
“Descrição, contexto e identidade dos tipos de ativos” na página 107
Cada tipo de recurso de informações tem sua própria sequência de identidade que
contém os ativos que são necessários para identificar o ativo no catálogo. O
contexto e a sequência de identidade de um recurso de informações são usados nos
arquivos de importação das origens de dados estendidas e de documentos de
mapeamento de extensão.

Importando Documentos de Mapeamento de Extensão e seus
Mapeamentos
É possível importar documentos de mapeamento de extensão e seus mapeamentos
no catálogo. Durante o processo de importação, os mapeamentos entre ativos de
origem e destino são criados no catálogo.

Antes de Iniciar
v Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
v Todos os ativos de origem, ativos de destino e atributos customizados que você
usa nos documentos de mapeamento de extensão devem existir no catálogo
antes da importação.
v O tamanho do documento de mapeamento de extensão não deve exceder 5 MB.
Se o tamanho do arquivo exceder esse limite, a importação falhará. Divida o
documento de mapeamento de extensão em diversos arquivos menores e
importe.
v Os documentos de mapeamento de extensão devem estar no formato correto de
valor separado por vírgula (CSV). Se os cabeçalhos de coluna estiverem ausentes
ou incorretos, edite o documento de mapeamento de extensão e altere os
cabeçalhos de coluna. Alternativamente, é possível usar um arquivo de
configuração em um formato Linguagem de Marcação Extensível (XML) para
mapear seus cabeçalhos de coluna existentes com os cabeçalhos corretos.
Use a tabela a seguir para determinar se seu arquivo de importação está no
formato correto.
Tabela 24. Cabeçalhos de coluna e contexto de ativos de acordo com a origem do
documento de mapeamento de extensão
Origem do documento de
mapeamento de extensão

Títulos da Coluna

Contexto dos Ativos

Os títulos da coluna estão
corretos.

Todos os ativos possuem um
contexto completo.
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Tabela 24. Cabeçalhos de coluna e contexto de ativos de acordo com a origem do
documento de mapeamento de extensão (continuação)
Origem do documento de
mapeamento de extensão

Títulos da Coluna

Contexto dos Ativos

IBM InfoSphere FastTrack

Os títulos da coluna estão
corretos. Quaisquer colunas
extras são ignoradas durante
a importação.

Todos os ativos possuem um
contexto completo.

IBM InfoSphere Discovery

Cabeçalhos de coluna, se
existirem, não estão corretos.

Todos os ativos possuem um
contexto completo.

Documento de mapeamento
de extensão criado
manualmente

Cabeçalhos de coluna devem
ser: Colunas de Origem,
Colunas de Destino, Regra,
Função ou Descrição de
Especificação.

É possível especificar um
contexto parcial no arquivo
CSV e depois um único
contexto de origem ou
destino durante a
importação.

Sobre Esta Tarefa
É possível importar um documento de mapeamento de extensão que tenha o
mesmo nome que o documento de mapeamento de extensão que existe no
catálogo. Nesse caso, o documento de mapeamento de extensão existente e seus
mapeamentos são excluídos do catálogo. Eles são, então, substituídos pelo
documento de mapeamento de extensão exportado e seus mapeamentos. Os
recursos de origem e de destino não são excluídos.
Durante a importação, o mapeamento de ativos de origem-para-destino é criado no
catálogo. Para mapear a origem correta para o destino correto, a importação
compara a identidade do ativo no documento de mapeamento de extensão com as
identidades existentes no catálogo.
Nota: Se dois recursos tiverem o mesmo nome, mas contextos diferentes, a
importação designará um mapeamento para a identidade da primeira
correspondência localizada. Para evitar um mapeamento incorreto, assegure-se de
que ativos com o mesmo nome mas com contextos diferentes não existam no
catálogo.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de Informações. Na lista Criar, clique em Importar
Documentos de Mapeamento de Extensão para abrir o assistente Importar
Documentos de Mapeamento de Extensão.
3. Na janela Selecionar Arquivos, selecione pelo menos um arquivo de documento
de mapeamento de extensão que esteja no formato CSV. Clique em Avançar.
4. Na janela Selecionar Opções de Importação, forneça as informações a seguir e
clique em Avançar:
Contexto para ativos de origem e destino
Digite um contexto no campo Contexto para ativos de origem ou no
campo Contexto para ativos de destino nestes casos:
v Você está importando um documento de mapeamento de extensão
criado manualmente
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v Todos os ativos em todos os documentos de mapeamento de
extensão sendo importados têm o mesmo contexto, e esse contexto
não está especificado para nenhum dos ativos
Exemplos:
v Todos os ativos de origem nos documentos de mapeamento de
extensão que você está importando são colunas de banco de dados
da tabela de banco de dados Clientes no esquema do banco de dados
Américas do banco de dados 34C no computador host JWC. Esse
contexto não é especificado para nenhum dos ativos de origem nos
documentos de mapeamento de extensão. Nesse caso, digite
JWC.34C.Americas.Customer no campo Contexto para ativos de
origem.
v Todos os ativos de destino nos documentos de mapeamento de
extensão que você está importando são colunas de banco de dados
em vários esquemas do banco de dados no banco de dados 34C no
computador host JWC. Para especificar o contexto da tabela de base
de dados e do esquema do banco de dados para cada um deles nos
documentos de mapeamento de extensão, digite JWC.34C no campo
Contexto para ativos de destino.
Arquivo de configuração
Se os cabeçalhos de coluna de seu documento de mapeamento de
extensão estiverem incorretos, faça o download do arquivo de
configuração de amostra e edite-o para mapear os cabeçalhos de coluna
existentes para os cabeçalhos corretos. Alternativamente, crie um
arquivo de configuração para mapear manualmente os cabeçalhos de
coluna.
5. Opcional: Na janela Configurar propriedades do documento de mapeamento de
extensão, designe organizadores e termos, inclua uma descrição simples e
designe em qual pasta colocar o documento de mapeamento de extensão.
6. Clique em Importar.
A importação pode falhar pelos seguintes motivos:
v O arquivo de configuração não está no formato correto, contém nomes de
coluna incorretos ou contém erros de XML
v O documento de mapeamento de extensão selecionado para importação não
está no formato correto
v O documento de mapeamento de extensão é maior que 5 MB
O motivo da falha é exibido no campo Erros/Avisos da guia Propriedades.
Corrija os erros e reimporte.
Se o documento de mapeamento de extensão selecionado para importação
existir no catálogo, uma mensagem será exibida. Execute uma das seguintes
ações:
v Para substituir o documento de mapeamento de extensão existente no
catálogo, clique em OK. O documento de mapeamento de extensão
selecionado substitui o documento de mapeamento de extensão existente no
catálogo. Os ativos de origem, ativos de destino e atributos customizados do
documento de mapeamento de extensão original não são excluídos no
catálogo.
v Para manter o documento de mapeamento de extensão existente no catálogo,
clique em Cancelar.
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Exemplo
O documento de mapeamento de extensão que você deseja importar tem um
mapeamento cujo recurso de origem é a tabela de banco de dados
JWC.34C.Americas.Customer. Esse recurso tem três partes para seu contexto: JWC,
34C e Americas. O nome do recurso é Customer.
A importação procura no catálogo a identidade JWC.34C.Americas.Customer, nesta
ordem:
v Host.database.schema
v Host.data file.data file structure
v Host.transformation project.job
v Application.objectType.method.OutputValue
A importação tenta localizar um host com o nome JWC. Se uma correspondência
for localizada, a importação tentará localizar em seguida um banco de dados
chamado 34C. Se todas as três partes do contexto do ativo de origem localizar uma
correspondência em um contexto existente no catálogo, essa identidade será
designada ao mapeamento importado.
Se a importação falhar ao localizar um host chamado JWC, ela tentará localizar em
seguida um banco de dados chamado JWC, um arquivo de dados chamado JWC, e
assim por diante, na lista.
O mapeamento é criado no catálogo com o contexto da primeira correspondência.
Neste exemplo, JWC.34C.Americas.Customer pode ser criado como um
mapeamento de tabela de banco de dados. Ele também pode ser criado como um
mapeamento de estágio, em que JWC é o nome do host, 34C é o nome do projeto
de transformação e Americas é o nome da tarefa.
Conceitos relacionados:
“Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão” na página 105
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
Referências relacionadas:
“Descrição, contexto e identidade dos tipos de ativos” na página 107
Cada tipo de recurso de informações tem sua própria sequência de identidade que
contém os ativos que são necessários para identificar o ativo no catálogo. O
contexto e a sequência de identidade de um recurso de informações são usados nos
arquivos de importação das origens de dados estendidas e de documentos de
mapeamento de extensão.

Arquivo de configuração XML para mapear cabeçalhos de coluna
É possível importar os documentos de mapeamento de extensão cujos cabeçalhos
de coluna são diferentes dos cabeçalhos requeridos usando um arquivo de
configuração.

Finalidade
Os documentos de mapeamento de extensão podem ser criados fora do IBM
InfoSphere Information Server como arquivos valor separado por vírgula (CSV).
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Se o documento de mapeamento de extensão não tiver cabeçalhos de coluna ou se
não forem os cabeçalhos de coluna requeridos, é possível importar o documento no
catálogo usando um arquivo de configuração no formato Linguagem de Marcação
Extensível (XML). Durante a importação, o arquivo de configuração define qual
coluna no documento de mapeamento de extensão corresponde ao cabeçalho da
coluna correto.

Sintaxe
A sintaxe a seguir controla como redefinir os títulos da coluna no documento de
mapeamento de extensão.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_or_false</header>
<columns>
<column index="column_num">Source Columns</column>
<column index="column_num">Target Columns</column>
<column index="column_num">Rule</column>
<column index="column_num">Specification Description</column>
<column index="column_num">Function</column>
<column index="column_num">Name of a custom attribute</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
Se a primeira linha do documento de mapeamento de extensão tiver títulos
da coluna, o valor deverá ser true. Como resultado, os cabeçalhos de
coluna não são importados no catálogo.
Se os títulos da coluna não existirem, o valor deverá ser false.
<columns> </columns>
O subelemento <column index="column_num"> no número da coluna no
documento de mapeamento de extensão que corresponde ao cabeçalho de
coluna correto.
Os números de índice não precisam estar na ordem sequencial. É possível
ignorar um número de índice se uma coluna no documento de
mapeamento de extensão não tiver uma coluna correspondente. Essa
coluna de dados não é importada.
Importante:
v Os números de coluna devem iniciar em 1 e não em 0. A importação
falhará se um número de coluna for 0.
v Se existirem números de coluna duplicados, a última ocorrência do
número será usada.
Colunas de Atributo Customizado
O nome do atributo customizado é o título da coluna. O atributo
customizado deve existir no catálogo.
Se o atributo customizado não existir no catálogo, a linha será importada,
mas a coluna será ignorada.
Caracteres Especiais e Suporte ao Idioma
Vírgulas
Uma vírgula (,) é o único delimitador aceito.
Aspas O uso e o tratamento de aspas (") variam de acordo com a coluna.
Tabela 25. Uso ou Tratamento de Aspas de Acordo com a Coluna
Coluna
Colunas de Origem

Uso ou tratamento de aspas
As aspas são removidas durante a importação.

Colunas de Destino
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Tabela 25. Uso ou Tratamento de Aspas de Acordo com a Coluna (continuação)
Coluna

Uso ou tratamento de aspas
Se houver aspas no texto, ele deverá ser colocado dentro das aspas (" " ").

Regra
Função

Será necessário colocar o texto inteiro do campo entre aspas se o texto incluir
caracteres não alfanuméricos, como símbolos matemáticos ou vírgulas.

Descrição de Especificação

Suporte ao Idioma
O arquivo CSV deve estar em uma codificação UTF-8 ou ANSI
para ser compatível com todos os idiomas.
É possível digitar os valores em qualquer idioma, mas não alterar
os nomes dos títulos de coluna.
Exemplo
Neste exemplo, um arquivo de configuração muda os cabeçalhos de coluna no
documento de mapeamento de extensão para serem idênticos aos cabeçalhos
corretos.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Source Columns</column>
<column index="3">Target Columns</column>
<column index="4">Rule</column>
<column index="8">Specification Description</column>
<column index="5">Function</column>
<column index="9">Credit Rating</column>
</columns>
</config>

Tabela 26. Qual coluna importada é mapeada para qual coluna de arquivo de configuração
Esta coluna em seu arquivo de documento
de mapeamento de extensão

É mapeada para esta coluna no arquivo de
configuração

Primeiro

Colunas de Origem

Segundo

Comentários

A coluna não será importada.

Terceiro

Colunas de Destino

Quarto

Regra

Quinto

Função

Sexto

A coluna não será importada.

Sétimo

A coluna não será importada.

Oitavo

Descrição de Especificação

Nono

Classificação de Crédito

Classificação de Crédito é o nome de um
atributo customizado que existe no
catálogo.

Formato de arquivo CSV para importar mapeamentos em
documentos de mapeamento de extensão
É possível definir mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão em
um arquivo de valor separado por vírgula (CSV), que depois pode ser importado
no catálogo.

Finalidade
Use um arquivo CSV para definir documentos de mapeamento de extensão que
definem transações extrair, transformar e carregar (ETL) que ocorrem fora do IBM
InfoSphere Information Server.

Sintaxe
As regras de sintaxe a seguir controlam como definir corretamente aplicativos,
definições de procedimento armazenado ou arquivos no documento de
mapeamento de extensão no formato CSV.
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Títulos de Coluna
Os cabeçalhos de coluna a seguir são obrigatórios e devem estar na
primeira linha do documento de mapeamento de extensão. Os títulos são:
v
v
v
v
v

Colunas de Origem
Colunas de Destino
Regra
Função
Descrição de Especificação

Não altere o nome dos títulos de coluna. É possível alterar a ordem das
colunas. Esta sintaxe torna o arquivo de importação compatível com outros
produtos InfoSphere Information Server.
Se você deseja designar atributos customizados a um mapeamento, coloque
o nome de cada atributo customizado em um título da coluna após a
coluna Descrição da Especificação. O atributo customizado deve existir no
catálogo.
Colunas de Origem, Colunas de Destino
Se o contexto de um ativo não estiver no catálogo, esse mapeamento não
será importado no catálogo.
O nome do recurso e seu contexto não fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas. Por exemplo, MyApp.SrcObjType.SrcMthd.Param1 e
MYAPP.SRCOBJTYPE.SRCMTHD.PARAM1 referem-se ao mesmo recurso e
contexto.
O nome do ativo não deve conter reticências (...), aspas ("), aspas simples
(') ou outro caractere especial.
Regra Texto que descreve o propósito ou motivo de negócios do mapeamento.
Por exemplo, uma regra pode ser Remove assinantes duplicados da lista
de faturamento.
Função
Texto que descreve o que o mapeamento faz. Por exemplo, uma função
pode ser Compara nomes de assinantes em duas tabelas.
Descrição de Especificação
Texto que descreve o movimento dos dados, o processo no qual esse
movimento acontece ou informações adicionais.
Colunas de Atributo Customizado
O nome do atributo customizado é o título da coluna. O nome deve ter
pelo menos um caractere alfanumérico e deve ser exclusivo. Ele não deve
conter aspas duplas (") ou aspas simples (').
Um atributo customizado pode ter um ou vários valores. Os valores de
atributo customizado estão na célula da linha de mapeamento a que o
atributo customizado é designado. Múltiplos valores devem ser separados
por um ponto-e-vírgula (;).
O nome do atributo customizado e seus valores não fazem distinção entre
maiúsculas e minúsculas.
O atributo customizado deve existir no catálogo. Se o atributo customizado
não existir no catálogo, a linha será importada, mas a coluna será ignorada.
Caracteres Especiais e Suporte ao Idioma
Vírgulas
Uma vírgula (,) é o único delimitador aceito.
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Aspas O uso e o tratamento de aspas (") variam de acordo com a coluna.
Tabela 27. Uso ou Tratamento de Aspas de Acordo com a Coluna
Coluna

Uso ou tratamento de aspas
As aspas são removidas durante a importação.

Colunas de Origem
Colunas de Destino

Se houver aspas no texto, ele deverá ser colocado dentro das aspas (" " ").

Regra
Função
Descrição de Especificação

Será necessário colocar o texto inteiro do campo entre aspas se o texto incluir
caracteres não alfanuméricos, como símbolos matemáticos ou vírgulas.

Suporte ao Idioma
O arquivo CSV deve estar em uma codificação UTF-8 ou ANSI
para ser compatível com todos os idiomas.
É possível digitar os valores em qualquer idioma, mas não alterar
os nomes dos títulos de coluna.

Exemplo
É preciso criar um arquivo CSV para importar mapeamentos de extensão no
catálogo. O exemplo a seguir mostra como um arquivo CSV pode ser. O arquivo
de importação tem quatro linhas de mapeamento que mostram variações de nome,
ativos de origem e ativos de destino. Todos os ativos listados nas Colunas de
Origem e Colunas de Destino existem no catálogo. Atributos customizados são
listados em ordem alfabética após a coluna Descrição da Especificação.
Tabela 28. Documento de mapeamento de extensão em formato CSV para importação
Nome

Colunas de
Origem

Colunas de
Destino

!@#$%

NewApp_1

NewApp_2

nome
simples

NewApp_3,
NewApp_4

NewApp_6

"Mapeamento com
atributo
customizado com
valores múltiplos,
origens múltiplas
para um único
destino"

NewApp_8

NewApp_5,
NewApp_7

Uma origem para
vários destinos

NoTarget

NewApp_9

Regra

Função

Isso é uma
regra

Descrição de
Especificação

CA_free_text

CA__mult_
valores

Nome de
mapeamento com
caracteres especiais
["ca 1";"ca 2"]

Isso é uma
sentença de texto
livre.

getdate (today)

Conceitos relacionados:
“Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão” na página 105
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
Tarefas relacionadas:
“Criando ou editando documentos de mapeamento de extensão” na página 120
Quando você cria ou edita um documento de mapeamento de extensão, é possível
definir seus mapeamentos e propriedades para mapear ativos de origem e destino.

Importando Origens de Dados Estendidas
É possível importar arquivos em um formato valor separado por vírgula (CSV)
contendo diversas origens de dados. É possível reconciliar as origens de dados
importadas com origens idênticas que podem existir no catálogo.
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Antes de Iniciar
Você deve atender aos seguintes requisitos:
v Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
v Deve-se definir origens de dados estendidas no formato de arquivo CSV
necessário. É possível incluir vários tipos de origens de dados estendidas no
mesmo arquivo.
v O arquivo de importação não deve ultrapassar 5 MB. Se o tamanho do arquivo
exceder esse limite, a importação falhará. Divida o arquivo de importação em
diversos arquivos menores e, em seguida, importe.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de Informações. Na lista Criar, clique em Importar
Origens de Dados Estendidas.
3. Na janela Selecionar Opção de Mesclagem, especifique o que fazer quando um
ativo no arquivo de importação for idêntico a um ativo que existe no catálogo:
v Se você escolher manter o recurso existente, a descrição do recurso existente
será atualizada com a descrição do recurso no arquivo de importação.
Tabela 29. Como o método Keep altera um ativo de origem de dados estendida no catálogo
O recurso da origem O ativo de origem de Resultado da importação:
de dados estendida dados estendida
existe no arquivo
existe no catálogo?
CSV?
Sim

Sim

O ativo de origem de dados estendida
existente no catálogo permanece inalterado.
O novo recurso não é importado.

Sim

Não

O ativo de origem de dados estendida é
criado no catálogo a partir do arquivo CSV.

Não

Sim

Sem alteração

v Se você escolher sobrescrever o ativo existente, o ativo existente será excluído
e substituído pelo ativo importado. Os filhos do recurso existente serão
excluídos se eles não estiverem incluídos no arquivo de importação.
Tabela 30. Como o método Overwrite altera um ativo de origem de dados estendida no
catálogo
O recurso da origem O ativo de origem de Resultado da importação:
de dados estendida dados estendida
existe no arquivo
existe no catálogo?
CSV?
Sim

Sim

Substitui o recurso da origem de dados
estendida existente pelo recurso da origem
de dados estendida do arquivo CSV
v Se o campo Descrição no arquivo CSV for
nulo, a descrição no catálogo não será
substituída.
v Termos e organizadores que são
designados ao recurso da origem de dados
estendida não são substituídos.

Sim

Não

Cria o recurso da origem de dados estendida
a partir do arquivo CSV.
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Tabela 30. Como o método Overwrite altera um ativo de origem de dados estendida no
catálogo (continuação)
O recurso da origem O ativo de origem de Resultado da importação:
de dados estendida dados estendida
existe no arquivo
existe no catálogo?
CSV?
Não

Sim

Exclui o recurso da origem de dados
estendida.

Os relacionamentos das origens de dados estendidas com os termos e os
organizadores não são afetados. Se um filho do ativo existente for excluído e
ele for usado em um mapeamento, o mapeamento não será válido. Deve-se
abrir o documento de mapeamento de extensão e reparar ou excluir o
mapeamento.
4. Na janela Selecionar Arquivos, selecione um ou mais arquivos CSV que
incluam as origens de dados estendidas e clique em Importar.

Origens de dados estendidas
Origens de dados estendidas são ativos com estruturas de dados que não podem
ser importadas no catálogo.
Ao criar e importar origens de dados estendidas, é possível capturar metadados
que não estão gravados em disco ou que, por algum outro motivo, não podem ser
importados no catálogo. Em seguida, é possível usar as origens de dados
estendidas em documentos de mapeamento de extensão para rastrear e relatar
sobre o fluxo de informações para e das origens de dados estendidas e de outros
recursos.
Você define origens de dados estendidas em um arquivo valor separado por
vírgula (CSV). Durante o processo de importação, os metadados dos ativos de
origem de dados estendida são importados no catálogo. No entanto, o arquivo
CSV em si não é importado no catálogo.

Tipos de origens de dados estendidas
Há três tipos principais de recursos de origens de dados estendidas:
v Aplicativos
v Definições de Procedimento Armazenado
v Arquivos
Você tem a flexibilidade de usar cada tipo de origem de dados estendida para
representar os vários tipos de metadados em sua empresa. As definições a seguir
incluem o uso sugerido.
Aplicativo
Representa um programa que executa uma função específica diretamente
para o usuário ou, em alguns casos, para outro aplicativo.
Por exemplo, um aplicativo pode ser um programa de banco de dados, um
programa de comunicação ou um programa SAP que interage com um
banco de dados corporativo. Você pode utilizar uma origem de dados
estendida do aplicativo para modelar livremente programas SAP ou outros
programas de dados.
Os aplicativos podem ter um ou mais tipos de objeto.
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Tipo de objeto
Um agrupamento de métodos ou um formato de dados definido
que caracteriza as estruturas de entrada e saída em um único
aplicativo. Por exemplo, um tipo de objeto poderia representar um
recurso comum ou processo de negócios em um aplicativo.
Um tipo de objeto pertence a um único aplicativo. Um tipo de
objeto pode ter múltiplos métodos. A identidade de um tipo de
objeto é application.objectType.
Método
Uma função ou um procedimento que é definido dentro de um
tipo de objeto para executar uma operação. As operações
transmitem ou recebem informações como parâmetros de entrada
ou valores de saída. Por exemplo, um método pode ser uma
operação específica ou uma chamada de procedimento para leitura
ou gravação de dados por meio do aplicativo ou do tipo de objeto.
Você também poderia usar um método para representar o
equivalente de uma tabela de banco de dados, enquanto os
parâmetros de entrada e os valores de saída representam colunas
da tabela.
Um método pertence a um único tipo de objeto. Um método pode
ter múltiplos parâmetros de entrada e valores de saída. A
identidade de um método é application.objectType.method.
Parâmetro de entrada
Os parâmetros de entrada representam a maneira mais comum de
fornecer informações de um cliente para um método. Os métodos
exigem informações do cliente para executar a função pretendida.
Essas informações podem estar no formato de opções de
apresentação para um relatório, um critério de seleção para dados
a serem analisados, colunas individuais ou várias outras
possibilidades. Por exemplo, MONTH e YEAR poderiam ser parâmetros
de entrada para um método que analisa dados de vendas
mensalmente.
Um parâmetro de entrada pertence a um único método. A
identidade de um parâmetro de entrada é
application.objectType.method.inputParameter.
Valor de saída
Os métodos recuperam e retornam dados ao cliente ou aplicativo
no formato de valores de saída. Os valores de saída podem
representar o valor retornado para a coluna do banco de dados ou
o campo de arquivo de dados. Por exemplo, JANUARY e 2000
poderiam ser valores de saída para um método que analisa os
dados de vendas mensalmente.
Um valor de saída pertence a um único método. A identidade de
um valor de saída é application.objectType.method.outputValue.
Definição de procedimento armazenado
Os procedimentos armazenados são rotinas que estão disponíveis para
aplicativos que acessam sistemas de banco de dados e são armazenados
dentro do sistema de banco de dados. Os procedimentos armazenados
consolidam e centralizam a lógica complexa e as instruções SQL e podem
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atualizar, anexar ou recuperar dados. Por exemplo, os procedimentos
armazenados são utilizados para controlar transações como manipuladores
ou programas de condições e, em alguns casos, são semelhantes a
transações ETL quando eles são atualizados.
A origem de dados estendida que representa procedimentos armazenados
é chamada definição de procedimento armazenado para se distinguir dos ativos
de procedimento armazenado que são salvos pelo IBM InfoSphere
DataStage e QualityStage.
Uma definição de procedimento armazenado pode ter múltiplos
parâmetros in, out, inOut e múltiplas colunas de resultados.
Parâmetro de entrada
Um parâmetro de entrada transporta informações necessárias dos
procedimentos armazenados para executar sua função pretendida.
Por exemplo, as variáveis transportadas para o procedimento
armazenado são parâmetros de entrada.
Um parâmetro in pertence a uma única definição de procedimento
armazenado. A identidade de um parâmetro in é
storedProcedureDefinition.inParameter.
Parâmetro de saída
Um parâmetro out representa o valor ou a variável retornada
quando um procedimento armazenado é executado. Por exemplo,
um campo incluído no conjunto de resultados do procedimento
armazenado pode ser um parâmetro de saída.
Um parâmetro out pertence a uma única definição de
procedimento armazenado. A identidade de um parâmetro out é
storedProcedureDefinition.outParameter.
Parâmetro InOut
Você usa os parâmetros inOut quando um procedimento
armazenado requer informações do cliente para executar sua
função desejada e, em seguida, processa e retorna as mesmas
informações. Por exemplo, um parâmetro de entrada/saída poderia
ser uma variável que o procedimento armazenado processa ou
agrega e retorna ao aplicativo de chamada.
Um parâmetro inOut pertence a uma única definição de
procedimento armazenado. A identidade de um parâmetro inOut é
storedProcedureDefinition.inOutParameter.
Coluna de resultados
As colunas de resultados representam os valores de dados
retornados de um procedimento armazenado, quando ele consulta
ou processa dados em um banco de dados.
Uma coluna de resultados pertence a uma única definição de
procedimento armazenado. A identidade de uma coluna de
resultados é storedProcedureDefinition.resultColumn.
Arquivo
Um arquivo representa uma área de armazenamento para captura,
transferência ou leitura de dados. Às vezes, os arquivos são a origem de
transações ETL e podem ser carregados e movidos usando o FTP. O tipo de
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origem de dados estendida arquivo representa arquivos que não podem ser
importados no catálogo por meios padrão. Arquivos que podem ser
importados no catálogo são chamados arquivos de dados e não são origens
de dados estendidas.
Conceitos relacionados:
“Estendendo fluxos de dados por meio de ativos de catálogo e ativos externos” na
página 104
É possível controlar o fluxo de dados em sua empresa, mesmo quando você usa
processos externos que não gravam em disco ou quando você usa ferramentas
ETL, scripts e outros programas que não salvam seu metadados no catálogo.
“Mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão” na página 105
Ao usar mapeamentos em documentos de mapeamento de extensão, é possível
relatar os fluxos de dados que são externos ao IBM InfoSphere Information Server
ou que transmitem informações entre ferramentas e processos externos e o
InfoSphere Information Server.
Tarefas relacionadas:
“Importando Origens de Dados Estendidas” na página 130
É possível importar arquivos em um formato valor separado por vírgula (CSV)
contendo diversas origens de dados. É possível reconciliar as origens de dados
importadas com origens idênticas que podem existir no catálogo.
Referências relacionadas:
“Formato de Arquivo CSV para Origens de Dados Estendidas”
É possível definir origens de dados estendidas em um arquivo valor separado por
vírgula (CSV), que pode ser importado no catálogo.
“Descrição, contexto e identidade dos tipos de ativos” na página 107
Cada tipo de recurso de informações tem sua própria sequência de identidade que
contém os ativos que são necessários para identificar o ativo no catálogo. O
contexto e a sequência de identidade de um recurso de informações são usados nos
arquivos de importação das origens de dados estendidas e de documentos de
mapeamento de extensão.

Formato de Arquivo CSV para Origens de Dados Estendidas
É possível definir origens de dados estendidas em um arquivo valor separado por
vírgula (CSV), que pode ser importado no catálogo.

Finalidade
Use um arquivo CSV para importar os seguintes tipos principais de origens de
dados estendidas no catálogo: aplicativo, definições de procedimento armazenado
e arquivos. O arquivo CSV usa sintaxe específica para cada um desses ativos para
criá-los no catálogo.

Modelos e amostras
Na área de janela Importar Origens de Dados Estendidas (Catálogo > Recursos de
Informações > Importar Origens de Dados Estendidas), faça download do
arquivo compactado que contém arquivos CSV com amostras das origens de dados
estendidas aplicativos, definição de procedimento armazenado e arquivo. As
amostras têm todas as seções e colunas na sintaxe correta para cada ativo.
Modifique essas amostras para adequar suas necessidades.
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Sintaxe
O aplicativo, as definições de procedimento armazenado e os arquivos têm seções
exclusivas no arquivo CSV. Portanto, crie arquivos CSV separados para obter os
tipos gerais que deseja importar. Para definir um aplicativo, definição de
procedimento armazenado e arquivo no arquivo CSV, siga as regras de sintaxe.
Seções
As seções para aplicativo, definição de procedimento armazenado e
arquivo definem o contexto de cada ativo para importar no catálogo.
Deve-se listar as seções no arquivo CSV na sequência especificada da
origem de dados estendida, começando com o nível superior. A sequência
de seções é listada na próxima tabela.
Por exemplo, o arquivo CSV para o aplicativo tem uma seção para ativos
de aplicativo, seguida por seções para ativos de tipo de objeto, ativos de
método, ativos de parâmetro de entrada e ativos de valor de saída. Se, em
vez dessa sequência, você colocar a seção de tipo de objeto antes da seção
de aplicativo, o contexto do ativo de tipo de objeto irá se referir a um ativo
de aplicativo que ainda não foi criado no catálogo. Como resultado, esta
linha na seção Tipo de Objeto não é importada.
Para cada linha, insira o nome da seção no seguinte formato:
+++ section_name - Begin +++
+++ section_name - End +++

em que section_name corresponde à origem de dados estendida a ser
importada.
A tabela a seguir lista os nomes de seção e sua sequência no arquivo CSV.
Tabela 31. Nomes de seção e sua sequência no arquivo CSV
Tipo principal de origem
de dados estendida a ser
importada

Valor de section_name e a sequência de seções no arquivo CSV

Aplicativo

1. Aplicativo
2. Tipo de Objeto
3. Método
4. As seguintes seções podem estar em qualquer sequência:
v Parâmetro de entrada
v Valor de saída

Definição de
Procedimento
Armazenado

1. Definição de Procedimento Armazenado
2. As seguintes seções podem estar em qualquer sequência:
v Parâmetro In
v Parâmetro Out
v Parâmetro Inout
v Coluna de resultados

Arquivo

Arquivo

Certifique-se de colocar um espaço antes e após o sinal de menos (-), entre
os sinais de mais (+++) e section_name, e entre Begin e os sinais de mais.
Não coloque linhas vazias dentro de uma seção.
Não há limite para o número de linhas em cada seção.
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O nome da origem de dados estendida não faz distinção entre maiúsculas
e minúsculas. Por exemplo, os nomes myApp1 e MYAPP1 referem-se ao
mesmo recurso.
Colunas e Títulos de Coluna
As colunas de todas as seções devem estar nesta sequência:
1. Nome da origem de dados estendida
Um valor nesse campo é obrigatório. Se nenhum nome for listado, a
coluna será ignorada.
Não use os seguintes caracteres especiais no nome: , " [ ] '.
2. Pais da origem de dados estendida, se existir algum
As seções Aplicativo, Definição de Procedimento Armazenado e
Arquivo não têm essa coluna.
Todas as outras seções contêm uma coluna para cada uma de suas
seções pais, de acordo com o contexto correspondente. Por exemplo, a
seção para um recurso de parâmetro de entrada tem três colunas para
pais: aplicativo, tipo de objeto e método. A seção para um recurso de
parâmetro in tem uma coluna para seu pai, a definição de
procedimento armazenado.
Se nenhum valor for listado em uma coluna-pai ou se o valor não
corresponder ao tipo de origem de dados estendida, a linha será
ignorada. Por exemplo, em uma seção para um método, MyApp1 está
na coluna Nome, a coluna Tipo de Objeto está vazia e NewMethodTest
está na coluna Método. Essa linha é ignorada durante a importação
porque um método deve ter um pai de tipo de objeto.
3. Descrição
Um valor nesse campo é opcional. Ele é a última coluna de cada seção.
Os títulos de coluna são obrigatórios e devem estar na linha logo após a
linha Begin de uma seção.
Não altere o nome dos títulos de coluna e não exclua as colunas.
Comentários
v Para incluir um comentário em uma linha, insira um asterisco (*). A
linha inteira é ignorada durante a importação.
v Coloque um asterisco somente no início da linha. Não coloque
comentários dentro de uma linha.
v É possível incluir linhas vazias entre seções para deixar o arquivo CSV
mais fácil de ler. Um asterisco não será necessário se a linha inteira
estiver vazia.
Caracteres Especiais e Suporte ao Idioma
Vírgulas
Se você criar um arquivo CSV em vez de modificar um modelo,
uma vírgula (,) será o único delimitador aceito.
Aspas As aspas (") serão necessárias se o valor em um campo incluir
caracteres não alfanuméricos, como símbolos matemáticos ou
vírgulas. Por exemplo, o seguinte valor no campo Descrição deve
ser colocado entre aspas por causa das vírgulas integradas: “Esta é
a primeira, do meio e última descrição do aplicativo”.
Se houver aspas no texto, ele deverá ser colocado dentro das aspas
(" " ").
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Se o valor em um campo não incluir caracteres não alfanuméricos,
as aspas serão removidas durante a importação.
As aspas simples (') não são válidas e a linha será ignorada
durante a importação.
Suporte ao Idioma
O arquivo CSV deve estar em uma codificação UTF-8 ou ANSI
para ser compatível com todos os idiomas.
É possível digitar o valor em um campo em qualquer idioma, mas
não altere os títulos de coluna e os títulos de seção. Os títulos
devem permanecer em inglês.

Exemplo
A figura a seguir mostra um arquivo CSV que importa origens de dados
estendidas de aplicativo no catálogo.

Figura 3. Um Exemplo de um Arquivo CSV que Importa Origens de Dados Estendidas do
Aplicativo

O tipo de recurso, o nome e o contexto das origens de dados estendidas
importadas são listados na tabela a seguir. As origens de dados estendidas são
importadas no catálogo na sequência em que são listadas na tabela.
Tabela 32. Tipo de Recurso, Nome e Contexto das Origens de Dados Estendidas Importadas
Tipo de recurso da
origem de dados
estendida

Nome da origem de dados estendida a ser
importada

Aplicativo

CRM

Tipo de Objeto

CustomerRecord

CRM

Método

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

CRM.CustomerRecord

Contexto da origem de dados estendida a ser importada

Parâmetro de Entrada

CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

Valor de Saída

FullName

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

Tarefas relacionadas:
“Importando Origens de Dados Estendidas” na página 130
É possível importar arquivos em um formato valor separado por vírgula (CSV)
contendo diversas origens de dados. É possível reconciliar as origens de dados
importadas com origens idênticas que podem existir no catálogo.
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Referências relacionadas:
“Descrição, contexto e identidade dos tipos de ativos” na página 107
Cada tipo de recurso de informações tem sua própria sequência de identidade que
contém os ativos que são necessários para identificar o ativo no catálogo. O
contexto e a sequência de identidade de um recurso de informações são usados nos
arquivos de importação das origens de dados estendidas e de documentos de
mapeamento de extensão.

Estendendo fluxos de dados usando o comando istool
É possível importar documentos de mapeamento de extensão e ativos de origem
de dados estendida no catálogo usando o comando istool. Também é possível
excluí-los do catálogo usando esse comando.
Informações relacionadas:
Ativos Catálogo de Controle de Informações do InfoSphere

Gerenciando o fluxo de dados
Deve-se preparar metadados para análise e configurar ativos para serem incluídos
ou excluídos de relatórios de linhagem. Essas ações otimizam a qualidade e a
completude do fluxo de dados em seu relatório de linhagem.

Preparando os metadados para análise
Deve-se preparar os metadados para otimizar a qualidade e a completude de seus
relatórios de linhagem.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
Verifique se as variáveis de ambiente de nível do projeto para cada projeto são
atuais. Se projetos tiverem variáveis novas ou alteradas, importe-as no catálogo.

Sobre Esta Tarefa
É possível selecionar um ou mais projetos de transformação ou tarefas para
linhagem. Apenas as tarefas ou recursos de dados implementados que mudaram
desde a análise anterior são analisados. Como resultado, análises subsequentes do
mesmo projeto demoram menos tempo que a primeira análise. A linhagem não
tem impacto nos projetos de transformação que não são selecionados. A análise de
linhagem é feita no intervalo de sondagem configurado.
Para otimizar os resultados da linhagem, importe todas as origens de dados
necessárias e projete suas tarefas para assegurar que metadados completos estejam
disponíveis.

Procedimento
1. Configure os tipos de ativo para relatórios de linhagem de negócios.
2. Importe variáveis de ambiente de nível de projeto. Execute o script de
importação diariamente ou quando os projetos tiverem variáveis novas ou
alteradas.
3. Importe metadados das origens existentes fora do catálogo.
a. Escolha qual ponte usar para a importação.
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b. Crie ou edite documentos de mapeamento de extensão para mapear ativos
de origem para ativos de destino.
c. Importe origens de dados estendidas existentes fora do catálogo.
4. Mapeie os objetos de conexão de dados para um banco de dados. Essa etapa
mapeia os objetos de conexão de dados referenciados, como nome da origem
de dados (DSN) ou nome do servidor, para um ativo de banco de dados ou
host importado.
5. Defina o esquema do banco de dados como idêntico. Essa etapa elimina
esquemas de banco de dados duplicados no relatório de linhagem.
6. Configure filtros de linhagem. Essa etapa cria filtros de linhagem para refinar a
lista de ativos e seus fluxos de dados que são exibidos nos relatórios de
linhagem.
Conceitos relacionados:
“Projetando tarefas do InfoSphere DataStage para linhagem ideal” na página 34
Projete suas tarefas do IBM InfoSphere DataStage para assegurar que metadados
completos estejam disponíveis para relatórios de linhagem no .
Tarefas relacionadas:
“Calculando e Alocando a Memória” na página 69
Para assegurar que o opere efetivamente sem degradação de desempenho, deve-se
calcular e alocar uma quantidade apropriada de memória para o componente.
“Configurando o Diretório para Resultados de Consulta e Procura Temporários” na
página 71
Você deve configurar o diretório para que o trabalhe com grandes resultados de
consulta e de procura.
“Importando Variáveis de Ambiente no Nível do Projeto” na página 141
Deve-se importar variáveis de ambiente de projetos do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage no catálogo. A linhagem usa essas variáveis para identificar recursos
de dados implementados.

Configurando tipos de ativos para relatórios de linhagem
É possível selecionar quais ativos incluir ou excluir dos relatórios de linhagem de
dados e de linhagem de negócios para deixá-los mais significativos para o usuário.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.

Sobre Esta Tarefa
Relatórios de linhagem podem incluir tarefas e tipos de ativos de especificação de
mapeamento. É possível configurar seus ativos para serem excluídos dos relatórios
de linhagem de dados. Alternativamente, é possível configurar a tarefa para usar o
valor de inclusão ou exclusão de seu projeto de transformação e a especificação de
mapeamento para usar o valor do projeto de mapeamento.
Relatórios de linhagem de negócios podem incluir certos tipos de ativos, como
aplicativo, relatório de inteligência de negócios (BI) e arquivo de dados. Por
padrão, todos os ativos desses tipos de ativos são incluídos nos relatórios de
linhagem de negócios. É possível excluí-los dos relatórios de linhagem de negócios.
Apenas ativos que têm Include for Lineage ou Include for Business Lineage
configurada para True são usados em relacionamentos de linhagem. Se um tipo de
ativo for excluído de ou incluído em um relatório de linhagem, os filhos desse tipo
de ativo também serão excluídos ou incluídos.
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Procedimento
Clique em Catálogo.
Clique em Recursos de Informações.
Selecione o tipo de ativo a ser exibido.
Na janela Procurar, selecione os ativos que deseja incluir ou excluir de
relatórios de linhagem. Clique em Editar.
5. Se você selecionou mais de um ativo, na janela Edição em lote, selecione a
caixa de seleção Include for Lineage ou Include for Business Lineage. Clique
em Avançar. Se você selecionou outro ativo, expanda Informações de
linhagem.
6. Configure o parâmetro na lista Include for Lineage ou Include for Business
Lineage.

1.
2.
3.
4.

Dica: Para confirmar que os tipos de ativos e seus ativos-filhos são incluídos
ou excluídos corretamente em relatórios de linhagem, construa uma consulta
sobre o tipo de ativo. Para linhagem de dados, selecione as propriedades
Include for Lineage e Inherits Lineage Setting. Para linhagem de negócios,
selecione a propriedade Include for Business Lineage. Uma lista de todos os
ativos desse tipo e o valor de suas propriedades são exibidas.
Conceitos relacionados:
“Relatórios de linhagem de dados e linhagem de negócios” na página 152
Os relatórios de linhagem de dados mostram a movimentação de dados em uma
tarefa ou entre várias tarefas. Esses relatórios mostram também a ordem de
atividades dentro da execução de uma tarefa. Os relatórios de linhagem de
negócios mostram uma visualização com redução gradual da linhagem sem as
informações detalhadas que não são necessárias para um usuário de negócios. Os
relatórios de análise de impacto mostram as dependências entre recursos.
Referências relacionadas:
“Tipos de Ativos que Estão Incluídos nos Relatórios de Linhagem e de Análise” na
página 151
Certos tipos de ativo podem ser incluídos em relatórios de linhagem de dados,
linhagem de negócios e análise de impacto. Quando se inclui ou exclui um tipo de
ativo para um relatório, os ativos-filhos desse tipo de ativo também são incluídos
ou excluídos do relatório.

Importando Variáveis de Ambiente no Nível do Projeto
Deve-se importar variáveis de ambiente de projetos do IBM InfoSphere DataStage e
QualityStage no catálogo. A linhagem usa essas variáveis para identificar recursos
de dados implementados.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, os arquivos de script que importam as variáveis de ambiente são
instalados nos seguintes diretórios:
v Nos sistemas Microsoft Windows: \IBM\InformationServer\ASBNode\bin
v Nos sistemas UNIX e Linux: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
É possível transmitir os parâmetros para o arquivo de script de uma destas
maneiras:
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v Digite os parâmetros na linha de comandos.
v Use os parâmetros no arquivo de configuração, runimport.cfg. Por padrão, este
arquivo de configuração é instalado automaticamente com o IBM InfoSphere
DataStage nos seguintes diretórios:
– Nos sistemas Microsoft Windows: \IBM\InformationServer\ASBNode\conf
– Nos sistemas UNIX e Linux: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf
Se você usar este arquivo de configuração, verifique se os parâmetros no arquivo
estão corretos. Este arquivo pode ser editado, mas o conteúdo é criptografado
após usá-lo pela primeira vez para importar as variáveis de ambiente de nível
do projeto.
Você pode utilizar um planejador adquirido com o fornecedor para importar
variáveis de ambiente automaticamente.

Procedimento
No computador em que você instalou o , execute o script para seu sistema
operacional:
Neste sistema operacional

Execute esta ação

Microsoft Windows

Em uma janela de prompt de comandos, de
dentro do diretório ASBNode\bin, execute o
seguinte comando:
v Para usar os parâmetros da linha de
comandos:
ProcessEnvVariables.bat
-directory ProjectName
-domain HostNameForAuthentication
-port PortNumber
-username User
-password Password
v Para usar um arquivo de configuração:
ProcessEnvVariables.bat
-directory ProjectName
-config DirPath
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Neste sistema operacional

Execute esta ação

UNIX ou Linux

No shell, de dentro do diretório
ASBNode/bin, execute o seguinte comando:
v ./ProcessEnvVariables.sh
-directory ProjectName
-domain HostNameForAuthentication
-port PortNumber
-username User
-password Password
v Para usar um arquivo de configuração:
./ProcessEnvVariables.sh
-directory ProjectName
-config DirPath
Nota: Se você incluir um sinal de número
(#) em qualquer um dos parâmetros, o
restante da linha de comandos após o sinal
de número será tratado como um
comentário e será ignorado.

Os parâmetros da linha de comandos a seguir podem ser usados:
-config | -c DirPath
Especifica o caminho relativo ou completo do arquivo de configuração em seu
sistema. Esse arquivo também contém parâmetros de nome de usuário, senha,
domínio e porta. Use este parâmetro se usar um arquivo de configuração.
-directory | -dir ProjectName
Especifica o nome e o caminho do projeto do IBM InfoSphere DataStage do
qual você está importando variáveis de ambiente. O caminho pode ser o
caminho completo ou o caminho relativo.
-domain | -dom HostNameForAuthentication
Especifica o nome do servidor no qual o IBM InfoSphere Information Server
está instalado.
-username | -u User
Especifica o nome da conta do usuário de qualquer usuário que tenha a função
Administrador de Recurso de Informações do Catálogo de Controle de
Informações.
-password | -p Password
Especifica a senha para a conta especificada no parâmetro -username.
-authfile | -af
Especifica o nome de usuário e a senha da conta do usuário de qualquer
usuário que tenha a função Administrador de Recurso de Informações do .
-port PortNumber
Especifica o número da porta que foi designado ao IBM InfoSphere
Information Server: Console da Web.

Exemplo
Esse script de comando nos sistemas UNIX importa variáveis de ambiente de um
projeto chamado myProject:
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./ProcessEnvVariables.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd -port 9443

Este script de comando nos sistemas Microsoft Windows usa o domínio, o nome
do usuário, a senha e os parâmetros de porta que estão no arquivo de
configuração:
ProcessEnvVariables.bat -directory ..\..\server\projects\myProject
-config C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\runimport.cfg

Componentes de análise na linhagem
Com a análise de metadados de design e metadados operacionais, a linhagem
pode configurar relacionamentos entre estágios, tabelas de banco de dados e
visualizações de banco de dados. Quando esses relacionamentos são configurados,
o pode fornecer relatórios de linhagem.
O Administrador de Recurso de Informações do executa tarefas que podem
otimizar resultados de linhagem.
Quando o estágio de destino em uma tarefa corresponde ao estágio de origem na
tarefa seguinte, os relatórios de linhagem exibem a análise de várias tarefas.
Quando visualizações correspondem a suas tabelas de banco de dados de origem,
o exibe os relacionamentos no relatório de linhagem. Além disso, quando você
visualiza os detalhes de um recurso, os links para outros recursos são exibidos.
A linhagem trabalha com estágios que se conectam a bancos de dados e arquivos
de dados. É possível executar uma vinculação manual para configurar
relacionamentos para estágios que não são suportados.

Componentes da Análise
Linhagem executa as análises a seguir:
Análise de design: Estágio para origem de dados para estágio
Verifica todos os estágios suportados nos projetos selecionados. Os estágios
são mapeados para origens de dados importadas anteriormente (tais como,
tabelas de banco de dados, visualizações, estruturas de arquivos de dados,
IDoc e Netezza) quando os valores da propriedade ou os valores de
parâmetro do estágio correspondem às seguintes origens de dados:
v O nome da tabela de banco de dados e o nome de seu banco de dados
v O nome da estrutura de arquivo de dados e o nome de seu arquivo de
dados
As colunas definidas nos estágios são correspondentes a campos do banco
de dados ou campos do arquivo de dados quando os nomes de coluna
correspondem.
Em um estágio, os usuários podem gerar SQL padrão ou definir instruções
SQL customizadas para leitura e gravação em origens de dados. O serviço
de análise analisa todas as instruções SQL para extrair informações sobre o
esquema, o proprietário, as tabelas de banco de dados e as colunas e os
mapeia para tabelas compartilhadas importadas anteriormente.
Análise operacional: Estágio para origem de dados para estágio
Essa análise é idêntica à análise de design correspondente, exceto que são
utilizados valores de tempo de execução operacionais, em vez de valores
de design da tarefa, para corresponder estágios a origens de dados.
Análise operacional: Estágio para estágio
Essa análise é idêntica à análise de design correspondente, exceto que são
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utilizados valores de tempo de execução operacionais, em vez de valores
de design da tarefa, para corresponder estágios a outros estágios.

Gerando um Arquivo ISX para Importar Banco de Dados, Arquivo
de Dados, Relatório de BI e os Recursos do Modelo de BI a
Partir da Linha de Comandos
Use o comando istool workbench generate para gerar um arquivo em um formato
Asset Interchange (ISX) a partir de um arquivo de importação que esteja no
formato valor separado por vírgula (CSV).

Finalidade
Use esse comando para criar um arquivo de importação em um formato ISX a
partir de um arquivo que esteja em um formato CSV. Você gera um arquivo em
um formato ISX para depois importar ativos de banco de dados, arquivo de dados,
relatório de BI e modelo de BI. Esse comando não importa o arquivo ISX gerado.

Requisitos
v O arquivo de importação CSV deve seguir a sintaxe correta. Para fazer
download de modelos de arquivos CSV para o banco de dados, arquivo de
dados e recursos do relatório de BI, consulte este techdoc.
v Você deve ter acesso de Gravação e Criação no diretório do arquivo ISX.
v Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do ou Usuário
de Recurso de Informações do .
v O componente Information Server ISTool Framework do IBM Information Server
Manager deve ser instalado na camada em que você executa o comando istool.
A versão do ISTool Framework deve ser a mesma versão que .
v Execute o comando a partir do mecanismo ou da camada de cliente.

Sintaxe de Comando
A maneira preferencial de executar esse comando está na janela de linha de
comandos istool. Se você executar este comando em sua janela de linha de
comando do sistema operacional ou em scripts, deve-se incluir istool antes do
nome do comando.
istool> workbench generate
authentication parameters
-input input_CSV_file
archive parametersarchive_name
-log log_file]
[generic parameters]

Parâmetros
Esses parâmetros são específicos para o comando workbench generate. Para
parâmetros de autenticação e parâmetros genéricos, consulte a lista de parâmetros
comuns para istool.
-input | -i input_CSV_file
Especifica o caminho do diretório completo ou relativo e o nome do arquivo
CSV a ser usado para gerar o arquivo ISX. É possível especificar o caminho do
diretório de um único arquivo ou o caminho do diretório que possui diversos
arquivos CSV.
-log | -l log_file
Especifica o caminho do diretório completo ou relativo e o nome do arquivo de
log. Se o arquivo de log existir, a saída da execução será anexada. Se o arquivo
de log não existir, ele será criado.
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Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha. O motivo da falha é exibido em uma mensagem de tela.
Para obter detalhes adicionais, consulte o arquivo de log do sistema em qualquer
um dos seguintes diretórios:
Para o ambiente do sistema operacional Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\username\istool_workspace\.metadata\.log
em que username é o nome da conta do sistema operacional do usuário que
executa esse comando.
Para o ambiente do sistema operacional UNIX ou Linux
user_home/username/istool_workspace/.metadata/.log
em que user_home é o diretório-raiz de todas as contas do usuário e
username é o nome da conta do sistema operacional do usuário que executa
esse comando.

Exemplo
Esse comando executa o comando generate para criar um arquivo de importação
ISX a partir do arquivo CSV C:\IBM\InformationServer\imports\DB.csv:
istool> workbench generate
-dom mysys
-u myid -p mypassword
-i C:\IBM\InformationServer\imports\DB.csv
-a C:\IBM\InformationServer\imports
-l C:\IBM\InformationServer\logs

Mapeando objetos de conexão de dados para um banco de
dados
É possível mapear objetos de conexão de dados para um ativo de banco de dados
ou host importado. Como resultado, o nome de banco de dados é usado no lugar
dos objetos de conexão de dados em relatórios de linhagem.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.

Sobre Esta Tarefa
Tarefas do IBM InfoSphere DataStage usam estágios do conector para ler ou gravar
dados em uma origem de dados. O estágio do conector define objetos de conexão
como URL, nome do servidor, nome de banco de dados, credenciais do usuário e
instruções SQL que são necessárias para acessar a origem de dados. É possível
definir um mapeamento entre os objetos de conexão de dados para um ativo de
banco de dados ou host importado. A linhagem usa essas informações para criar
um relacionamento entre estágios do conector e origens de dados.
É possível mapear um objeto de conexão de dados para um banco de dados ou
host. Da mesma forma, é possível identificar um objeto de conexão de dados para
ser o mapeamento preferencial. O objeto de conexão de dados preferencial é usado
em relatórios de linhagem.

Procedimento
1. Clique em Administração.
2. Expanda Gerenciamento de Recurso de Informações.
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3. Clique em Mapeamento de Conexão de Dados.
4. Na janela Conexões de Dados, selecione a conexão de dados que deseja mapear
para um banco de dados e clique em Editar.
5. Expanda Relacionamentos de Conexão de Dados e defina o objeto de conexão
de dados em qualquer uma das etapas a seguir:
a. Para marcar o objeto como idêntico a outros, inclua os objetos no campo
Mesmo que Conexões de Dados e clique em Salvar.
b. Para selecionar um dos objetos idênticos para ser a conexão de dados
preferencial, selecione um objeto da lista Conexão de Dados Preferencial.
c. Para mapear um objeto de conexão de dados para um banco de dados,
selecione um banco de dados na lista Limite para o Banco de Dados.
6. Clique em Salvar.

Definindo esquemas do banco de dados como idênticos
É possível definir que dois ou mais esquemas de banco de dados sejam idênticos.
Essa ação pode ser necessária quando o mesmo recurso de dados é importado no
catálogo por diferentes meios, como por meio de um conector ou de uma ponte.
Tabelas de banco de dados e campos de banco de dados que estão contidos nos
esquemas de banco de dados também são marcados como idênticos quando seus
nomes correspondem.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.

Sobre Esta Tarefa
Este relacionamento de esquemas do banco de dados idênticos é exibido como
Mesmo que esquemas do banco de dados na página Detalhes dos esquemas do
banco de dados definidos.
Por exemplo, IBM InfoSphere Metadata Asset Manager pode importar no catálogo
Schema1 do banco de dados DW no host DataServer e Schema1 do banco de
dados DW no host BIServer. IBM InfoSphere Information Analyzer pode importar
Schema1 do banco de dados DW no host ProdDOS. Todos os três esquemas do
banco de dados existem como entidades distintas no catálogo, a menos que você
especifique que os esquemas do banco de dados são idênticos.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de Informações.
3. Na área de janela Procurar Listas, clique em Esquemas do banco de dados.
4. Selecione o esquema do banco de dados que deseja marcar como idêntico a
outro e clique em Editar.
5. Expanda Informações de linhagem e defina o esquema do banco de dados
idêntico executando as seguintes etapas:
a. Para marcar o esquema do banco de dados como idêntico a outros, inclua o
esquema do banco de dados no campo Mesmo que o esquema do banco de
dados e clique em Salvar.
b. Opcional: Para selecionar um dos esquemas do banco de dados para ser o
preferencial, selecione um esquema do banco de dados na lista Esquema do
banco de dados preferencial. Se um esquema do banco de dados for
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selecionado como preferencial, ele será exibido no relatório de linhagem.
Caso contrário, todos os esquemas idênticos serão exibidos no relatório de
linhagem.
6. Clique em Salvar.

Gerenciando filtros de linhagem
É possível criar, editar, excluir, importar e exportar filtros de linhagem para refinar
a lista de ativos que são exibidas em seus relatórios de linhagem.

Antes de Iniciar
v Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
v Deve-se saber quais ativos se deseja excluir de um relatório de linhagem. Além
disso, deve-se saber se deseja-se excluir apenas os ativos ou os ativos e seus
fluxos de dados.

Sobre Esta Tarefa
É possível editar, importar e exportar um único filtro de linhagem por vez. É
possível excluir vários filtros de linhagem de uma vez.
Um filtro de linhagem pode ser usado por qualquer usuário com a função
apropriada. Sua função determina quais ações do filtro de linhagem estão
disponíveis para você na interface.

Procedimento
1. Clique em Administração.
2. Expanda Gerenciamento de Recurso de Informações e clique em Filtros de
Linhagem.
3. Na janela Filtros de Linhagem, execute qualquer uma das tarefas a seguir:

148

Controlando Informações Usando o Catálogo de Controle de Informações do IBM InfoSphere

Para executar esta tarefa

Execute estas etapas

Criar um filtro de linhagem

1. Clique em Novo.
2. Na janela Novo Filtro de Linhagem,
digite um nome de filtro. Selecione a
direção do fluxo de dados relativa ao
ativo que você deseja no relatório de
linhagem. Por exemplo, talvez você
queira ver dados que fluem de um
ativo selecionado ou ver dados que
fluem para um ativo selecionado. Uma
possibilidade final é ver fluxos vindos
para e saindo do ativo selecionado.
3. Expanda Exclusões de Tipo de Ativo.
Clique no campo Selecionar um tipo
de ativo e selecione um tipo de ativo
que deseja excluir do relatório de
linhagem.
4. Na janela Exclusões, execute uma das
ou ambas as ações:
v Clique na guia Ocultar Ativos para
excluir ativos do relatório de
linhagem. Os fluxos de dados
continuam por meio dos ativos
excluídos.
v Clique na guia Ocultar Ativos e
seus Fluxos para excluir ativos e
seus fluxos de dados do relatório de
linhagem.
5. Em uma das ou ambas as guias,
execute estas etapas para especificar
qual ativo excluir:
v Na área de janela direita, clique no
botão de seta Para Baixo
para
incluir uma subpropriedade ou
propriedade.
v Na lista Propriedades Disponíveis,
dê um clique duplo em um atributo
ou ativo relacionado. O atributo
selecionado ou ativo relacionado é
exibido na área de janela direita.
Especifique valores para cada nova
subpropriedade ou propriedade.
6. Clique em Salvar.

Edite um filtro de linhagem

1. Selecione a caixa de seleção próxima
do filtro de linhagem que deseja alterar
e clique em Editar.
2. Na janela Editar Filtro de Linhagem,
faça suas mudanças e clique em Salvar.
Se você alterar o nome do filtro de
linhagem, o filtro de linhagem original
será sobrescrito.

Exclua um filtro de linhagem

Selecione a caixa de seleção próxima do
filtro de linhagem que deseja excluir e
clique em Excluir.
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Para executar esta tarefa
Importe um filtro de linhagem

Execute estas etapas
1. Clique em Importar.
2. Na janela Importar Filtros de
Linhagem, navegue para selecionar um
arquivo que esteja no formato
Workbench Query (WBQ). Clique em
Abrir e em Importar.

Exporte um filtro de linhagem

1. Selecione a caixa de seleção próxima
do filtro de linhagem que deseja
exportar e clique em Exportar.
2. Navegue para o diretório no qual
salvará o filtro de linhagem e clique
em Salvar.

Detectando relacionamentos de linhagem
Em casos bastante limitados, é possível detectar manualmente relacionamentos de
linhagem para tipos de ativos específicos.

Antes de Iniciar
v Deve-se ter a função Administrador de Recurso de Informações do Ativos.
v Os ativos para os quais você deseja detectar relacionamentos de linhagem devem
ser definidos como Include for Lineage is True.

Sobre Esta Tarefa
É possível detectar relacionamentos de linhagem nos seguintes tipos de ativo:
v Projeto de transformação e suas tarefas e estágios
v Tarefas e seus estágios
v Visualizações e suas tabelas de base de dados
É possível detectar relacionamentos de linhagem manualmente nestas instâncias:
v Após a aplicação de uma correção e a necessidade de validar uma tarefa.
v Após um encerramento do sistema, se as tarefas ou seus metadados operacionais
recém-incluídos não foram avaliados completamente.
Embora seja possível detectar manualmente os relacionamentos de linhagem, esses
relacionamentos são detectados automaticamente de acordo com o intervalo de
pesquisa definido.

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de Informações.
3. Clique no tipo de ativo para cujos ativos você deseja detectar relacionamentos
de linhagem.
4. Na página Procurar do tipo de ativo, selecione os ativos e clique em Detectar
Relacionamentos de Linhagem.

Relatórios de linhagem de dados e linhagem de negócios
É possível criar relatórios que analisem o fluxo de dados a partir das origens de
dados, por meio de tarefas e estágios, e para bancos de dados, arquivos de dados e
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relatórios de inteligência de negócios. Além disso, pode criar um relatório de
linhagem de negócios que exibe apenas o fluxo de dados, sem os detalhes de um
relatório completo de linhagem de dados.

Tipos de Ativos que Estão Incluídos nos Relatórios de Linhagem
e de Análise
Certos tipos de ativo podem ser incluídos em relatórios de linhagem de dados,
linhagem de negócios e análise de impacto. Quando se inclui ou exclui um tipo de
ativo para um relatório, os ativos-filhos desse tipo de ativo também são incluídos
ou excluídos do relatório.

Relatórios de Linhagem de Dados, Linhagem de Negócios e Análise de
Impacto
Para ver se um tipo de ativo e seu filho podem ser incluídos nos relatórios de
linhagem de negócios, acesse a página Detalhes do ativo. Se Incluído para
Linhagem de Negócios for Verdadeiro, o ativo poderá ser incluído nos relatórios
de linhagem de negócios.
É possível executar relatórios de linhagem de dados, linhagem de negócios e
análise de impacto nos seguintes tipos de ativos e seus filhos.
Tabela 33. Relatórios de linhagem e análise de impacto nesses ativos e seus sucessivos
ativos filhos
Recurso

Ativos filhos sucessivos

Aplicativo (origem de dados
estendida)

v Tipo de objeto > método > parâmetro de entrada

Inteligência de negócios (BI)

v Modelo de BI > Coleção de BI > Membro da coleção
de BI

v Tipo de objeto > método > valor de saída

v Relatório de BI > Consulta de BI > Item de
Consulta de BI
Banco de Dados

v Esquema > tabela de banco de dados > coluna de
banco de dados
v Esquema > visualizar > coluna de banco de dados

Arquivo de Dados

v Estrutura de arquivo de dados > campo de arquivo
de dados
v Estrutura de arquivo de dados do Amazon S3 >
campo de arquivo de dados do Amazon S3

Arquivo (origem de dados
estendida)

Nenhum

Definição de Procedimento
Armazenado

v Parâmetro In

(origem de dados estendida)

v Parâmetro Inout

v Parâmetro Out
v Coluna de resultados

Relatórios de Linhagem de Dados e Análise de Impacto
É possível executar relatórios de linhagem de dados e análise de impacto nos
seguintes ativos:
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Tabela 34. Relatórios de linhagem de dados e análise de impacto nesses ativos e seus
sucessivos ativos filhos
Recurso

Ativos filhos sucessivos

Tarefa

v Estágio > coluna de estágio

Mapeamento em

Nenhum

v Documento de mapeamento de
extensão do
v Especificação de mapeamento
do InfoSphere FastTrack
v Documento de mapeamento do
IBM InfoSphere Warehouse

Tarefas relacionadas:
“Executando relatórios de linhagem dados e de linhagem de negócios” na página
154
É possível executar relatórios de linhagem que combinem informações de designs
de tarefas, metadados operacionais e relacionamentos definidos pelo usuário entre
ativos. Você pode ver o fluxo de dados através de ativos-filhos específicos, por
exemplo, o fluxo de dados por meio de colunas de banco de dados selecionadas de
uma tabela de banco de dados. É possível ocultar ativos, ou ativos e seus fluxos,
do relatório.
“Configurando tipos de ativos para relatórios de linhagem” na página 140
É possível selecionar quais ativos incluir ou excluir dos relatórios de linhagem de
dados e de linhagem de negócios para deixá-los mais significativos para o usuário.

Relatórios de linhagem de dados e linhagem de negócios
Os relatórios de linhagem de dados mostram a movimentação de dados em uma
tarefa ou entre várias tarefas. Esses relatórios mostram também a ordem de
atividades dentro da execução de uma tarefa. Os relatórios de linhagem de
negócios mostram uma visualização com redução gradual da linhagem sem as
informações detalhadas que não são necessárias para um usuário de negócios. Os
relatórios de análise de impacto mostram as dependências entre recursos.
Quando se executa relatórios, a linhagem exibe recursos de informações no
contexto de seus objetivos corporativos. Você não as vê como tabelas, colunas,
tarefas ou estágios isolados, mas como partes integradas do processo que extrai,
carrega, investiga, limpa, transforma e relata seus dados.

Tipos de Relatórios
Você pode executar estes tipos de relatórios:
Linhagem de Dados e Análise de Impacto
Os relatórios de linhagem de dados e análise de impacto podem mostrar
diferentes tipos de informações:
v O fluxo de dados para e de um recurso de informações selecionado, por
meio de estágios e colunas de estágios, por meio de uma ou mais
tarefas, nos bancos de dados e nos relatórios de inteligência de negócios
(BI).
Por exemplo, um relatório de linhagem de dados pode iniciar com uma
coluna de banco de dados que é lida por um estágio em uma tarefa. O
relatório poderá mostrar o seguinte fluxo de dados no nível de coluna:
– Um estágio na primeira tarefa lê a coluna do banco de dados
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– As informações passam por um ou mais estágios na primeira tarefa
até que um dos estágios é gravado em uma tabela de um segundo
banco de dados
– Um estágio em uma segunda tarefa lê a coluna do banco de dados no
segundo banco de dados
– As informações passam por um ou mais estágios na segunda tarefa
até que um dos estágios é gravado em uma tabela de um terceiro
banco de dados
– Os dados na coluna do terceiro banco de dados são capturados em
um relatório de BI
v O fluxo de dados para e de um recurso de informações selecionado por
meio de uma ou mais tarefas, por meio de tabelas de banco de dados,
visualizações ou estruturas de arquivo de dados e para relatórios de BI e
operações de serviços de informações.
Por exemplo, um relatório de linhagem de dados pode mostrar que as
origens de um relatório de BI são provenientes de três tarefas separadas
que gravam em uma única tabela de banco de dados. Ele pode então
mostrar que a tabela está ligada a uma coleção de relatórios de BI que é
usada pelo relatório de BI.
v A ordem de atividades em uma execução de tarefa, incluindo as tabelas
gravadas ou lidas pelas tarefas e o número de linhas que são gravadas e
lidas. É possível inspecionar os resultados de cada parte de uma tarefa
executada aprofundando-se nas atividades de execução de tarefas para
ver os links, os estágios e as tabelas de banco de dados ou as estruturas
dos arquivos de dados de onde a tarefa é lida e em que é gravada.
Por exemplo, para uma tarefa simples, um relatório de linhagem de
dados pode mostrar que a primeira atividade leu seis linhas de um
arquivo de texto. Ele pode então mostrar que a segunda atividade
gravou seis linhas em uma tabela de banco de dados. Para uma tarefa
mais complexa, o relatório de linhagem de dados pode mostrar a ordem
de atividades que são responsáveis por cada leitura, gravação ou
consulta.
Linhagem de Negócios
Os relatórios de linhagem de negócios mostram os dados fluírem somente
por meio daqueles recursos de informações configurados para serem
incluídos nos relatórios de linhagem de negócios. Além disso, os relatórios
de linhagem de negócios não incluem documentos de mapeamento de
extensão ou tarefas do IBM InfoSphere DataStage e QualityStage.
O relatório de linhagem de negócios exibe os componentes textuais e
gráficos apenas para aqueles recursos de origem, de destino e
intermediários que estão configurados para serem incluídos na linhagem
de negócios.
O Administrador de Recurso de Informações do configura quais recursos
de informações são exibidos em relatórios de linhagem de negócios. Um
relatório é gerado a partir do menu de atalho de um recurso configurado
para linhagem de negócios. O relatório é somente leitura e você não pode
obter informações adicionais sobre o fluxo de dados ou sobre os próprios
recursos.
Um usuário do IBM Glossary Anywhere, e programas externos, como IBM
Cognos, pode criar um relatório de linhagem de negócios para um ativo. O
usuário deve ter pelo menos a função Usuário do . O relatório é exibido
em uma nova janela no navegador da Web.
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Tarefas relacionadas:
“Executando relatórios de linhagem dados e de linhagem de negócios”
É possível executar relatórios de linhagem que combinem informações de designs
de tarefas, metadados operacionais e relacionamentos definidos pelo usuário entre
ativos. Você pode ver o fluxo de dados através de ativos-filhos específicos, por
exemplo, o fluxo de dados por meio de colunas de banco de dados selecionadas de
uma tabela de banco de dados. É possível ocultar ativos, ou ativos e seus fluxos,
do relatório.
“Configurando tipos de ativos para relatórios de linhagem” na página 140
É possível selecionar quais ativos incluir ou excluir dos relatórios de linhagem de
dados e de linhagem de negócios para deixá-los mais significativos para o usuário.

Executando relatórios de linhagem dados e de linhagem de
negócios
É possível executar relatórios de linhagem que combinem informações de designs
de tarefas, metadados operacionais e relacionamentos definidos pelo usuário entre
ativos. Você pode ver o fluxo de dados através de ativos-filhos específicos, por
exemplo, o fluxo de dados por meio de colunas de banco de dados selecionadas de
uma tabela de banco de dados. É possível ocultar ativos, ou ativos e seus fluxos,
do relatório.

Antes de Iniciar
Deve-se ter qualquer função de segurança do , exceto Usuário Básico de Glossário
do .

Sobre Esta Tarefa
Os relatórios de linhagem de dados podem mostrar o fluxo de informações para e
de um ativo selecionado ou o fluxo de dados em uma direção. Por padrão, os
relatórios incluem relacionamentos de design, operacionais e definidos pelo usuário
entre os ativos. Os ativos duplicados não são exibidos. Alguns ativos podem conter
ativos-filhos. Aqui estão os exemplos de ativos e seus ativos-filhos que podem ser
exibidos no relatório de linhagem de dados:
Ativo de tarefa cujos ativos-filhos são estágios.
Você pode visualizar os dados conforme eles fluem pelos estágios contidos
na tarefa.
Ativo de tabela de banco de dados cujos ativos-filhos são colunas de banco de
dados. Você pode visualizar os dados conforme eles fluem pelas colunas de banco
de dados selecionadas de uma tabela de banco de dados. Os links de
relacionamento entre as colunas de banco de dados selecionadas e outros
ativos são traçados novamente. Além disso, os nós de ativos que não estão
no fluxo de dados são desativados. Não é possível selecionar ativos-filhos
na nova janela do navegador. Por exemplo, se você selecionou
originalmente as colunas de banco de dados DM_SORTKEY,
DM_TIMESTAMP e DM_TXID de uma tabela de banco de dados, não será
possível selecionar um subconjunto dessas colunas da tabela de banco de
dados no novo relatório de linhagem.
Relatórios de linhagem de negócios podem incluir apenas certos tipos de ativos,
como aplicativo, relatório de inteligência de negócios (BI) e arquivo de dados. Por
padrão, todos os recursos nesses tipos de recursos são incluídos nos relatórios de
linhagem de negócios. O Administrador de Recurso de Informações do deve
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configurar ativos para serem excluídos do relatório de linhagem de negócios. Não
é possível realizar drill down em nenhum ativo no relatório de linhagem de
negócios para obter mais informações.
Em ambos os relatórios de linhagem de dados e de linhagem de negócios, é
possível aplicar um filtro de linhagem para ocultar ativos, ou para ocultar ativos e
seus fluxos, da exibição.

Procedimento
1. Clique com o botão direito no nome de um ativo e clique no ícone Linhagem
ou no ícone Linhagem de negócios
.
de dados
2. Na janela Filtro de linhagem, é possível selecionar um filtro para refinar mais
as informações que são exibidas no relatório de linhagem. É possível selecionar
a direção do fluxo de dados para exibir no gráfico e selecionar quais tipos de
relacionamentos de análise exibir no relatório. Clique em Executar linhagem.
3. Opcional: Em um nó do ativo, clique no link Selecionar [Coluna | Campo |
Membro | Parâmetro], se disponível, para rastrear linhagem de dados por
meio de ativos-filhos específicos. Você não pode selecionar mais de cinco
ativos-filhos. Não é possível selecionar colunas em um ativo de estágio.
4. Opcional: Em um nó de tarefa, clique no link Expandir para ver o fluxo de
dados entre os estágios contidos nessa tarefa.
para salvar o texto na área de janela
5. Opcional: Clique no ícone Salvar
Inventário ou para salvar o gráfico inteiro em um arquivo.
O texto é salvo em um arquivo no formato PDF. O gráfico é salvo em um
arquivo em um formato de imagem JPEG.
Conceitos relacionados:
“Relatórios de linhagem de dados e linhagem de negócios” na página 152
Os relatórios de linhagem de dados mostram a movimentação de dados em uma
tarefa ou entre várias tarefas. Esses relatórios mostram também a ordem de
atividades dentro da execução de uma tarefa. Os relatórios de linhagem de
negócios mostram uma visualização com redução gradual da linhagem sem as
informações detalhadas que não são necessárias para um usuário de negócios. Os
relatórios de análise de impacto mostram as dependências entre recursos.
“Componentes de análise na linhagem” na página 144
Com a análise de metadados de design e metadados operacionais, a linhagem
pode configurar relacionamentos entre estágios, tabelas de banco de dados e
visualizações de banco de dados. Quando esses relacionamentos são configurados,
o pode fornecer relatórios de linhagem.
Referências relacionadas:
“Tipos de Ativos que Estão Incluídos nos Relatórios de Linhagem e de Análise” na
página 151
Certos tipos de ativo podem ser incluídos em relatórios de linhagem de dados,
linhagem de negócios e análise de impacto. Quando se inclui ou exclui um tipo de
ativo para um relatório, os ativos-filhos desse tipo de ativo também são incluídos
ou excluídos do relatório.

Movendo dados usando InfoSphere Data Click
É possível copiar as tabelas de banco de dados, arquivos de dados, pastas de
arquivos de dados e depósitos do Amazon S3 selecionados do catálogo em um
sistema de arquivos distribuído de destino, como Hadoop Distributed File System
(HDFS) no executando atividades do .
Capítulo 5. Controlando os dados
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Antes de Iniciar
Deve-se ter as seguintes funções para executar atividades do :
v Autor do Data Click e Usuário do Data Click
v Usuário do Conjunto
v Desenvolvedor DataStage
v Usuário de Metadados Comuns
Sua conta do usuário deve ser designada ao projeto do InfoSphere DataStage
padrão DataClick.
Deve-se ter qualquer função de segurança do .

Procedimento
1. Clique em Catálogo.
2. Clique em Recursos de informações e em Tabelas de banco de dados,
Arquivos de dados, Pastas de arquivo de dados ou Depósitos do Amazon S3.
3. Na lista de ativos, selecione os ativos para mover e clique em InfoSphere Data
Click. Para mover um ativo, clique no nome do ativo com o botão direito e
. abre em uma nova janela do navegador da web.
clique no ícone
4. Conclua as páginas do assistente especificando um nome para a atividade,
fornecendo informações de conexão de dados para a origem e o destino e
revisando as informações da tabela no Hive. Clique em Concluir.
5. Clique em Executar. A atividade é enviada para processamento. Quando a
tarefa é processada, dados são copiados da origem que você selecionou e
moveu para o destino selecionado.

O que Fazer Depois
Após a execução de uma atividade, é possível fechar a janela do e retornar para .
Para abrir o novamente para visualizar, excluir ou verificar o status das atividades,
clique em Catálogo > Integração de Dados > Gerenciar e Monitorar Minhas
Atividades de Fornecimento.
Informações relacionadas:
Designando Usuários a um Projeto e Designando Funções

Cenário: Integrando dados movendo tabelas de banco de
dados para o HDFS
Para integrar dados a um sistema de arquivos distribuído, como HDFS, é possível
copiar tabelas que foram importadas no catálogo em um HDFS enviado uma
solicitação para o IBM InfoSphere Data Click.
Suponha que um cientista de dados de uma grande empresa de seguros deva
executar modelos estatísticos exploratórios em uma enorme quantidade de dados.
Os dados são dispersos entre vários bancos de dados e origens de dados
diferentes. Além disso, o cientista de dados não sabe quais tipos de ativos estão
nos dados.
O cientista de dados usa para procurar no catálogo tipos específicos de ativos. Por
exemplo, suponha que algumas origens de dados sejam indexadas com base em
colunas significativas, como departamento, região geográfica e nome de produto.
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Para executar modelos estatísticos em dados da região geográfica América do Sul,
o cientista de dados procura por América do Sul. mostra uma lista de tabelas de
banco de dados e outros ativos para essa região. Ao navegar pelos resultados da
procura, o cientista de dados identifica os ativos para análise e os move para uma
coleção chamada América do Sul.
Analistas de negócios selecionados recebem permissão de visualização para
poderem visualizar os ativos e executar consultas neles. O cientista de dados pode
incluir informações descritivas na coleção com rótulos, notas e atributos
customizados. O cientista de dados seleciona tabelas de banco de dados e clica no
InfoSphere Data Click para abrir . A solicitação de integração de dados copia as
tabelas de base de dados no HDFS. Essas tabelas de banco de dados podem ser
usadas em modelagem estatística usando .

Capítulo 5. Controlando os dados
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Capítulo 6. Visualizando conteúdo do catálogo
Após você efetuar login no , é possível visualizar, procurar, navegar e consultar o
catálogo para localizar ativos do catálogo.

Procurando ativos
É possível procurar ativos no catálogo e limitar os resultados da procura com
opções de procura.

Antes de Iniciar
Deve-se ter função Usuário Básico ou superior do .
Deve-se ativar cookies no navegador da web para salvar critérios de procura.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, o IBM procura nos nomes dos termos a sequência que é digitada. É
possível usar opções de procura para refinar sua procura por termos ou alterar o
critério de procura para procurar outros ativos. Se o fluxo de trabalho estiver
ativado e você tiver uma função de fluxo de trabalho, a procura ocorrerá no
glossário de produção ou no glossário de desenvolvimento, dependendo de qual
você estiver visualizando no momento.
Usando essas opções de procura, é possível procurar qualquer tipo de ativo de
glossário: categorias, termos, políticas de controle de informações ou regras de
controle de informações. Também é possível procurar outros tipos de ativos no
catálogo.
É possível salvar as opções de procura que você seleciona. As opções de procura
salvas se tornam os critérios de procura padrão para as procuras subsequentes do
mesmo navegador da web.
Também é possível procurar termos com o campo Localizador de termo rápido no
canto superior direito de cada página na guia Catálogo. Com o Localizador de
termo rápido, o texto que você digita é procurado nos nomes de termo.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Digite zero ou mais caracteres no campo Procura e clique em Procurar. Se você
deixar o campo vazio, os resultados da procura consistirão em todos os termos
no glossário. Se inserir uma sequência de um ou mais caracteres, os resultados
da procura consistirão em todos os termos que contêm a sequência que você
digitou.
3. Para procurar ativos além de termos, para alterar as propriedades nas quais
procurar ou para refinar sua procura, clique em Opções. É possível especificar
quais tipos de ativos você deseja incluir em sua procura e as propriedades que
deseja incluir. Também é possível limitar a procura a ativos que têm rótulos
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específicos, organizadores específicos ou que foram modificados dentro de certo
período de tempo. Você deve selecionar pelo menos um tipo de recurso e uma
propriedade.
a. Selecione os ativos que deseja procurar e as propriedades que deseja
procurar dentro dos menus suspensos. Ao selecionar um recurso ou
propriedade, ele aparece na lista acima do menu suspenso apropriado. Para
remover um item da lista, clique no item na lista.
b. Opcional: Limite mais os resultados da procura selecionando entre as
opções disponíveis, como rótulos, organizadores e período de modificação.
c. Opcional: Clique em Salvar para salvar as opções de procura para uma
sessão futura. É possível reverter para os critérios de procura salvos por
último, clicando em Restaurar. É possível reverter para as opções de
procura padrão do termo e nome, clicando em Reconfigurar.

Procurando no catálogo
É possível procurar para localizar ativos que estão no catálogo.

Antes de Iniciar
Deve-se ter função Usuário Básico ou superior do .
Para procurar no glossário de desenvolvimento, deve-se ter a função Autor de
Glossário do e a função de fluxo de trabalho Editor ou Publicador.

Sobre Esta Tarefa
Durante a procura, você exibe uma lista ou uma árvore hierárquica de conteúdo do
catálogo. O formato hierárquico ajuda a entender melhor o significado do ativo e
seus relacionamentos com outros ativos.
É possível limitar o tipo de conteúdo que você deseja visualizar em um momento
escolhendo procurar um determinado tipo de ativo. É possível também procurar
por rótulo ou por organizador.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Clique em um item de menu que corresponde à maneira como você deseja
procurar. As opções disponíveis a você dependem da sua função de segurança
e se você possui uma função de fluxo de trabalho.
Opção
Para procurar um tipo específico de ativo
de glossário

Para procurar qualquer tipo de recurso

Descrição
1. Clique em Glossário.
2. Na lista Procura, selecione o tipo de
ativo que deseja procurar.
1. Clique em Recursos de Informações.
2. Clique em Procurar Todos.
3. Na janela Procurar Todos, expanda o tipo
de ativo que deseja procurar.

Para exibir uma lista de todos os recursos
que possuem um recurso específico
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Opção

Descrição

Para exibir uma lista de todos os ativos que 1. Clique em Recursos de Informações.
têm um determinado organizador
2. Clique em Procurar Todos.
3. Na janela Procurar Todos, expanda
Vários.
4. Selecione um organizador da lista e
expanda Ativos Gerenciados.
Para exibir uma lista de ativos de glossário
em diferentes estados de fluxo de trabalho

1. Clique em Desenvolvimento.
2. Clique em Glossário.
3. Na lista Desenvolver, selecione o estado
de fluxo de trabalho que deseja ver.

Conceitos relacionados:
“Funções de Segurança” na página 39
Funções de segurança dão aos usuários níveis variados de autoridade para a
execução de tarefas. As funções de segurança determinam quais tipos de conteúdo
do catálogo um usuário pode acessar e quais tipos de mudanças um usuário pode
fazer no catálogo. O administrador de conjunto do IBM InfoSphere Information
Server designa funções de segurança aos usuários.

Procurando Termos na Visualização Hierarquia de Tipo de Termo
É possível exibir os relacionamentos de um termo em um formato de árvore
hierárquica. Esse formato ajuda a entender melhor o significado do termo e seus
relacionamentos com outros termos.

Sobre Esta Tarefa
A visualização Hierarquia de Tipo de Termo exibe o relacionamento conceitual
entre termos em um formato hierárquico. É possível exibir os relacionamentos
conceituais a seguir:
É um Tipo de
O conceito expresso por um termo é uma instância do conceito expresso
por outro termo normalmente com escopo mais amplo.
Por exemplo, o termo Empréstimo Residencial pode ser especificado como
termo Um Tipo de para o termo Empréstimo, porque um empréstimo
residencial é um tipo de empréstimo.
Tem Tipos
O conceito expresso por um termo possui um ou mais subtipos que são
expressos por outros termos.
Por exemplo, o termo Empréstimo pode ter o Tipo Empréstimo
Residencial, pois um empréstimo residencial é um tipo de empréstimo.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Clique em Glossário.
3. Na lista Procurar, clique em Hierarquia de Tipo de Termo.
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4. Clique em um termo na área de janela Hierarquia de Tipo de Termo para
visualizar seus detalhes na área de janela Visualizar detalhes.
Conceitos relacionados:
“Relacionamentos É Um e Possui Um” na página 87
É possível especificar que um termo é um tipo de outro termo ou que um termo é
uma parte, membro ou característica de outro termo. Também é possível especificar
o inverso desses relacionamentos.

Visualizando o histórico de um termo
É possível visualizar as mudanças que foram feitas em um termo desde que ele foi
criado.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, a data e o registro de data e hora da mudança, quem fez a mudança e
quaisquer comentários relacionados ao histórico são exibidos. Também é possível
customizar a tabela de históricos para exibir as mudanças feitas em outras
propriedades.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Clique em Glossário.
3. Na lista Procurar, clique em Termos.
4. Na janela Procurar Termos, selecione um termo e clique em Editar.
5. Expanda Histórico.
6. Para visualizar mais linhas na tela de uma vez sem rolagem, selecione Reduzir
Linhas. Isso permite que o navegador exiba mais linhas de histórico, mas em
alguns casos, apenas parte do texto no campo será exibido. Se você já estiver
visualizando a tabela reduzida, selecione Expandir Linhas para visualizar o
texto completo de todos os campos na tabela.
7. Para incluir propriedades na tabela de históricos, selecione Selecionar uma
propriedade para incluir na tabela. Em seguida, selecione a propriedade para
incluir do menu suspenso. A lista contém apenas as propriedades que foram
alteradas.
Para visualizar o histórico das propriedades que não são exibidas na tabela por
padrão, deve-se selecioná-las toda vez que se visualizar o histórico.

Visualizando Blueprints
É possível visualizar blueprints do de dentro do .

Antes de Iniciar
v Deve-se ter função Usuário Básico ou superior do .
v Para visualizar o blueprint no Blueprint Viewer, deve-se ter o Microsoft Internet
Explorer versão 7 ou posterior ou Firefox ESR (Extended Support Release)
instalado.
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Sobre Esta Tarefa
Um blueprint é uma coleção de diagramas que representam uma arquitetura de
informações para um projeto. O blueprint inclui elementos de blueprint e seus
links para outros ativos, elementos de método e outros detalhes. Blueprints são
ativos de catálogo que podem ser designados aos termos e às regras de controle de
informações.

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Execute qualquer uma das etapas a seguir, dependendo da ação que você
precisa executar:
Opção

Descrição

Para visualizar uma lista de blueprints

v Clique em Recursos de Informações.
v Em Procurar Listas, clique em Blueprints.

Para exibir a página Detalhes de um
blueprint

Na página Detalhes de um ativo que tenha
blueprint, clique no elemento de blueprint
exibido sob Elementos de blueprint
vinculados. A janela Blueprint Viewer é
aberta para exibir detalhes sobre o blueprint.

Para visualizar uma exibição gráfica maior
e mais detalhada do blueprint em uma
janela separada

1. Na página Detalhes de um blueprint,
clique em Visualizar blueprint ou na
imagem do blueprint para abrir o
blueprint na janela Blueprint Viewer.
2. No Blueprint Viewer, clique em um
elemento de blueprint. Os detalhes do
elemento aparecem na área de janela
direita do visualizador. Clique no link
para o ativo que é exibido na área de
janela direita para exibir sua página
Detalhes no .

Criando Consultas
É possível criar consultas para localizar ativos de catálogo. Consultas são baseadas
nas propriedades e nos relacionamentos de um tipo de ativo selecionado.

Antes de Iniciar
Sua função determina quais ações de consulta estão disponíveis para você na
interface. Por exemplo, se tiver a função Usuário Básico do , você não verá a guia
Consultas porque não está autorizado a trabalhar com consultas.
Para criar uma consulta do usuário, você deve ter qualquer função do, exceto
Usuário Básico.
Para consulta publicada, deve-se ter a função Administrador de Glossário do ou
Administrador de Recurso de Informações do .
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Sobre Esta Tarefa
Você usa a lista Propriedades Disponíveis para preencher as guias Critérios e
Exibição. É possível expandir a lista de qualquer tipo de ativo relacionado para
selecionar propriedades ou objetos para listar no resultado da consulta. É possível
incluir várias condições e subcondições, selecionando propriedades e objetos
relacionados na lista Propriedades, para que os resultados da consulta sejam tão
precisos conforme necessário. Por padrão, todas as condições e subcondições
devem ser atendidas, mas é possível alterar a configuração para que qualquer
condição seja cumprida. É possível configurar esse valor separadamente para cada
condição ou cada subcondição.
Na guia Critérios, especifique as condições em que os resultados são retornados.
Dependendo do tipo de propriedade, é possível limitar sua consulta. Por exemplo,
se a propriedade for do tipo texto, é possível limitar a consulta usando “Begins
with,” “Is null,” “Is not” ou “Contains.” Se a propriedade for do tipo data, será
possível escolher um intervalo de data usando “Está entre” com datas de início e
encerramento. Se a propriedade for um relacionamento, você poderá escolher “É
nulo” ou “Não é nulo”

Procedimento
1. Se o fluxo de trabalho estiver ativado, clique em Desenvolvimento ou
Produção, dependendo do catálogo que deseja procurar. Caso contrário, clique
em Catálogo.
2. Clique em Consultas.
3. Na janela Gerenciar consultas, clique em Novo.
4. Na lista Tipo de Recurso, selecione o tipo de recurso sobre o qual você deseja
gerar a consulta. A consulta retorna as informações especificadas sobre recursos
desse tipo e informações sobre os recursos relacionados que você especifica.
5. Opcional: Especifique quais resultados exibir:
a. Clique na guia Exibição. Na lista Propriedades Disponíveis, selecione uma
propriedade ou um ativo relacionado. Os recursos relacionados são
indicados com um sinal de mais (+). É possível expandir um ativo
relacionado para selecionar suas propriedades ou ativos relacionados. Dê
.A
um clique duplo no ativo ou clique no botão Selecionar
propriedade selecionada ou ativo relacionado é incluído na lista
Propriedades exibidas da guia Exibição. É possível selecionar mais
propriedades e incluí-las na lista. É possível reordenar as propriedades
exibidas e renomeá-las. Se uma propriedade exibida for renomeada, apenas
as etiquetas nos resultados da exibição serão afetadas pela mudança de
nome.
b. Selecione a caixa de seleção Exibir apenas os valores de propriedade que
correspondem aos critérios da consulta se desejar limitar os resultados da
consulta apenas aos ativos que correspondem aos critérios na guia Critérios.
Se você selecionar essa caixa de opção, os critérios serão aplicados ao
recurso no qual você está fazendo a consulta e em todos os relacionamentos
selecionados.
Por exemplo, você deseja criar uma consulta para exibir todos os bancos de
dados que possuem uma tabela de banco de dados com o prefixo WHS. Se
a caixa de seleção Exibir apenas os valores de propriedade que
correspondem aos critérios da consulta estiver desmarcada, os resultados
da consulta incluirão os ativos nos quais você está fazendo a consulta, todas
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as tabelas de banco de dados, mesmo aquelas sem o prefixo WHS.

Figura 4. Resultados da consulta quando a caixa de seleção está limpa

Se a caixa de seleção Exibir apenas os valores de propriedade que
correspondem aos critérios da consulta estiver selecionada, os resultados
da consulta exibirão o ativo no qual você está fazendo a consulta e apenas
as tabelas de banco de dados com o prefixo WHS.

Figura 5. Resultados da consulta quando a caixa de seleção está selecionada

c. Selecione a caixa de seleção Exibir o ID do ativo nos resultados da
consulta se desejar incluir o ID do ativo nos resultados da consulta.
O ID do ativo pode mudar com cada consulta. Portanto, quando você salvar
a consulta, o ID do ativo não será salvo com a consulta. Todas as outras
propriedades da consulta serão salvas.
6. Opcional: Especifique critérios para retornar resultados:
e clique em
a. Na guia Critérios, clique no botão Incluir Condição
Incluir Condição.
b. Na lista Propriedades Disponíveis, selecione uma propriedade ou um ativo
relacionado. Os recursos relacionados são indicados com um sinal de mais
(+). É possível expandir um ativo relacionado para selecionar suas
propriedades ou ativos relacionados. Dê um clique duplo no ativo ou clique
. A propriedade selecionada é exibida na
no botão Selecionar
condição.
c. Na guia Critérios, especifique um valor para a propriedade selecionada.
em uma condição para incluir
d. Opcional: Clique na seta numerada
subcondições ou mais condições. Inclua propriedades e especifique valores
para cada nova condição ou subcondição.
A correspondência de padrões de texto inserida faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas e afeta os resultados da consulta.
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e. Especifique se todos ou algum dos critérios deve ser atendido para que a
consulte retorne resultados. Para alterar a especificação, clique em Tudo
para alterar para Qualquer ou clique em Qualquer para alterar para Tudo.
É necessário realizar essa etapa para todas as condições e para cada
condição ou subcondição individual que tenha subcondições.
Se você não especificar critérios, a consulta retornará todos os ativos do tipo
selecionado da lista Tipo de Ativo.
7. Salve a consulta:
a. Na janela Consulta sem título, clique em Salvar.
b. Na janela Salvar consulta, insira um nome e uma descrição para a consulta.
c. Opcional: Selecione a caixa de seleção Publicar consulta para publicar a
consulta para que outros usuários possam vê-la e executá-la. Essa caixa de
seleção não será exibida se você não tiver a função correta para publicar
consultas.
d. Clique em Salvar.
Se a caixa de seleção Exibir o ID do ativo nos resultados da consulta for
selecionada, o ID do ativo não será salvo na consulta. Para ver os resultados
da consulta com o ID do ativo, clique em Executar antes de clicar em
Salvar.
Conceitos relacionados:
“Consultas”
Consultas ajudam a localizar e listar ativos, suas propriedades e seus
relacionamentos. Uma consulta é composta por sua definição e seus resultados.

Consultas
Consultas ajudam a localizar e listar ativos, suas propriedades e seus
relacionamentos. Uma consulta é composta por sua definição e seus resultados.
Consultas publicadas são consultas que qualquer usuário pode executar.
Alternativamente, as consultas que você criou e que apenas você pode editar e
executar são chamadas consultas de usuário.
Cada consulta é baseada em um único tipo de ativo, mas é possível definir
consultas para que elas listem principalmente os recursos dos ativos relacionados.
Por exemplo, pode-se basear uma consulta no tipo de ativo de banco de dados.
Mas pode-se definir as propriedades da consulta para retornar informações
detalhadas sobre as tabelas de banco de dados relacionadas a um único banco de
dados.

Compartilhando definições de consulta
Quando você cria uma consulta, ela fica visível apenas para você. Quando você
publica a consulta, outros usuários podem vê-la e executá-la.
Também é possível exportar e importar consultas em um formato Workbench
Query (WBQ) para que os usuários de outras instâncias do possam usar suas
consultas. O formato WBQ é um formato do proprietário, o que significa que é
possível editar os arquivos de consulta apenas usando .

Compartilhando resultados da consulta
É possível salvar resultados da consulta em um arquivo de valor separado por
vírgula (CSV) ou arquivo Microsoft Excel (XLS).
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Tarefas relacionadas:
“Criando Consultas” na página 163
É possível criar consultas para localizar ativos de catálogo. Consultas são baseadas
nas propriedades e nos relacionamentos de um tipo de ativo selecionado.
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Capítulo 7. Consultando termos em documentos usando IBM
Glossary Anywhere
Usando IBM Glossary Anywhere, é possível consultar informações sobre termos e
outros ativos de catálogo durante o trabalho com outros aplicativos na área de
trabalho do Microsoft Windows.
IBM Glossary Anywhere exibe informações sobre termos e outros ativos sem exigir
que você abra o em um navegador da web.
Em vez disso, com o IBM Glossary Anywhere, é possível procurar rapidamente no
glossário palavras únicas ou frases capturadas de documentos baseados em texto
em seu computador. Quando se captura uma palavra, uma pequena janela é aberta
com uma lista de termos, categorias ou outros ativos que têm essa palavra em seu
nome ou em sua descrição. Essa janela não interfere nos outros trabalhos no
computador.

Tour de Introdução: Definindo as Configurações
Na primeira vez que você usa o IBM Glossary Anywhere, é possível modificar as
configurações para métodos de captura de texto, exibição, conexão de rede e
escopo de procura.

Antes de Iniciar
Deve-se ter a função Usuário Básico do ou superior para acessar o glossário.

Procedimento
1. Clique com o botão direito no ícone de livro (
seguida, selecione Configurações.

) na bandeja do sistema e, em

2. Na guia Captura de Texto, selecione o método para capturar palavras para uma
procura de glossário. Os métodos de captura de texto disponíveis, Teclado e
Mouse e Teclado do Texto Selecionado, são ativados por padrão.
Observe as informações a seguir sobre as configurações de captura:
v O atalho de teclado que você selecionou não pode estar configurado para
outro programa ou ser um atalho de teclado padrão, por exemplo Ctrl+C.
v O botão do mouse que você selecionar (Esquerda, Meio ou Direita) refere-se
a seu local físico no mouse. Ele não se refere ao botão do mouse primário ou
secundário.
v Com alguns aplicativos, talvez seja preciso usar o método Teclado do Texto
Selecionado, porque o método Teclado e Mouse não captura texto
corretamente.
3. Na guia Configuração do Host, insira as seguintes informações:
a. O nome do host e o número da porta para conexão ao . Entre em contato
com o administrador do para obter o nome do host e informações da porta.
b. Nome de usuário e senha. O nome de usuário deve estar configurado no
IBM InfoSphere Information Server para ter uma das seguintes funções do :
v Usuário Básico do Glossário do
v Usuário
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v Autor de Glossário do
v Administrador de Glossário do
c. Opcional: Se a conexão única da área de trabalho do Windows estiver
configurada para sua instalação do IBM InfoSphere Information Server e
você desejar usar suas credenciais de login do Windows como as credenciais
de login para o , selecione a caixa de seleção Usar Autenticação de Área de
Trabalho.
4. Opcional: Na guia Preferências do Usuário, execute as seguintes ações:
v Selecione o número de resultados da procura em cada exibição da tela.
v Desative a tela de boas-vindas inicial se não quiser vê-la quando o IBM
Glossary Anywhere for iniciado.
v Desative a exibição da tela do texto de ajuda.
v Escolha em qual idioma exibir o IBM Glossary Anywhere.
5. Na guia Itens de Procura, é possível selecionar os tipos de ativos e outros itens
que deseja procurar. Termo, Categoria são selecionados por padrão.
6. Clique em OK para salvar as definições de configuração.
7. Na primeira vez que você acessar o IBM Glossary Anywhere, uma mensagem
sobre HTTPS será exibida se o certificado do servidor não for confiável. Se essa
mensagem for recebida, será necessário instalar um certificado de segurança.
Uma maneira de fazer isso é executar as etapas a seguir com seu navegador da
Web do Microsoft Windows Internet Explorer:
a. Abra o Windows Internet Explorer. No campo de endereço, digite as
informações de conexão para se conectar ao . Use o seguinte formato:
https://host_server:port/bgem que host_server é o Nome do Host e
port é o Número da Porta conforme configurado na guia Configuração de
host da tela Configurações do IBM Glossary Anywhere.
Nota: As etapas a seguir descrevem o procedimento a ser seguido com o
Windows Internet Explorer 7.0. Outras versões do Internet Explorer podem
requerer etapas levemente diferentes.
b. Na página que avisa sobre um problema com o certificado de segurança,
clique em Continuar nesse Web site (Não recomendado.)
c. Clique em Erro de Certificado na parte superior da janela, em seguida,
clique em Visualizar certificados.
d. Clique na guia Caminho de Certificação.
e. Clique no caminho-raiz que é exibido na parte superior da janela Caminho
de Certificação.
f. Clique em Visualizar Certificado.
g. Clique em Instalar o Certificado para ativar o Assistente de Importação do
Certificado.
h. Siga os avisos do Assistente de Importação do Certificado e clique em
Concluir. É possível armazenar o certificado em qualquer armazenamento
de segurança.
i. Na tela Aviso de Segurança, clique em Sim para instalar o certificado.
j. Dê um clique duplo no ícone de livro aberto para reabrir o IBM Glossary
Anywhere e conectar-se ao glossário.
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Resultados
Um ícone de círculo verde (
) no canto inferior direito do aplicativo indica que
o IBM Glossary Anywhere está conectado ao servidor . É possível começar a
procurar ativos de glossário.
É possível visualizar as configurações a qualquer momento. Clique no ícone do
menu ( ) no canto superior direito do aplicativo e, em seguida, selecione
Configurações.
Para manter a janela do IBM Glossary Anywhere na parte superior de todas as
outras janelas abertas, clique no ícone Sempre Visível (
direito do aplicativo.

) no canto superior

Procurando termos e outros ativos usando IBM Glossary Anywhere
É possível procurar terminologia de negócios associada a recursos de informações
que estão incluídos em documentos baseados em texto em seu computador.

Antes de Iniciar
v Deve-se ter a função Usuário Básico do ou superior para acessar o catálogo.
v IBM Glossary Anywhere em seu computador deve estar conectado ao servidor
) no canto inferior
no qual o está instalado. Um ícone de círculo verde (
direito do aplicativo indica que o IBM Glossary Anywhere está conectado ao
servidor .

Procedimento
1. Ressalte uma palavra ou frase em um documento utilizando o método de
captura de texto selecionado. Para visualizar seu método de captura de texto,
) na bandeja do sistema. Por
passe o mouse sobre o ícone de livro (
exemplo, se você selecionou o método de captura de teclado e mouse, pressione
a tecla e arraste o cursor enquanto continua pressionando o botão do mouse.
IBM Glossary Anywhere é aberto automaticamente e exibe correspondências
para as palavras capturadas.
Alternativamente, abra o IBM Glossary Anywhere a partir da bandeja do
sistema e digite as palavras para procurar na caixa de texto na parte superior.
Conforme você digita o texto, termos ou outros ativos que correspondem ao
que você destacou ou digitou são automaticamente exibidos. É possível
selecionar um ativo dos resultados da procura ou continuar digitando texto e
clicar em Procurar.
Se você procurar mais de uma palavra, o IBM Glossary Anywhere irá
procurá-las exatamente como você digitá-las. A procura não faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas.
2. Opcional: Se não houver resultados ou se você também quiser procurar a
propriedade Short Description além da propriedade Name, clique no link
Tentar uma procura estendida abaixo do último resultado da procura.
3. Clique no nome de um resultado na lista de resultados da procura para exibir
suas informações detalhadas, como caminho de contexto, organizador e outros
ativos que estão designados ao ativo. As informações são exibidas na janela
IBM Glossary Anywhere.
Capítulo 7. Consultando termos com IBM Glossary Anywhere
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Também é possível clicar no ícone Abrir no navegador (
de um ativo no .
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) e ver os detalhes

Apêndice A. Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 2014
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Apêndice B. 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 35. 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 36. 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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Apêndice C. Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a
ajuda que é aberta diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro
de informações que abrange o conjunto e nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM
InfoSphere Information Server. O centro de informações contém ajuda para a
maioria das interfaces do produto, bem como a documentação completa para todos
os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de informações a
partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

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

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2014

177

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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Apêndice D. Fornecendo feedback sobre a documentação do
produto
É possível fornecer feedback útil sobre a documentação da IBM.
Seu feedback ajuda a IBM a fornecer informações de qualidade. Você pode usar
qualquer um dos seguintes métodos para fornecer comentários:
v Para fornecer um comentário sobre um tópico no IBM Knowledge Center que
seja hospedado no website da IBM, conecte-se e inclua um comentário clicando
no botão Incluir Comentário na parte inferior do tópico. Os comentários
enviados dessa maneira podem ser visualizados pelo público.
v Para enviar um comentário sobre o tópico no IBM Knowledge Center para a
IBM que não posa ser visualizado por outras pessoas, conecte-se e clique no link
Feedback na parte inferior do IBM Knowledge Center.
v Envie seus comentários usando o formulário de comentário dos leitores online
em www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envie seus comentários por e-mail para comments@us.ibm.com. Inclua o nome
do produto, o número da versão do produto e o nome e número de peça das
informações (se aplicável). Se você estiver comentando um texto específico,
inclua o local do texto (por exemplo, um título, um número de tabela ou um
número de página).
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Avisos e Marcas Registradas
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

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

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

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