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Sobre este documento
Essemanual fornece um tutorial e guia de referência para o componenteData Build Manager do Portrait
Miner.

Visão Geral do Portrait Miner
OPortrait Miner é uma solução analítica preditiva e poderosa que permite aos profissionais de customer
insight e usuários empresariais terem uma imagem clara de seus clientes para que possuam um
entendimento superior dos clientes, descobrindo áreas de oportunidade, atingindo uma segmentação
ótima e prevendo comportamentos futuros.

Preenchendo a lacuna entre as ferramentas padrão de Inteligência Empresarial com um escopo limitado
para explorar dados e soluções para cálculos numéricos, que requerem programadores estatísticos
para criar consultas e produzir modelos, o Portrait Customer Analytics é uma solução de próxima geração,
projetada para uma facilidade de uso inédita – e um entendimento prático rápido.

A solução usa a visualização de dados em 3D e automatização de modelagem rápida para descobrir
relacionamentos de dados importantes e entregar resultados de propensão clicando em um botão,
melhorando a precisão do modelo preditivo e aumentando a velocidade dos resultados analíticos.

O Portrait Miner pode ser usado para prever comportamentos e tendências que têm impacto nos lucros,
incluindo desistência de clientes, oportunidades de venda incrementada e venda cruzada, planejamento
e segmentação de campanha, satisfação e lealdade do cliente e valor permanente do cliente.

O que é o Data Build Manager?
O Data Build Manager é um utilitário baseado em compilação de dados, flexível e robusto, que dá
suporte a processos de preparação de dados reais para alimentar atividades de análise de clientes,
exploração e modelagem no Portrait Miner e posterior implantação automatizada de listas, pontuação
e modelos resultantes de cada análise.

O Portrait Miner fornece um conjunto de comandos de compilação de dados que realiza operações
padrão em arquivos simples, tabelas de bancos de dados e conjuntos de dados do Portrait Miner (focus).
(Para maiores detalhes, consulte Uso de comandos de compilação de dados do Portrait Miner e
Referência de comandos de compilação de dados do Portrait Miner e TML.) Esses comandos
podem ser executadosmanualmente na linha de comando ou no Portrait Miner. Porém, uma compilação
de dados típica pode exigir uma extensa sequência de operações para gerar o conjunto de dados final
usado por um analista — por exemplo, os dados podem ser fornecidos a partir de diversos bancos de
dados e arquivos simples para depois serem agregados adequadamente ao nível do cliente, antes de
propiciarem metadados relevantes. Realizar esses passos manualmente é demorado e sujeito a erros.
Além disso, como a compilação muitas vezes é executada com regularidade (por exemplo, todo fim de
mês) e pode ser demorada, frequentemente é desejável ignorar passos já concluídos, atualizar com
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base em execuções anteriores e parametrizar uma compilação baseada em valores fornecidos pelos
clientes.

O Data Build Manager permite ao analista de dados criar um plano independente da plataforma, que
descreva todos os passos envolvidos na compilação de dados, incluindo dependências, lógica condicional,
parametrização e similares. A própria criação do plano é um documento XML [consulte Primeiros
passos na página 20] que descreve uma compilação como uma coleção de targets. Cada target descreve
como produzir alguns resultados de saída ou componente intermediário da compilação. Um target pode
conter ou depender de outros targets, ou pode conter uma sequência de tarefas que precisam ser
realizadas para produzir o resultado desejado. Essa estrutura básica facilita a implementação de
compilações de dados simples com uma abordagem organizada, ao mesmo em que mantém a
capacidade e flexibilidade para projetar processos ETL (extrair-transformar-carregar) muito mais
sofisticados orientados para o cliente, se necessário.

O Data Build Manager dá suporte a uma ampla variedade de tarefas que são úteis na compilação de
dados — incluindo não apenas os comandos de compilação de dados do Portrait Miner, mas também
muitas operações padrão, como: gerenciamento de arquivos e diretório; filtragem e pré-processamento
de arquivos; execução de processos externos; execução simultânea de operações independentes;
notificação por e-mail; registro flexível; valores parametrizados incluindo datas e nomes de caminhos;
acesso remoto a arquivos e banco de dados, lógica condicional e muito mais.

O Data Build Manager emprega a Transaction Measurement Language (TML) do Portrait Miner para
oferecer uma agregação concisa e poderosa e derivação de novos campos. (Para maiores detalhes,
consulte a Referência de comando de compilação de dados do Portrait Miner e do TML.)

Após uma compilação de dados ter sido gravada, ela pode ser executada a partir da linha de comando,
como um trabalho em lote programado, ou interativamente, por meio do Portrait Miner. Uma interface
gráfica simples permite o controle minucioso sobre como a compilação será realizada, incluindo quais
alvos devem ser atualizados ou ignorados e quais opções de ajuste de desempenho e registro devem
ser usadas.

Por que usar o Data Build Manager?
Análise de clientes, mineração de dados, visualização e exploração normalmente exigem dados não
uniformes, isto é, um registro para cada cliente (ou por domicílio, ou por conta) com muitos campos de
informação que resumem as principais características desse cliente.

Normalmente, os dados de origem são armazenados em um ou mais bancos de dados relacionais ou
arquivos simples em forma "normalizada". Isto é, muitas tabelas diferentes, com diversos níveis de
detalhes, com várias tabelas de referência com metadados e informações de pesquisa. Por exemplo,
dados demográficos do cliente podem estar armazenados em uma linha por cliente, enquanto o histórico
da conta pode estar armazenado em uma linha por conta, por mês, e dados de transação podem ser
armazenados em uma linha por transação, e assim por diante.

Para criar um conjunto de dados para análise, um processo de compilação de dados combina informações
de tabelas relacionais em uma visualização do cliente, que envolve reunir os dados a partir das tabelas
relacionadas e resumir (agregando) os dados a partir de níveis inferiores de detalhes para a forma
orientada para o cliente e também incorporando os metadados apropriados.

9Uso do Data Build Manager

Capítulo 1: Introdução

http://support.quadstone.com/documentation/reference


Projetar, implementar ou alterar uma compilação de dados existente pode aumentar significativamente
a complexidade, dependendo de fatores como os citados acima. Na verdade, grande parte das
Metodologias para Modelagem de Comportamento do Cliente do Portrait Miner é dedicada à
discussão desses tópicos.

• Requisitos analíticos:

• Há uma tarefa analítica específica em mente ou o conjunto de dados alvo é direcionado a suportar
uma ampla gama de análises?

• Quais campos, agregações e metadados são necessários à análise descritiva ou preditiva?
• Quais os períodos de observações e de tempo de resultados são exigidos?

• Volume e complexidade de alimentação da fonte de dados:

• Quantas tabelas, em quantos bancos de dados estão envolvidas?
• Quantos campos e registros há nas tabelas principais?
• Quais as relações principais primárias e externas entre as tabelas?
• Quantos níveis de "sintetização" são necessários?

• Grau de automação:

• A compilação deve ser executada automaticamente com alguma regularidade?
• Qual o grau necessário de intervenção do usuário?
• Quais parâmetros o usuário irá especificar?
• Quais registros e notificações são necessárias durante a execução da compilação?
• Como os resultados das execuções anteriores podem ser gerenciados (política de arquivamento
e backup)?

• Desempenho exigido:

• A execução simultânea é necessária para reduzir o tempo gasto?
• A compilação deve se recuperar "do ponto em que parou" a partir de uma execução anterior que
falhou ou foi interrompida?

• Os resultados de compilações em períodos anteriores devem ser fornecidos à compilação para
reduzir o tempo de execução (atualização incremental)?

O Data Build Manager destina-se a oferecer um ambiente flexível para implementação de compilações
de dados, independente das escolhas de projeto específicas acima. Seu objetivo é manter simples as
compilações de dados simples, ao mesmo tempo em que ainda suporta mesmo as mais complexas
especificações. O Data Build Manager é projetado para ser:

• Simples: os planos de compilação são fáceis de criar e manter.
• Robusto: um plano de compilação é executado de forma estável, previsível e reproduzível.
• Completo: a compilação é totalmente definida por apenas um plano de compilação.
• Modular: uma compilação pode ser feita a partir de diversos componentes, suportando compilações
parciais e tratando dependências entre componentes.

• Portável: os planos de compilação são independentes de plataforma, com sintaxe não proprietária.

Os principais recursos incluem:

Portrait Miner 7.110

Por que usar o Data Build Manager?

http://support.quadstone.com/documentation/user


• Parâmetros: as compilações podem ser configuradas por meio de parâmetros arbitrários fornecidos
pelo usuário, incluindo execução condicional e saídas parametrizadas.

• Simultaneidade: diversas tarefas ou destinos podem ser executados em paralelo (além do paralelismo
inerente suportado por muitos dos comandos de compilação de dados do Portrait Miner).

• Registro: todas as saídas de tarefas são capturadas e registradas, em níveis de detalhes especificados
pelo usuário, com suporte a notificação por e-mail.

O Data Build Manager é produzido a partir da ferramenta de compilação Java open-source mais usada,
aApache Ant. Isso oferece as vantagens de uma arquitetura robusta, bem conhecida, altamente flexível
e aberta. Embora o processo de compilação de um conjunto de dados de análise de cliente compartilhe
similaridades com a compilação de um aplicativo de software complexo, o Data Build Manager também
oferece diversos recursos especificamente direcionados às necessidades de preparação de dados
orientados para o cliente.

Baseado em mais de dez anos de experiência em implementação e manutenção de compilações de
dados orientados para o cliente, a Portrait Software acredita que a abordagem do Data Build Manager
é normalmente superior às possíveis alternativas, incluindo linguagens de script genéricas,
implementações SAS ou SQL diretas ou ferramentas ETL dedicadas.

Podem ser usadas diversas linguagens de script para preparação de dados (awk, Perl, Python, COBOL,
. . . ) mas essas são linguagens de programação para propósitos gerais. Assim, embora em algum
sentido tudo seja possível, elas não apresentam conceitos básicos sobre manipulação, associação e
sumarização de tabelas de dados (em bancos de dados ou arquivos simples) e resultam em soluções
extensas, difíceis de suportar e que perdem desempenho sem um grande esforço em desenvolvimento.

O SQL e SAS apresentam manipulação de dados regularizada em seus núcleos. Porém, ambas têm
diversas desvantagens. Primeiro, elas são necessariamente limitadas em escopo (exigindo que todos
os dados residam em apenas um banco de dados ou conjunto de conjunto de dados SAS,
respectivamente), ao mesmo tempo em que se baseiam em um modelo de programação relativamente
genérico, de baixo nível. Isso também significa que embora tenham maior flexibilidade, as soluções
resultantes são frequentemente complicadas em termos de complexidade, linhas de código e
desempenho, para compilações de dados típicas com focus no cliente.

O Data Build Manager atinge um equilíbrio entre a generalidade (e sua inerente complexidade) e a
simplicidade (e suas possíveis limitações), combinando utilitários simples e eficientes para operações
básicas de manipulação de dados, com uma estrutura direta, baseada em XML, que suporta as tarefas
auxiliares normalmente necessárias no processo de preparação de dados, incluindo a parametrização
flexível e a opção de incluir scripts externos (arbitrariamente complexos) ou comandos no processo.
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Capítulo 2Execução de uma
compilação de dados
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Introdução
Essa seção é direcionada ao usuário de uma compilação de dados existente. Ela assume que uma há
instalação funcional do Data Build Manager e também um plano de compilação existente na plataforma
de servidor do Portrait Miner (normalmente com uma extensão .qsb, muitas vezes chamado
simplesmente qsbuild.qsb). As compilações podem ser executadas interativamente, por meio do
Portrait Miner, usando uma interface gráfica do usuário simples, ou a partir da linha de comando, no
servidor do Portrait Miner. Todas essas abordagens são discutidas a seguir. As compilações que devem
ser executadas regularmente podem ser agendadas para executar automaticamente no servidor do
Portrait Miner, usando-se ferramentas de agendamento de terceiros (entre em contato com seu
administrador do Portrait Miner para obter detalhes).

Uso da interface gráfica do usuário
Para executar uma compilação de dados usando a interface gráfica, abra o cliente do Portrait Miner e
faça o logon no servidor do Portrait Miner apropriado. Quando o Portrait Miner for exibido, vá até o plano
de compilação necessário e dê dois cliques ou clique com o botão direito para selecionar a opçãoBuild1.
Uma interface similar à mostrada abaixo deve ser exibida:

A interface permite que você navegue pela estrutura do plano de compilação2 e visualize ou altere os
detalhes da compilação. Por exemplo:

• Navegar para o nível superior da árvore exibe os detalhes da compilação em si, incluindo o destino
padrão que será compilado se for simplesmente selecionado Build imediatamente.

• Para alterar os parâmetros para a compilação, navegue para os elementos de parâmetro, normalmente
encontrados logo abaixo do elemento de compilação de nível superior. Use o painel de detalhes de
parâmetro para visualizar ou alterar os valores.

• Ao navegar pelos elementos de destino na compilação serão exibidos os valores específicos de cada
destino. Clique com o botão direito do mouse ou use a caixa de combinação no painel de detalhes
do destino para especificar se o destino deve ser compilado "só se for necessário" (padrão), "sempre"
(forçando uma recompilação mesmo se já tiver sido compilado) ou "ignore" (mesmo se outro destino
depender dele).

Observe que ao selecionar manualmente diversos destinos independentes para serem executados,
não há atualmente uma forma de controlar a sequência na qual eles serão executados (obviamente,
suas dependências individuais ainda serão executadas corretamente). Se for necessário, inclua uma
dependência adequada ao plano de compilação ou use a interface de linha de comando [consulte
Uso da interface de linha de comando na página 15] (na qual os destinos são executados na
sequência listada).

1 Se essas opções não estiverem disponíveis, ou se o tipo de arquivo .qsb for exibido como tipo de arquivo
desconhecido, seu cliente do Portrait Miner pode não estar configurado corretamente— entre em contato
com seu administrador do Portrait Miner

2 Se preferir, como o plano de compilação é simplesmente um documento XML, é possível navegar pela
sua estrutura usando um navegador web moderno, por exemplo, com dois cliques no Portrait Miner.
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• Outros elementos na árvore de compilação representam tarefas componentes e outros modificadores:
navegar até eles fará com que seja exibido o XML subjacente para ajudar a compreender os detalhes
da estrutura de compilação.

O menu Opções oferece diversas escolhas para definir como a compilação será executada — elas
mapeiam diretamente sobre as opções da linha de comando, maiores detalhes podem ser encontrados
na Referência de comandos de compilação de dados do Portrait Miner e TML.

Por fim, use o botãoCompilar para executar a compilação com os parâmetros e as opções especificadas
ou use Arquivo>Sair para sair sem iniciar uma compilação.

Quando uma compilação é executada, uma nova janela será aberta (abaixo) exibindo o progresso da
compilação, o que permite:

• Visualizar o estado da compilação, incluindo o tempo inicial e de parada e a linha de comando
equivalente usada para executá-la.

• Diagnosticar qualquer problema: consulte a seção Solucionar problemas na página 16 para mais
informações. Porém, observe que o aviso Note: java compilation tasks unavailable...
não tem efeito.

• Cortar e colar a saída a partir da compilação. Note que cada execução também gera um arquivo de
log, nomeado <pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (onde <pmhome>
é o diretório de instalação do Portrait Miner), que pode ser acessado por meio do botão Ir para Logs
na barra de ferramentas no Portrait Miner.

• Parar uma compilação em execução, incluindo todos os subprocessos, usando o botão Parar.
• Desconectar de uma compilação em execução (mas deixá-la em execução no servidor) ao fechar a
janela de saída no canto superior direito.

• Executar diversas compilações em diferentes janelas (talvez com parâmetros ou para destinos
diferentes). Porém, depende do usuário garantir que as diversas compilações não entrem em conflito
com as outras.

Uso da interface de linha de comando
Para executar uma compilação a partir da linha de comando, abra uma janela de comando no servidor
do Portrait Miner (talvez usando um desktop remoto, telnet ou ssh — consulte seu administrador do
Portrait Miner). Verifique se o ambiente está configurado para os comandos do Portrait Miner3.

Quando sua instalação está configurada corretamente, o comando qsbuild -help deve exibir
informações sobre o uso.

Para executar uma compilação de dados, simplesmente digite qsbuild seguido pelas opções de linha
de comando apropriadas. Por exemplo, se o qsbuild for executado sem opções, ele tentará compilar
o destino padrão a partir de um plano de compilação chamado qsbuild.qsb, encontrado no diretório
atual. Mas, se o comando for:

3 Isso pode ter sido feito automaticamente ou pode ser necessário executar um script de configuração,
como o <pmhome>/config/ setpath-qsversion.[bat|sh] (onde <pmhome> é o diretório de
instalação do Portrait Miner) — consulte seu administrador do Portrait Miner para obter detalhes.
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qsbuild -input myproject.qsb -memory 512 -Dmonth=April -skip TooMuchWork -
targets FullBuild

o destino chamado FullBuild será compilado a partir do plano de compilação encontrado no arquivo
XML myproject.qsb, ignorando o destino TooMuchWork, mesmo se outro destino depender dele,
com o parâmetro month configurado com o valor April e usando 512 Mb como quantidade padrão de
memória para as tarefas de compilação de dados do Portrait Miner.

Para todos os detalhes sobre as opções de linha de comando suportadas, consulte a Referência de
comando de compilação de dados do Portrait Miner e do TML.

Solucionar problemas

Capturar a saída
Oprimeiro passo no diagnóstico de um problema é coletar informações detalhadas sobre o que aconteceu
(ou o que não aconteceu). Há várias formas de coletar essas informações a partir do Data Build Manager:

• Um log de saída padrão é gravado na janela de saída da interface do usuário [consulte Uso da
interface gráfica do usuário na página 14] ou na saída padrão da linha de comandos. Detalhes
adicionais podem ser capturados usando a opção -verbose na linha de comando ou na interface
do usuário.

• Também é útil capturar o log de saída em um arquivo para referência futura. A interface do usuário
cria automaticamente um log chamado
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (onde <pmhome> é o diretório
de instalação do Portrait Miner). Para capturar a saída na linha de comando, use a opção -logfile:

qsbuild -logfile somefile.log...

• O uso de tarefas de diagnóstico no plano de compilação pode ser muito útil, especialmente ao
acompanhar propriedades que são configuradas (ou não) com valores inesperados e para compreender
quando as seções do plano começaram e terminaram. Por exemplo, consulte echoproperties, echo
e stopwatch.

Erros de comando de compilação de dados
Erros gerados pelos comandos de compilação de dados do Portrait Miner normalmente iniciam com o
prefixo *** Error: ou *** Warning:. Há diversos avisos benignos que podem ser seguramente
ignorados, incluindo:

• qsimportdb [consulte qsimportdb na página 40] avisos ODBC, como:

[qsimportdb] *** Warning: SQLConnect(): [unixODBC][FreeTDS][SQL
Server]Changed lan- guage setting to us_english.
[qsimportdb] *** Warning: SQLSetStmtAttr(): [FreeTDS][SQL Server]Option

value changed
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• Avisos FDL, como a falta de chaves para o dblookup() ou divisão por zero gerando resultados
NULL

Outros avisos e a maioria dos *** Error: provavelmente indicam um problema, incluindo os exemplos
mostrados abaixo:

[qssort] *** Error: Insufficient memory to sort data.
[qsimportfocus] *** Error: Failed to execute inline TML
[qs<anydbc>] *** Error: Cannot read from focus file <somefocuspath>.ftr

Mensagens de falha de compilação
A fonte da falha durante uma compilação é informada por linhas no arquivo de log, como essas abaixo.
Note, porém, que a causa raiz da falha pode ter ocorrido antes, dependendo das configurações de
failonerror, -warn e do paralelismo vigentes.

BUILD FAILED
D:\qsdata\qsbuild__ant__.xml:1426: Target score failed: qsimportdb returned:
1

A tarefa que falhou (nesse exemplo, qsimportdb [consulte qsimportdb na página 40]) é identificada
junto com seu estado de saída (aqui, o valor 1). A linha que falhou no plano de compilação é informada
como 1426 do qsbuild__ant__.xml, a versão pré-processada do plano de compilação original,
qsbuild.qsb. Para encontrar a localização correspondente no plano de compilação original, abra o
arquivo pré-processado e vá até a linha indicada. Procure para trás até encontrar um comentário como
esse:

<!--Begin ˜create_report at Line 1309 of ...qsbuild.qsb-->

Isso indica a localização do destino correspondente no plano de compilação original. Se você procurar
para a frente a partir desse ponto no plano original, encontrará o código correspondente à(s) linha(s)
com falha na versão pré-processada.

Figura R–1: Interface do usuário do Data Build Manager

17Uso do Data Build Manager

Capítulo 2: Execução de uma compilação de dados



Figura R–2: Janela de saída do Data Build Manager

Portrait Miner 7.118

Mensagens de falha de compilação



Capítulo 3Gravação de um plano de
compilação

Nesta seção:

• Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Primeiros passos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Estrutura do plano de compilação . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Escolha de um editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Dicas e armadilhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



Introdução
Essa seção descreve como criar um plano de compilação. Ela assume uma familiaridade básica com
XML [consulte Primeiros passos na página 20] e também com uma instalação funcional do Data Build
Manager no servidor do Portrait Miner (consulte o arquivo README, incluso na distribuição do Data
Build Manager, ou entre em contato com seu administrador do Portrait Miner).

Primeiros passos
Um plano de compilação é um documento XML no servidor do Portrait Miner que define os passos
necessários para criar as saída(s) solicitada(s) a partir de uma compilação de dados. Por convenção,
um plano de compilação tem a extensão .qsb. Por padrão, o utilitário qsbuild procura por um plano
de compilação chamado qsbuild.qsb no diretório atual. Para criar um plano de compilação,
simplesmente crie um arquivo XML no servidor do Portrait Miner, com o nome e localização desejados
(consulte a Seção Escolha de um editor na página 28 abaixo).

XML é uma sintaxe comum para armazenagem estruturada de dados. Se você não conhece XML,
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points é um bom começo. Outros links interessantes podem
ser encontrados em http://www.xml.org/xml/resources_focus_beginnerguide.shtml. Um documento
XML é construído com elementos fechados entre sinais de maior e menor (< >), que contêm texto ou
outros elementos e podem incluir atributos que são pares de nomes/valores simples. Por exemplo:

<book>
<author name="Joe Bloggs"/>
<chapter title="Chapter 1">

It's a short story.
</chapter>

</book>

é um documento simples com um elemento book que contém dois elementos filhos: um elemento
author com um atributo name sem conteúdo e um elemento chapter com um atributo title e algum
texto de contéudo. (Consulte também a Seção Caracteres especiais em XML na página 27.)

Um plano de compilação está incluído em um elemento de compilação simples [consulte O elemento
de compilação na página 24], que contém pelo menos um elemento target [consulte O elemento de
destino na página 25]. Cada elemento target contém uma sequência de elementos aninhados que
especificam os sub-targets ou tarefas necessárias para criar algum resultado de interesse. Cada tarefa
é representada por um elemento XML especializado, que define as características da tarefa, usandos
os atributos e elementos aninhados adequados. Por exemplo, esse plano de compilação simples,
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qsbuild-starter.qsb4, usa a tarefa qsimportflat [consulte qsimportflat na página 41] para compilar
um focus a partir de um arquivo simples:

<?xml version="1.0" ?>
<build name="RetailAnalysis" default="CustomerTable">
<description>
This is an example build plan.
</description>

<target name="CustomerTable" description="Import the customer data">
<qsimportflat input="RetailCustApril.txt" output="RetailCustApril.ftr"

logfile="RetailCustApril.log"/>
</target>

</build>

(A primeira linha do documento é opcional5, indicando aos outros aplicativos que o documento é XML
e será omitido dos exemplos seguintes.) Esse plano poderia ser executado sendo clicado duas vezes
no Portrait Miner ou digitando qsbuild -input qsbuild-starter.qsb em uma linha de comando no servidor.

Vamos explorar os recursos do Data Build Manager com a criação de um plano para compilar um
conjunto de dados analítico a partir da demonstração de dados e planos de compilação de exemplos
encontrados em <pmhome>/ext/demo/dbc (onde <pmhome> é o diretório de instalação do Portrait
Miner). Os dados de origem são formados por:

RetailCustmonth.txt um arquivo simples mensal extraído dos dados do cliente, no qual o mês é
April ou May. O arquivo contém uma linha por cliente, com um campo-chave chamado CustomerID.

RetailTransmonth.txt um arquivo simples mensal extraído das transações de vendas para o cliente.
O arquivo contém zero ou mais registros por cliente, também indicado no CustomerID.

A meta é agregar os dados transacionais para criar medições em nível de cliente e incorporar aos dados
do cliente para criar uma visualização analítica mensal. A estrutura de compilação de plano mais simples
executa os passos em sequência:

<build>
<description>A simple sequential databuild</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<defaults keys="CustomerID" memory="128"/>
<qsimportflat input="RetailCust${Month}.txt" tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort input="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>
<qsimportflat input="RetailTrans${Month}.txt" tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort input="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>
<qsmeasure input="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

4 Esse exemplo e outros planos de compilação discutidos aqui podem ser encontrados na pasta
<pmhome>/ext/demo/dbc (onde <pmhome> é o diretório de instalação do Portrait Miner no servidor).
(No Portrait Miner, use o botão da barra de ferramentas Ir para Logs e suba dois níveis para encontrar
o <pmhome>.)

5 Porém, é recomendada. Por exemplo, se o Internet Explorer for usado para visualizar um plano de
compilação, as etiquetas <?xml?> permitem a navegação hierárquica pela estrutura do documento.
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tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

</build>

Esse plano de compilação ilustra alguns dos recursos do Data Build Manager:

• Uma propriedade chamada mês é declarada como parâmetro [consulte parâmetro na página 75],
com um valor padrão April, e então é citado nos nomes de entradas e saídas, usando a sintaxe
${month}. O usuário do plano tem a oportunidade de modificar os parâmetros antes de executar a
compilação, facilitando a compilação de um conjunto de dados para May usando o mesmo plano de
compilação. Dicas sobre o tipo de parâmetro e o formato permitem que a interface do usuário forneça
seletores adequados e validação para arquivos, diretórios e datas.

• Diversos pares padrões de atributo/valor são definidos nos elementos padrões [consulte defaults na
página 74]. Esses elementos são usados para inferir os valores para atributos não especificados em
tarefas posteriores, por exemplo, todas as tarefas de compilação de dados do Portrait Miner herdarão
o atributo memory e o qssort [consulte qssort na página 61], o qsmeasure [consulte qsmeasure na
página 56], o qstrack [consulte qstrack, na página 57] e o qsjoin [consulte qsjoin na página 49]
herdarão os atributos das keys.

• Para evitar a proliferação de focus temporários, as tarefas imediatas na compilação usam o atributo
tmp, em vez do atributo output ou to, para especificar o focus de saída. Esses focus temporários
[consulte focus temporários na página 38] são automaticamente removidos ao final do destino mais
superior (exceto se a compilação falhar pois, normalmente, esses focus são úteis para diagnosticar
o que saiu errado).

• As tarefas qsmeasure [consulte qsmeasure na página 56] e qstrack [consulte qstrack, na página
57], especificam nesse caso uma biblioteca de funções usando um atributo que aponta para um
arquivo TML, mas inclui o TML para medições em linha usando agregações aninhadas [consulte
Script em linha na página 39] ou ´elementos rastreadores [consulte Script em linha na página 39].

Embora provavelmente seja desnecessário em um exemplo tão simples, podemos escolher incluir
recursos adicionais à compilação, resultando nesse plano:

<build name="RetailAnalysisDB" default="RetailAnalysis">
<description>

<p>
This build plan illustrates a simple data build based on
tables stored in an Access data source.
It automates the steps in the data-build tutorial
<a href="http://support.quadstone.com/documentation/">Using
Portrait Miner data-build commands</a>.
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</p>
</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<unless><available file="Retail${Month}Analysis.ftr"/></unless>
<defaults keys="CustomerID"/>
<target name="CustomerTable" concurrent="true">
<unless><available file="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailCust${Month}"

tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort in="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>

</target>

<target name="Measures" concurrent="true">
<target name="Transactions">
<unless><available file="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailTrans${Month}"

tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort in="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>

</target>
<qsmeasure in="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>

</target>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

<target name="Clean" description="Remove all foci and temporary files">
<qsremove><fileset dir="." includes="*.ftr"/></qsremove>
<delete>
<fileset dir="." includes="*˜,*.fdd*,*.log" defaultexcludes="no"/>

</delete>
</target>

</build>

As principais alterações nesse plano de compilação são:

• Os dados de origem são importados a partir da fonte ODBC chamada retail, exibida no Portrait
Miner como uma conexão do banco de dados do usuário (UDC), chamada user@retail, configurada
com o comando qsdbaccess (consulte Referência de comando de compilação de dados do
Portrait Miner e de TML).
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• O elemento de compilação [consulte O elemento de compilação na página 24] contém agora mais
de um alvo, então é necessário especificar o alvo padrão (RetailAnalysis). O outro alvo (Clean)
é um alvo administrativo que um usuário pode executar para forçar uma compilação a partir de um
rascunho.

• O alvo RetailAnalysis inclui uma condição de exceção inicial [consulte O elemento de destino
na página 25]. Se a condição for atendida o alvo não será executado. Normalmente, os alvos incluem
verificações que os evita se sua saída final já estiver atualizada.

• O alvo RetailAnalysis agora contém alvos aninhados (CustomerTable e Measures, que, por
sua vez, inclui Transactions), em vez de uma sequência linear de tarefas. Isso ajuda a estruturar
o plano de compilação em unidades funcionais.

• Os dois alvos filhos RetailAnalysis especificam concurrent="true", definindo que eles devem
ser executados simultaneamente [consulte Simultaneidade na página 26] com outros (a tarefa qsjoin
seguinte [consulte qsjoin na página 49] não iniciará até que ambos sejam concluídos).

• As tarefas adicionais qsremove [consulte qsremove na página 64] e delete foram introduzidas.

Estrutura do plano de compilação
Esta seção descreve a estrutura de um plano de compilação mais detalhadamente. Ele se baseia
fortemente na documentação do Apache Ant6. A distribuição Data Build Manager também inclui um
esquema que define com precisão a estrutura de um plano de compilação válido. Embora o esquema
seja destinado principalmente a apoiar a validação do plano e editores sensíveis ao esquema XML, às
vezes também é útil para resolver problemas sutis de sintaxe. Note que, ao contrário doAnt, o esquema
diferencia maiúsculas e minúsculas: todos os nomes de tarefas e atributos devem aparecer totalmente
em minúsculas.

O esquema normativo está definido na sintaxe compacta RELAX NG em
http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc. A versão W3C XML Schema também está
disponível em qsbuild.xsdmas émenos rigorosa em algumas áreas. Esquemas acessíveis ao público
são mantidos em http://www.quadstone.com/xml/.

Os arquivos XML criados pelo Portrait Miner incluem automaticamente um atributo schemaLocation
opcional que aponta para os esquemas em http://www.quadstone.com/xml/qs6,0A. É possível acessar
esses esquemas diretamente de sua instalação do Portrait Miner em:

<pmhome>/server/qs6.0A/integration/schemas (onde <pmhome> é o diretório de instalação
do Portrait Miner)

Também é possível encontrar exemplos de como processar esses arquivos XML em:

<pmhome>/server/qs6.0A/etc/xslt

O elemento de compilação
Um plano de compilação é um documento XML com um elemento de build simples contendo:

6 Diversos livros que talvez apresentem introduções mais acessíveis ao Ant estão disponíveis, incluindo
o Ant Developer’s Hand-book (ISBN 0-672-32426-1).
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• um elemento de description opcional, contendo uma descrição da compilação compreensível para
o usuário, para ser exibida pela interface do usuário [consulte Uso da interface gráfica do usuário
na página 14] ou pela opção de linha de comando -describe. A descrição pode conter texto e/ou
marcação HTML7 incluindo hiperlinks ativos.

• um elemento opcional padrão [consulte defaults na página 74] especifica valores padrão para atributos
comuns no restante do plano de compilação.

• (opcionalmente) um ou mais elementos de propriedade Ant que especificam propriedades internas
de compilação

• (opcionalmente) um oumais elementos de parâmetros [consulte parâmetro na página 75] que definem
as propriedades de compilação configuráveis pelo usuário (note que esses nunca ocorrem dentro de
destinos, ao contrário dos elementos de property)

• um ou mais elementos de destino [consulte O elemento de destino na página 25] que definem os
componentes da compilação geral.

O elemento da build é idêntico ao elemento de projeto do Ant, com essas alterações:

• Um atributo inicial opcional nomeia um destino que deve sempre ser executado antes de qualquer
outro destino(s), ou seja, uma dependência implícita de cada destino. (Mas se seu destino inicial
chama ou depende de qualquer outro destino que não está aninhado nele, isso acionará seu destino
inicial novamente e seu plano entrará em um loop infinito — por isso, certifique-se de aninhar todas
as dependências no próprio destino inicial.)

• Um atributo final opcional nomeia um destino que deve sempre ser executado após a compilação ser
concluída ou falhar. Se a compilação falhar, uma propriedade chamada _fail_message conterá a
mensagem de falha (caso contrário ela será indefinida).

• Se um elemento de build contém apenas um destino (que possa conter target aninhados), o
atributo padrão pode ser omitido.

O elemento de destino
Cada elemento de target define a sequência de tarefas necessárias para compilar esse destino. Eles
são modelados no elemento de destino do Ant, com estas diferenças:

• Um elemento target pode conter um atributo booleano opcional simultâneo [consulteSimultaneidade
na página 26].

• Os atributos if e unless dos elementos de destino do Ant são substituídos por um elemento inicial
opcional unless. O elemento unless é semelhante à tarefa de condição do Ant, mas sem um
atributo de propriedade. Se a condição for avaliada como true, o destino (e todas as dependências)
é considerado atualizado e, portanto, não é executado. O elemento unless pode opcionalmente
conter um atributo message, que é produzido se a condição for verdadeira (isto é, quando o destino
é ignorado). Por exemplo:

<target name="Output">
<unless message="Output already built"><available

file="Output.ftr"/></unless>
...

7 Note que o CDATA não é HTML válido: use referências PRE ou de entidade para incorporar caracteres
especiais [consulte Caracteres especiais em XML na página 27].
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irá ignorar o destino Output e produzir uma mensagem se o focus Output.ftr já existir.

• O restante do destino é composto por uma sequência de elementos e dependências de target
combinados e aninhados [consulte O elemento de dependência na página 26] (que substituem o
atributo dependente no elemento de target do Ant).

O elemento de dependência
O elemento de dependency indica que um destino depende de algum outro destino usando a sintaxe
<dependency target="SomeTarget"/>. Pode, opcionalmente, conter um atributo simultâneo
[consulte Simultaneidade na página 26]. Destinos dependentes são executados apenas uma vez,
mesmo que vários destinos dependam deles (diferente dos destinos que são explicitamente invocados
usando o qscall [consulte qscall na página 75], possivelmente com parâmetros diferentes).

Simultaneidade
Um recurso importante do Data Build Manager é sua capacidade de executar diversas tarefas ao mesmo
tempo (simultaneamente). Isso pode melhorar o desempenho por meio da utilização de mais recursos
do servidor (claro que o inverso pode ocorrer se muitas tarefas causarem uma disputa por recursos!).

O destino [consulte O elemento de destino na página 25], a dependência [consulte O elemento de
dependência na página 26] e também todos os elementos de tarefa, suportam o atributo booleano
simultâneo (com padrão em false se não for especificado). Isso implica o seguinte:

• Cada sequência consecutiva de elementos de target e dependency, ou sequência de elementos
de tarefa com concurrent="true" serão processados simultaneamente. (Uma sequência combinada
de tarefas e destinos não é processada simultaneamente, mesmo se todos estiveremmarcados como
simultâneos.)

• Tornar um target ou dependency simultâneo não implica que seus filhos serão executados
simultaneamente, mas simplesmente que ele será executado simultaneamente com outros destinos
ou dependências de mesmo nível.

A compilação [consulte O elemento de compilação na página 24], o destino [consulte O elemento de
destino na página 25] e as tarefas foreach suportam um atributo maxthreads que controla o grau
máximo de simultaneidade para seus elementos aninhados. Por exemplo, um alvo com maxthreads="2"
iria executar, no máximo, dois trabalhos ao mesmo tempo, em qualquer sequência simultânea de tarefas
ou destinos filhos. Os elementos de build e target (mas não foreach) também suportam um atributo
maxthreadspercpu que controla o grau máximo de simultaneidade em função do número de
processadores físicos no servidor (por exemplo, um destino com maxthreadspercpu="2" executaria
quatro trabalhos por vez em um servidor com dois processadores).

Outros conceitos básicos
Uma grande variedade de elementos de tarefa é fornecida para uso nos destinos e (às vezes) dentro
de outras tarefas. Uma tarefa normalmente executa algum comando externo e/ou manipula
propriedades.As propriedades fornecem um ambiente para a compilação e normalmente são embutidas
em valores de atributos, elementos ou arquivos, usando a sintaxe ${propertyname}. Note que, como
no Ant, as propriedades são imutáveis — isto é, uma vez configuradas, nunca podem ser alteradas
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(exceto que elas podem ser substituídas por parâmetros, quando um destino é invocado por meio do
qscall [consulte qscall na página 75]).

As tarefas do Data Build Manager têm os mesmos atributos comuns das tarefas Ant (id, taskname,
description), junto com o atributo opcional concurrent descrito acima.

O Ant define diversos elementos de tipos de dados que podem ser aninhados em alguns elementos
de tarefa, por exemplo, representando caminhos, caracteres curinga etc. Eles permanecem inalterados
para tarefas apropriadas e são suportados pelas tarefas de compilação de dados do Portrait Miner onde
for adequado. Uma tarefa qsdateproperty [consulte qsdateproperty na página 76] é fornecida para
manipular valores de data armazenados como strings, mas não há nenhum tipo de data integral.

Caracteres especiais em XML
Às vezes, o conteúdo do elemento e do atributo terá que conter caracteres como <,>, " e & que são
parte da sintaxe de marcação XML. Para inserir tais caracteres, eles podem ser substituídos por
referências de entidade XML, usando a sintaxe abaixo (por exemplo, < insere um símbolo <).
Alternativamente, o texto de conteúdo do elemento pode ser inserido em uma seção CDATA, que ignora
caracteres especiais, colocando-os entre <![CDATA[ e ]]>. Observe também que os valores de
atributos, embora sejam normalmente exibidos entre aspas duplas, podem ser colocados entre aspas
simples para incluir um caractere entre aspas duplas.

Valor literalReferência de entidade

&&amp;

<<

>>

''

"&quot;

Por exemplo, <qsimportflat records="Idade > 18" .../> importa os registros nos quais
Idade > 18; <qsimportflat records='EstadoCivil = "solteiro"' .../> inclui uma string
entre aspas duplas em um atributo entre aspas simples e o fragmento a seguir exemplifica o uso de
CDATA para incluir um texto literal que ignora caracteres especiais, como o símbolo de menor que:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr">
<derivations>

<![CDATA[
create Rich := Income > 100000;

]]>
</derivations>

</qsderive>
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Escolha de um editor
Como o plano de compilação do Data Build Manager é um documento XML [consultePrimeiros passos
na página 20], há uma grande variedade de opções para criar e editar os planos de compilação, desde
simples editores de texto até editores XML sensíveis ao esquema. Qualquer editor de texto básico
funcionará facilmente (notepad, vi, ...), mas diversos editores XML que "compreendem" a sintaxe XML
simplificam enormemente a tarefa de escrever um plano de compilação sem ter de se preocupar com
fechamento de colchetes e outros detalhes. Alguns editores XML também reconhecem os esquemas,
ou seja, não apenas compreendem a sintaxe XML padrão, mas também leem e respeitam as regras
que definem quais elementos e atributos são válidos em um determinado tipo de documento. O Data
Build Manager oferece os esquemas RELAX NG e W3C [consulte Estrutura do plano de compilação
na página 24] que descrevem um plano de compilação válido.

Duas boas opções, disponíveis gratuitamente, são:

jEdit combina a edição de texto com um navegador de estrutura XML para facilitar a navegação (consulte
a Figura R–1). Inclui os recursos: ocultar/exibir detalhes de elementos XML; edição remota de arquivos
do servidor a partir de um PC cliente via FTP ou SFTP; validação de reconhecimento de esquema e
assistente que exibe os atributos/elementos válidos; altamente personalizável com diversos recursos
poderosos de edição e ampla variedade de plugins. Consulte a seção Trabalhar com o jEdit na página
28 para obter instruções de configuração passo a passo.

Emacs é um editor de texto personalizável único, que inclui diversos modos para suporte à edição de
conteúdo XML. Um dosmelhores é omodo nXML, que reconhece o esquema e é não intrusivo (consulte
a Figura R–2). Ele valida seu plano de compilação na hora e destaca erros de sintaxe e de exatidão do
esquema XML. Recomendado para usuários que já tenham experiência com o Emacs; novos usuários
podem enfrentar alguma dificuldade no aprendizado. Entre em contato com
support@portraitsoftware.com, support@portraitsoftware.com para instruções sobre configuração.

As opções comerciais incluem:

• o editor XML oXygen
• XMLSpy

Trabalhar com o jEdit

Instalação e configuração do jEdit
1. Baixe e instale o jEdit no site http://www.jedit.org/
2. Abra o jEdit e vá até a guia Plugins> Plugin Manager>Install (ela demorará alguns segundos para

ser preenchida)
3. Selecione os plugins XML, XMLIndenter, FTP e Jdiff (estão organizados por tipo, não em ordem

alfabética) e clique em Install.
4. Clique em Plugin Options e configure as seguintes opções:

• SideKick>General: selecione Parse on keystroke
• XML>General: altere para Show tag attributes in tree to All.
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5. Feche o gerenciador de plugin.
6. Abra Utilities>Global Options>Editing.

• configure o modo Folding como sidekick
• configure o Word wrap to soft

7. Abra Plugins>SideKick>Structure Browser. Clique no triângulo no canto superior esquerdo da
janela e selecione Dock at Right.

8. Se desejar, fixe Plugins>ErrorList>Error List para exibir erros de validação de XML.

Uso do jEdit:
• Use File >Open para abrir seu plano de compilação8. Se o plano estiver armazenado em umamáquina
remota (por exemplo, o servidor do Portrait Miner), use Plugins>FTP a partir do navegador de arquivos
ou do menu principal para se conectar e abrir arquivos de um servidor FTP padrão ou seguro9.

• Use os triângulos no canto esquerdo para navegar pelas seções do documento.
• Use a janela de navegação do lado direito para navegar pela estrutura do documento ou clique em
um elemento para se mover até esse elemento no documento.

• Navegue pela ampla ajuda em Help>jEdit Help para saber mais sobre as funcionalidades do jEdit.

Para ativar a validação dinâmica de seu plano de compilação no jEdit, simplesmente informe a localização
do esquema Data Build Manager no elemento de compilação, dessa forma (adicionando os atributos
xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation):

<build
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.xsd"

name="ExampleBuild"
default="BuildEverything">

<target name="BuildEverything">
...

O jEdit automaticamente fará o download da definição do esquema a partir da URL acima e começará
a validar seu documento. O plugin Error List permite encontrar e corrigir erros e a janela Plugins>
XML> XML Insert fornece ajuda sensível ao contexto para a inserção e edição de elementos e atributos
válidos em qualquer ponto de seu plano10.

8 Há umexemplo de plano de compilação em <pmhome>/ext/demo/dbc/qsbuild.qsb (onde <pmhome>
é o diretório de instalação do Portrait Miner)

9 Pode ser necessário pedir a seu administrador do sistema para habilitar o FTP ou SFTP no servidor.
10 Note que o esquema do plano de compilação definitivo é a versão RELAX NG

(http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc); a versão W3C é menos rigorosa em alguns
pontos.
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Dicas e armadilhas
Essa seção explora diversos padrões de projetos comuns e melhores práticas que podem ser úteis na
criação de planos de compilação.

• Use o elemento de build<description/> e o atributo de description de target para documentar
sua compilação, pois essa documentação é fornecida ao usuário por meio da interface gráfica e da
opção -describe da linha de comando. Obviamente, os comentários XML (delimitados por <!-- e
--!>) também são úteis para descrever as complexidades do plano para manutenção futura, mas esses
ficam ocultos ao usuário final.

• Os diversos mecanismos para a chamada indireta de destinos (por exemplo, dependency [consulte
O elemento de dependência na página 26], runtarget, qscall [consulte qscall na página 75] e foreach)
diferem na forma como passam e configuram os valores de propriedades entre os destinos que
chamam e os que são chamados. Os dois primeiros executam um destino no contexto vigente da
compilação, assim, o destino chamado vê (e configura) as mesmas propriedades daquele que o
chama. Os últimos dois, usam um novo contexto de compilação, assim, o destino chamado pode ou
não ver as propriedades superiores (de acordo com a configuração do atributo inheritall e se elas
foram substituídas por parâmetros passados) e não podem "retornar" os valores da propriedade ao
destino que chama (uma vez que qualquer propriedade configurada no novo contexto é perdida após
sua conclusão).

• A construção de laço foreach é uma ferramenta poderosa para realizar um conjunto similar de tarefas
em uma lista de arquivos (ou outros itens). O exemplo abaixo ilustra o processamento de seis arquivos
mensais e posterior união desses arquivos: embora o foreach não possa retornar diretamente um
valor para cada iteração, ele pode gravar a saída em um arquivo, que então é lido pelo destino que
fez a chamada:

<property name="currentMonth" value="20040601"/>
<!-- build a set of monthly files for last six months -->
<foreach list="1,2,3,4,5,6" target="BuildMonth" param="monthOffset/>
<!-- read 'returned' file names into properties month1, month2, ... month6
<property file="monthlyfiles.properties"/>
<!-- then perhaps merge the files together -->
<qsmerge merge="${month1},${month2},...,${month6}" output="..."/>
...

<target BuildMonth>
<!-- figure out the file name for ${monthOffset} months ago -->
<qsdateproperty property="fileName" value="${currentMonth}"

outputpattern="'Month'%Y%m%d'.ftr' "inputpattern="%Y%m%d"
offset="-${monthOffset}" unit="month"/>

<!-- build a focus at ${fileName} -->
...
<!-- return the file name to the caller via a property file
by associating it with a property 'monthN' -->
<propertyfile file="monthlyfiles.properties">

<entry key="month${monthOffset}" value="${fileName}"/>
</propertyfile>

</target>
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Esse mesmo truque pode ser usado para gerar scripts TML repetitivos para um conjunto grande de
campos a partir de um modelo simples:

<!-- make sure output doesn't exist yet -->
<delete quiet="true" file="derivs.tml"/>
<foreach param="field" trim="true" list="ChkBal, SavBal, LoanBal, ...">

<tasks>
<!-- append the expanded template to the derivations file for each

field -
>

<echo append="true"
file="derivs.tml">create ${field}_ratio := ${field}_3M /

${field}_6M;</echo>
</tasks>

</foreach>
<!-- apply the derivations to the input data -->
<qsderive input="monthly_averages.ftr"

output="monthly_ratios.ftr" derivations="derivs.tml"/>

• Para aumentar o retorno durante o desenvolvimento inicial e melhorias posteriores ao seu plano de
compilação, implemente sua compilação de forma que seja facilmente possível criar e alternar entre
dados completos e amostrados. Por exemplo:

<target name="MakeSamples">
<foreach param="focus" list="customer,demogs,txns">

<tasks>
<unless><available file="samples/${focus}.ftr"/></unless>
<!-- extract customers with IDs starting with 99 -->
<qsimportfocus input="extracts/${focus}.ftr"

output="samples/${focus}.ftr"
records="substr(CustomerId,0,1) = "99"/>

</tasks>
</foreach>

</target>

Então uma propriedade simples ${sourcedata} pode alternar o restante da compilação entre
amostra e dados completos indicando samples ou extracts, respectivamente.

• Se um plano reutiliza diversos destinos de "subrotinas" que nunca são executados diretamente, eles
podem ser todos incorporados a um destino Subroutines simbólico que sempre diminui o circuito
para simplificar a estrutura do plano. Por exemplo:

<target name="Subroutines">
<unless message="These targets are only called indirectly">

<istrue value="true"/>
</unless>
<target name="SomeRoutine">

..
</target>
...

</target>

• Usar arquivos de propriedades para configurar diversas propriedades, por meio de <property
file="..."/> ou loadproperties, é uma forma poderosa de permitir parametrização e localização
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externa da compilação. Como as propriedades são imutáveis (isto é, fixadas assim que são
configuradas pela primeira vez), um plano pode carregar diversos arquivos de propriedades, cada
um com a oportunidade de substituir uma propriedade definida em um arquivo posterior (ou o próprio
plano de compilação). Uma técnica comum é carregar um arquivo local.properties antes de um
arquivo standard.properties. O primeiro pode até mesmo não existir por padrão, mas dá ao
usuário a capacidade de substituir qualquer uma das propriedades padrão sem modificar qualquer
arquivo existente. Os usos podem incluir ter diferentes configurações em uma plataforma de
desenvolvimento e em uma de produção.

Figura R–1: Interface do usuário do jEdit com suporte a XML
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Figura R–2: Editor Emacs com suporte a nXML

33Uso do Data Build Manager

Capítulo 3: Gravação de um plano de compilação





Capítulo 4Tarefas de compilação de
dados do Portrait Miner

Nesta seção:

• Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• Atributos comuns e atalhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• focus temporários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
• Elementos aninhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
• Importar dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Exportar dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
• Combinar focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
• Aprimorar os focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
• Transformar focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• Gerenciamento de focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
• Tarefas de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
• Modelos de compilação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• Outras tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74



Introdução
O Data Build Manager oferece uma diversidade de novas tarefas para suportar os comandos de
compilação de dados do Portrait Miner. Elas são descritas com mais detalhes nas próximas seções.

As tarefas do Data Build Manager têm os mesmos atributos comuns das tarefas Ant (id, taskname,
description), junto com um atributo opcional concurrent (consulte Simultaneidade na página 26). A
maioria das tarefas assume os atributos quemapeiam diretamente para as opções de linha de comando
do comando de compilação de dados correspondente. Uma exceção comum ocorre quando um comando
de compilação de dados suporta o valor -option e -option @filename com o segundo obtendo a
opção de valor a partir de um arquivo. Isso normalmente mapeia para os atributos option e optionfile
na tarefa. Observe também que cada atributo exige um valor: onde um comando de compilação de
dados usa uma opção sem um valor para possibilitar algum recurso (como e-mail), a forma XML
correspondente seria um atributo booleano que considerasse o valor true ou false (por exemplo,
<qstaskname email="true" .../>).

Os comandos de compilação de dados qsdbaccess, qsdescribelicense e qssettings não são tarefas
suportadas, pois são normalmente usados apenas interativamente. Por exemplo, as credenciais de
banco de dados UDC devem ser criadas antes da execução do plano de compilação, usando o
qsdbaccess na linha de comando. Outros comandos de compilação de dados não suportados são os
utilitários de processamento QMML qslt, qsqmmledit e qsqmmlview. (Observe, porém, que a tarefa
exec pode ser usada para executar comandos arbitrários.)

Atributos comuns e atalhos
Com exceção do qsdateproperty [consulte qsdateproperty na página 76], todas as tarefas de compilação
de dados do Portrait Miner suportam os atributos padrão descritos na tabela abaixo. Por comodidade,
os atributos input e output podem ser intercambiados com os sinônimos in e out ao se referirem aos
focus11.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Atributos baseados nas opções padrão de comandos de compilação de dados

Usa esse arquivo de configuração adicional. Se preferir, um
arquivo de configuração pode ser especificado em linha em um

Nconfig

elemento de config aninhado [consulte Script em linha na página
39].

Boolean. Se for "true", envia uma mensagem de e-mail após a
conclusão, usando as preferências pré-configuradas de e-mail.

Ne-mail

Grava a saída nesse arquivo de log.NlogFile

Usa, no máximo, a quantidade de memória especificada. O
comando tentará se manter dentro dos limites, se possível, mas

Nmemory

11 As formas mais curtas in e out serão substituídas em uma futura versão.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

não acima desses limites. Em casos onde um comando requer
mais memória do que a quantidade máxima, o comando falha.

Usa essa quantidade de processadores para executar o comando.Nparallel

Boolean. Exibe um relatório detalhado do progressoNprogress

Usa esse arquivo de configuraçõesNsettings

Grava um resumo HTML para esse arquivo.Nstatusfile

Boolean. Exibe o progresso e outras informações de diagnóstico.Nverbose

Atributos que não correspondem às opções de linha de comando

O diretório de trabalho no qual o comando deve ser executado.
Se não for especificado, por padrão, é usado o diretório de
compilação.

Ndir

Boolean. Interrompe a compilação se não for possível iniciar o
programa. Por padrão, é true

Nfailifexecutionfails

Boolean. Falha se o comando produzir um estado diferente de
zero. Por padrão, é true

Nfailonerror

Armazena qualquer saída de comando em uma propriedade com
esse nome.

Noutputproperty

Armazena o estado da saída do comando em uma propriedade
com esse nome (Relevante apenas se failonerror for false.)

Nresultproperty

Interrompe o comando se ele não for concluído no tempo
especificado (dado em milissegundos).

Ntimeout

Muitas dessas configurações pode ser padronizadas com a definição das propriedades globais no plano
de compilação, usando os nomes de propriedades reservados abaixo:

DescriçãoNome da propriedade

Define o diretório padrão para todos os comandos de compilação de
dados do Portrait Miner (não afeta outras tarefas Ant). Se não for

qsbuild.dir

configurado, o padrão será o diretório no qual está localizado o plano
de compilação.

Determina se falhas do comando de compilação de dados do Portrait
Miner devem fazer com que a compilação seja interrompida. Se for

qsbuild.failonerror

configurado como false, uma tarefa que falhe na compilação de dados
não interromperá a compilação, a menos que a tarefa substitua
explicitamente essa configuração. Por padrão, é true.

Define um tempo, em milissegundos, após o qual as tarefas de
compilação de dados do Portrait Miner devem ser eliminadas. Não é
recomendado configurar essa propriedade.

qsbuild.timeout
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Outras configurações específicas do Portrait Miner
O Data Build Manager configura os valores destas outras propriedades:

DescriçãoNome da propriedade

O nome do plano de compilação, como especificado para o qsbuild
na linha de comando.

qsbuild.file

O nome do caminho do arquivo de log
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log
(onde <pmhome> é o diretório de instalação do Portrait Miner).

qsbuild.historylog

focus temporários
Qualquer tarefa de compilação de dados que produza um focus de saída por meio da saída ou de um
atributo pode substituir o atributo tmp no local. Isso ainda irá gerar o focus de saída especificado, mas
o indicará para remoção ao final do destino mais superior que encerra a tarefa 12.

Se uma compilação cria todos os focus intermediários usando tmp em vez de output ou to e a(s) saída(s)
final(is) não depende(m) dos dados desses focus intermediários13, o Data Build Manager usará o
qsremove automaticamente [consulte qsremove na página 64] em todos os focus temporários, na
ordem inversa da criação, quando cada um dos destinos de nível superior for concluído com sucesso.
Se uma compilação falha, todos os focus temporários existentes serão preservados para fins de
diagnóstico.

Se a opção de tempo de execução -debug for especificada, todos os focus temporários serão
preservados.

Elementos aninhados
As tarefas de compilação de dados do Portrait Miner compartilham alguns novos elementos aninhados
descritos abaixo. Outros elementos aninhados suportados, como fileset e mapper já estão definidos
como Conceitos e Tipos Básicos do Ant.

12 Observação: quando o focus temporário for removido, seu nome será reavaliado, isto é, os valores de
propriedades incorporadas serão reexpandidos. Isso pode causar efeitos indesejados se, por exemplo,
qscall for usado para chamar valores diferentes de um destino aninhado para uma propriedade
incorporada. Nesse caso, não é uma boa prática chamar um destino aninhado!

Observação: isso significa que se for usada a opção -targets para executar um destino aninhado,
sem também executar seu destino mais superior, seus focus temporários não serão removidos

13 Se o focus final depende de um anterior temporário, use qscopy [consulte qscopy na página 61] para
quebrar a dependência
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macro
Esse elemento aninhado é usado pelo qsderive [consulte qsderive na página 54], qsmeasure [consulte
qsmeasure na página 56], qsselect [consulte qsselect na página 60], qstrack [consulte qstrack, na
página 57] e suporta substituição textual em arquivos de entrada TML e FDL equivalente às tarefas de
propriedade do ANT que usam amesma notação ${macroname}. O elemento macro é útil para definir
substituições locais ou em arquivos de texto citados por meio de atributos. Observe que as propriedades
Ant também são expandidas nos elementos de texto aninhados, mas não em arquivos citados por nomes
de atributos (exceto explicitamente por meio de uma filterchain que contenha a tarefa
expandproperties).

AnotaçõesNecessárioAttribute

nome da macroYname

valor para a macro nomeadaYvalue

Script em linha
Diversos comandos de compilação de dados exigem scripts para definir derivações de campo,
agregações, detalhes de configuração, entre outros. Embora esses scripts possam normalmente ser
citados em um arquivo externo, por meio de um atributo adequado, muitas dessas tarefas também
permitem que os scripts sejam incluídos em linha no plano de compilação usando um elemento aninhado
equivalente. Todos os seguintes elementos aninhados têm amesma estrutura: library, aggregations,
trackers, tml, sql, derivations, statistics e config. Cada elemento suporta os atributos
listados na tabela abaixo.

O elemento pode incluir o script, em forma de texto, como conteúdo do elemento. Nesse caso, o elemento
deve ser especificado sem um namespace. Observe que o texto pode, opcionalmente, ser contido em
uma seção CDATA ou evitado com referências de entidades XML se o texto incluso contiver caracteres
XML especiais [consulte Caracteres especiais em XML na página 27], como <, >, ", &.

Para tarefas que correspondam aos comandos de compilação de dados que podem ser fornecidos em
forma de XML (qsderive, qsimportmetadata, qsmeasure, qsrenamefields, qsselect e
qstrack), um plano de compilação pode usar, como alternativa, o script em linha em forma de XML.
Nesse caso, o elemento deve ser definido no namespace http://www.quadstone.com/xml.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Por padrão, é true. O conteúdo do
elemento é gerado em um script temporário. Isso
indica se esse script deve ou não ser excluído.

Ndeleteonexit

Exemplos:

<aggregations>
create numberPurchases := count(); create totalAmount := sum(Amount);

create mostCommonStore := mode(Store);
create totalPointsRedeemed := sum(PointsRedeemed);
create averageSpendInStore_ := mean(Amount)
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by StoreSplitFunction(Store);
</aggregations>

<sql>
select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER";

</sql>

<config>
[Audits and snapshots]
htmlimages = none

</config>

<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="integer">

<fdl>rndBool()</fdl>
</field>

</derivations>

<library deleteonexit="false">
<![CDATA[
function isRich(income) {
if (Income > 100000) then 1 else 0;
}

]]>
</library>

Importar dados

qsimportdb
Cria um focus a partir de uma tabela do banco de dados ou da instrução SQL SELECT.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria esse focus como saída. Para substituir um focus existente,
use force.

Youtput

Usa as credenciais do banco de dados.Yudc

Boolean. Se for true, permite a substituição do focus de saída
existente.

Nforce

Lista de campos para importar, separados por vírgulas.Nfields

Arquivo com lista de campos para importar.Nfieldsfile

Importa todos os campos, exceto esses.Nxfields

Importa todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Localiza a tabela de banco de dados nesse catálogo.Ncatalog

Localiza a tabela de banco de dados nesse esquema.Nschema
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê os dados a partir dessa expressão de seleção SQL.Deve ter um
desses

sql

Lê os dados a partir da expressão de seleção SQL no arquivo
especificado.

sqlfile
atributos ou
elemento sql

Lê os dados a partir da tabela especificada.table aninhado
[consulte
Script em
linha na página
39].

OBSERVAÇÕES:

• Não é possível usar os atributos fields, fieldsfile, xfields, xfieldsfile, catalog, schema ou table com
um atributo sql ou sqlfile, ou com um elemento sql aninhado.

• Um elemento sql aninhado pode ser usado para especificar um SQL em linha mais complexo, em
vez de ser fornecido em um atributo ou por meio de um arquivo externo. Lembre-se de usar entidades
CDATA ou XML para evitar caracteres especiais [consulte Caracteres especiais em XML na página
27].

Exemplo (observe o uso de um atributo sql de aspas simples para incluir um nome de campo com aspas
duplas):

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE"
sql='select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"'/>

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE">
<sql>

select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"
</sql>

</qsimportdb>

qsimportflat
Cria um focus a partir de dados de arquivo simples.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê dados a partir desse arquivo simples.Yinput

Cria esse focus como saída. (use force para substituir).Youtput

Boolean. Se for true, permite a substituição do focus
de saída existente.

Nforce

Importa apenas essa lista de campos separados por
vírgulas.

Nfields

Importa apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Importa todos os campos, exceto esses.Nxfields
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Importa todos os campos, exceto os listados nesse
arquivo.

Nxfieldsfile

Aborta se um número de erros superior ao definido for
gerado com relação ao formato do arquivo simples.

Nmaxerrors

Aborta se um número de avisos superior ao definido for
gerado com relação ao formato do arquivo simples.

Nmaxwarnings

Boolean. Se for true, não gera quaisquer avisos em
relação ao formato do arquivo simples.

Nnowarnings

Exemplos:

<qsimportflat input="cust.fdd" output="cust.ftr" nowarnings="true"/>

qsimportstat
Cria um focus importando registros de um conjunto de dados em um formato de terceiros. Os tipos de
conjuntos de dados suportados são:

DescriçãoTipo

SAS (arquivos .sas7bdat)sas

SAS 6 para Unix (arquivos .ssd01)sas1

SAS 6 para Windows (arquivos .sd2)sas2

SAS Transport (arquivos .xpt)sasx

SPSS para Unix (arquivos .sav)spss-hl

SPSS para Windows (arquivos .sav)spss

Microsoft Excel (arquivos .xls)excel

Microsoft Excel 2007 (arquivos .xlsx)excelx

dBASE ou FoxPro (arquivos .dbf)xbase

Gauss (arquivos .dat)gauss

Gauss para Unix (arquivos .dat)gauss96

Observe que os conjuntos de dados SAS compactados não são suportados atualmente

AnotaçõesNecessárioAttribute

Importa registros desse conjunto de dados.Yinput

Cria esse focus como saída. O focus não pode existir (a
menos que force seja true).

Youtput
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Se for true, permite a substituição do focus de
saída existente.

Nforce

Interpreta o arquivo de entrada como esse tipo de conjunto
de dados de terceiros

Ntype

Importa apenas esses campos.Nfields

Importa apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Importa todos os campos, exceto esses.Nxfields

Importa todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Cria o arquivo de metadados a partir de um arquivo de
catálogo SAS format.sas7bcat que deve estar presente
na mesma pasta do conjunto de dados SAS de origem.

Nmetadata

OBSERVAÇÕES:

• Se for tentada a importação a partir de um conjunto de dados SAS e o arquivo de metadados já existir,
a operação falha. Para evitar isso, use o atributo force.

Exemplos:

<qsimportstat input="cust.sd2" output="id.ftr" xfields="CID" force="true"/>

<qsimportstat input="DirectBank.sas7bdat" output="DirectBank_sas7bdat.ftr"
metadata="DirectBank_sas7bdat.qsfm"/>

qsgenfdd
Cria uma descrição de arquivo simples (arquivo .fdd) a partir de dados em um arquivo de texto, a
menos que já exista um arquivo .fdd válido. Nesse caso, não tem efeito. A descrição é colocada no
mesmo diretório dos dados de origem, com um nome de arquivo baseado no nome do arquivo de origem.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria uma descrição para esse arquivo de texto.Yinput

Usa o arquivo .fdd especificado como ummodelo para o formato
de exportação. Outras opções substituem ou aumentam esse
formato.

Ntemplate

Inclui esse comentário em qualquer arquivo .fdd criado.Ncomentário

Grava campos de datas usando o formato de data especificado.Ndateformat

Grava campos de datas usando este caractere de cotação.Ndatemarker

Usa o número de dia padrão especificado.Ndefaultday

Usa o número de mês padrão especificado.Ndefaultmonth
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Se for true, grava um registro de cabeçalho inicial com
os nomes de campos.

Nheaders

Separa campos com esse caractereNseparator

Delimita valores de string com esse caractere.Nstringmarker

Usa esse marcador de valor nulo em vez de espaço em branco.Nnull

Exemplos:

<qsgenfdd input="SomeData.csv"/>

qsimportfocus
Cria um focus a partir de um focus existente.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê os dados a partir desse focus.Yinput

Cria esse focus como saída. (use force para substituir um focus
existente).

Youtput

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Importa apenas essa lista de campos separados por vírgulas.Nfields

Importa apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Importa todos os campos, exceto esses.Nxfields

Importa todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Importa apenas o conjunto de dados de registros que
satisfazem essa expressão lógica FDL.

Nrecords

Usa a expressão FDL nesse arquivo para selecionar registros.Nrecordsfile

Lê desse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Preserva os tipos de dados de legado de um focus criados com
uma versão anterior do Portrait Miner em vez de converter

Npreservetypes

esses campos em campos com os padrões de tipos de dados
integer, real, date e string.

Exemplos:

<qsimportfocus input="cust_s.ftr" output="cust_copy.ftr" fields="CID,Age" />
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Exportar dados

qsdbcreatetable
Cria uma nova tabela de banco de dados (sem conter registros).

AnotaçõesNecessárioAttribute

Usa as credenciais do banco de dados.Yudc

Lê os dados a partir dessa instrução SQL de criar tabela.É necessário
especificar o sql,

sql

Lê os dados a partir da instrução SQL de criar tabela no
arquivo especificado.

sqlfile
sqlfile, o
elemento sql

Cria colunas na tabela de banco de dados usando as
informações do campo deste focus.

focus [consulte Script
em linha na
página 39]

Lê os dados a partir da tabela especificada.table
aninhado ou a
tabela e o focus.

Grava a instrução de criar de tabela SQL gerada nesse
arquivo, em vez de executá-la.

Noutput

Lista de campos para usar a partir do focus modelo,
separados por vírgulas.

Nfields

Arquivo com lista de campos para usar a partir do focus
modelo. Só é válida se a tabela for especificada.

Nfieldsfile

Usa todos os campos, exceto esses.Nxfields

Usa todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Cria a tabela de banco de dados nesse catálogo. Só é válida
se a tabela for especificada.

Ncatalog

Cria a tabela de banco de dados nesse esquema. Só é válida
se a tabela for especificada.

Nschema

Usa esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

OBSERVAÇÕES:

• Um elemento sql aninhado pode ser usado para especificar um SQL em linha mais complexo, em
vez de ser fornecido em um atributo ou por meio de um arquivo externo. Lembre-se de usar entidades
CDATA ou XML para evitar caracteres especiais [consulte Caracteres especiais em XML na página
27].

Exemplos:
<qsdbcreatetable udc="TargetDB" table="SCORE_TABLE"

focus="template.ftr" fields="CustId,Score"/>
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qsdbinsert
Insere dados de um focus em uma tabela de banco de dados existente.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Dados de origemYinput

Credenciais para uso do banco de dados.Yudc

Insere nessa tabela de banco de dados existente.Ytable

Lista de campos para inserir, separados por vírgulas.Nfields

Arquivo que contém a lista de camposNfieldsfile

Exporta todos os campos, exceto esses.Nxfields

Exporta todos os campos, exceto os listados nesse
arquivo.

Nxfieldsfile

Localiza a tabela de banco de dados nesse catálogo.Ncatalog

Localiza a tabela de banco de dados nesse esquema.Nschema

Exporta esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Exemplos:
<qsdbinsert udc="ecstest@eigg" input="SRC_SCORE"

table="SRC_SCORE" fields="CUST_ID,SCORE"/>

qsdbupdate
Modifica (atualiza) registros existentes em uma tabela de banco de dados com novos valores de um
focus.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê os dados a partir desse focusYinput

Lista de chaves, separadas por vírgulas, para comparar
com a tabela.14

Ykeys

Credenciais para uso do banco de dados.Yudc

Atualiza dados nessa tabela de banco de dados
existente.

Ytable

Lista de campos para atualizar, separados por vírgulasNfields

Arquivo que contém a lista de camposNfieldsfile

Exporta todos os campos, exceto esses.Nxfields

14 Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key @file.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Exporta todos os campos, exceto os listados nesse
arquivo.

Nxfieldsfile

Localiza a tabela de banco de dados nesse catálogo.Ncatalog

Localiza a tabela de banco de dados nesse esquema.Nschema

Exporta esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Exemplos:
<qsdbupdate memory="255" udc="ecstest@eigg"

input="SRC_SCORE" table="SRC_SCORE" fields="SCORE"
keys="CUSTOMER_NUMBER" />

qsexportflat
Exporta um focus para um arquivo simples.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê os dados a partir desse focusYinput

Cria ou substitui esse arquivo simples como saída.Youtput

Usa o arquivo .fdd especificado como um modelo para o
formato de exportação. Outras opções substituem ou
aumentam esse formato.

Ntemplate

Lista de campos para exportar, separados por vírgulasNfields

Arquivo que contém a lista de camposNfieldsfile

Exporta todos os campos, exceto esses.Nxfields

Exporta todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Exporta apenas o subconjunto de registros que possam
satisfazer essa expressão lógica FDL. Todos os campos
usados na expressão devem ser exportados.

Nrecords

Especifique um arquivo que contenha uma expressão de
seleção como acima.

Nrecordsfile

Boolean. Coloca aspas em todos os valores da cadeia de
caracteres, em vez de colocar aspas apenas em cadeias
de caracteres que contêm caracteres especiais.

Nalwaysquotestrings

Grava campos de datas usando o formato de data
especificado.

Ndateformat

Grava campos de datas usando este caractere de cotação.Ndatemarker

Usa o número de dia padrão especificado.Ndefaultday
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Usa o número de mês padrão especificado.Ndefaultmonth

Boolean. Se for true, força a criação do arquivo .fdd (é
padrão somente se for obrigatório).

Nfdd

Boolean. Se for true, grava a largura fixa, em vez de saída
delimitada.

Nfixedformat

Boolean. Se for true, grava um registro de cabeçalho inicial
com os nomes de campos.

Nheaders

Separa campos com esse caractereNseparator

Delimita valores de string com esse caractere.Nstringmarker

Usa esse marcador de valor nulo em vez de espaço em
branco.

Nnull

Exporta esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Exemplos:

<qsexportflat memory="255" input="cust_copy.ftr" output="cust_copy.fdd" />

qsexportstat
Exporta um focus para um conjunto de dados em um formato de terceiros. Consulte o qsimportstat
[consulte qsimportstat na página 42] quanto aos formatos suportados.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Exporta registros desse focus.Yinput

Cria esse arquivo como saída.Youtput

Usa o subfocus especificado do focus de origem.Nsubfocus

Boolean. Se for true, permite a substituição de um arquivo
de saída existente. Sem essa opção, se o conjunto de dados

Noverwrite

especificado com a opção output já existir, a tarefa não faz
nada (exceto emitir um aviso).

Exporta os registros usando esse formato de terceiros
(inferido a partir da extensão do arquivo de saída, se não
for especificado).

Ntype

Exporta apenas esses campos.Nfields

Exporta apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Exporta todos os campos, exceto esses.Nxfields

Exporta todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Exporta apenas os registros que possam satisfazer essa
expressão lógica FDL.

Nrecords

Exporta apenas os registros que possam satisfazer a
expressão lógica FDL nesse arquivo.

Nrecordsfile

Exemplos:

<qsexportstat input="cust.ftr" output="cust.sd2" type="sas"/>

Combinar focus

qsjoin
Adiciona um ou mais campos, a partir de um ou mais focus de origem, a um focus de destino. Os
registros são combinados usando um ou mais campos-chave e todos os focus devem ser classificados
por esses campos-chave. O número e a ordem dos registros no focus de saída é o mesmo do focus
primário. Se o focus de destino for um focus de extração original, não será possível substitui-lo (a não
ser que seja usado o force). Os campos-chave correspondentes devem ter tipos de dados compatíveis
(isto é, todos numeric, date ou string).

AnotaçõesNecessárioAttribute

Localização do focus base para juntar.Yinput

Lista de campos-chave separados por vírgulas.15Ykeys

Lista de focus separados por vírgula para juntar ao focus de
entrada. Se preferir, use um ou mais filesets aninhados para

O atributo ou
elemento

join

juntar diversos focus e/ou elementos join aninhados, como
descrito abaixo.

aninhado é
necessário.

Salva o focus resultante nessa localização em vez de retornar
ao focus de entrada (padrão). O focus de saída compartilha
dados com o focus de entrada.

Noutput

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída
existente.

force

Usa o subfocus especificado do focus base. Para especificar
os subfocus a partir de focus unidos, use elementos join
aninhados.

subfocus

Lista de campos, separados por vírgulas, para selecionar a
partir dos focus unidos.

Nfields

15 Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key @file.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Arquivo que contém a lista de campo, como acima.Nfieldsfile

Junta todos os campos, exceto os que estão nessa lista de
campos separados por vírgula, a partir do focus secundário

Nxfields

(único) especificado pelo atributo join. Para especificar a
inclusão e exclusão de campo com diversos focus unidos, use
elementos join aninhados.

Junta todos os campos, exceto os listados (um por linha) nesse
arquivo, a partir do focus secundário (único) especificado pelo

Nxfieldsfile

atributo join. Para especificar a inclusão e exclusão de campo
com diversos focus unidos, use elementos join aninhados.

Cria um focus separado com esse nome ou prefixo, que
contém os registros do focus unido que não coincidiram com
qualquer registro do focus de entrada, em vez de os descartar.

Nunmatched

Boolean. Trata ocorrências do valor nulo nos campos-chave
que são iguais uns aos outros, em vez dos que não são iguais
(ou para qualquer valor não nulo).

Nequalnulls

Boolean. Importa metadados de campo dos focus secundários.Nimportmeta

Para cada focus secundário, crie um campo inteiro adicional
no primeiro focus, nomeado usando esse prefixo, que contém

Nmatch

o valor 1 para os registros do focus primário que coincidiram
um registro do focus secundário e o valor 0 para os registros
que não coincidiram.

Boolean. Permite vários registros no focus primário para
compartilhar uma combinação dada de valores de

Nonetoone

campo-chave e tentar juntar campos de registros sucessivos
em cada focus secundário que compartilhem a mesma
combinação de valores de campo-chave, para que os registros
coincidam um-para-um.

OBSERVAÇÕES:

• Essa tarefa suporta filesets aninhados para especificar diversos focus secundários a serem unidos.
• Se for necessário controle detalhado sobre inclusão e exclusão de campos quando diversos focus
forem unidos, use o elemento join aninhado para esses conjuntos de dados. Cada um contém um
atributo de focus necessário que especifica a localização do focus unido, juntamente com qualquer
um dos atributos fields, fieldfile ou dos outros descritos acima.

Exemplos:

<qsjoin input="cust.ftr" join="cust_measure.ftr" keys="CID"
output="output.ftr"/>

<qsjoin input="cust.ftr" join="join.ftr" keys="CID" output="output.ftr"
xfields="a,b,c"/>
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<qsjoin input="cust.ftr" join="a.ftr,b.ftr,c.ftr" keys="CID"
output="join.ftr"/>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="b.ftr"/>

</qsjoin>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="a.ftr" subfocus="subfocus1" fields="a,b,c"/>
<join focus="b.ftr"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
<join focus="c.ftr" xfieldsfile="not.lst"/>

</qsjoin>

qsmerge
Cria um focus classificado por registros intercalados de um focus primário classificado e um ou mais
focus secundários classificados. Cada campo que está no focus primário e também em um ou mais dos
focus secundários deve ter exatamente o mesmo tipo de dado em cada focus. O focus de saída tem o
mesmo conjunto de campos que o focus primário.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Localização do focus base para mesclar.Yinput

Cria esse focus como saída, que não deve já existir, exceto se
force for especificado. O focus de saída não compartilha dados
com o focus de entrada.

Youtput

Lista de campos-chave separados por vírgulas.16keys

Lista de focus separados por vírgula para mesclar ao focus de
entrada. Se preferir, use um ou mais filesets aninhados para
mesclar diversos focus.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

mesclagem

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Usa o subfocus especificado do focus base. Para especificar
os subfocus a partir de focus mesclados, use elementos merge
aninhados.

Nsubfocus

Boolean. Quando vários registros em um ou mais dos focus
base ou focus de entrada mesclados compartilham uma

Nnodups

determinada combinação de valores de campos-chave, inclui
apenas o primeiro registro, de acordo com uma ordem que
coloca o focus base em primeiro lugar, depois os focus
mesclados pela ordem que aparecem.

16 Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key @file.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Trata ocorrências do valor nulo nos campos-chave
como iguais umas a outras, em vez de não iguais umas a outras
(ou não iguais a qualquer valor não-nulo).

Nequalnulls

Exemplos:

<qsmerge input="base.ftr" output="merge.ftr" keys="CID" merge="one.ftr"
equalnulls="true" nodups="false"/>

<qsmerge input="cust1.ftr" merge="cust2.ftr,cust3.ftr,cust4.ftr"
output="cust_merge.ftr" keys="CID"/>

<qsmerge input="base.ftr" output="merged.ftr" keys="ABC">
<merge focus="cust.ftr" subfocus="subfocus1"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>

</qsmerge>

Aprimorar os focus

qsexportmetadata
Exporta metadados a partir de um focus de origem, incluindo histórico do focus, binnings, comentários,
derivações, interpretações, seleções de registros, estrutura de subfocus e subfocus padrão. Por padrão,
grava a informação para uma saída padrão.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Exporta metadados a partir desse focusYinput

Cria esse arquivo de metadados em vez de gravar para uma
saída padrão.

Noutput

Exemplos:

<qsexportmetadata input="cust.ftr" output="metadata.xml"/>

qsimportmetadata
Importa metadados, incluindo binnings, comentários, derivações, interpretações, seleções de registros,
estrutura de subfocus e subfocus padrão do arquivo de metadados do focus de origem. Se o focus for
um focus de extração original, não será possível substitui-lo (a não ser que force seja usado).

AnotaçõesNecessárioAttribute

Adiciona metadados a esse focusYinput

Lê metadados a partir desse arquivo XML.Ymetadata
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Localização para o focus de saída (o padrão é salvar de volta na
localização de entrada).

Noutput

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Lista de tipos de metadados a importar, separados por vírgulas,
podendo incluirbinnings,comments,derivations,history,

details

interpretations, selections, launch (subfocus padrão)
e subfocus (estrutura do subfocus). Interpretações categóricas
são classificadas como binnings, não como interpretações. Na
falta desses atributos, todos os tipos de metadados, exceto o
histórico, são importados.

Em vez de importar metadados de campo de todos os campos,
importa os metadados somente a partir desses campos.

Nfields

Em vez de importar metadados de campo de todos os campos,
importa metadados somente dos campos listados (um por linha)
nesse arquivo de campos.

Nfieldsfile

Importametadados de campo de todos os campos, exceto desses
campos.

Nxfields

Importa metadados de campo de todos os campos, exceto dos
campos listados (um por linha) nesse arquivo de campos.

Nxfieldsfile

Boolean. Se for true, não importa metadados, mas exibe
informações dos metadados que teriam sido importados.

Ndryrun

Boolean. Se for true, em vez de abortar a operação se a
importação de alguns metadados falhar, emite um aviso e tenta
importar os demais metadados.

Nwarn

OBSERVAÇÕES:

• Os comentários importados podem conter marcação HTML padrão (incluindo hiperlinks), mas para
isso eles precisam ser marcados como xhtml e estarem contidos entre etiquetas div, ou devem ser
totalmente convertidos, devem começar com <html> e terminar com </html>.

• Se for importada uma estrutura de subfocus, o subfocus recém-criado herda automaticamente os
atributos de campo (como candidatos à análise e binnings) do subfocus primário. Isso ocorre mesmo
se não forem especificados explicitamente os atributos na definição do subfocus, pois os atributos
são definidos no processo de aplicação da estrutura do subfocus.

Exemplos:

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr"
metadata="metadata.xml"/>

<qsimportmetadata input="DirectBank.ftr" output="DirectBank_selection.ftr"
metadata="selection.qsfm" details="selections"/>

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr">
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<metadata xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<focus>
<comment xhtml="true">
<div>
This focus was created for the <strong>Retail Analysis</strong>

project<br/>
An audit is available on the
<a href="http://intranet.company.com/audits">intranet</a>.

</div>
</comment>
<field name="Age"><comment>This is the age field</comment></field>

</focus>
</metadata>

</qsimportmetadata>

qsupdate
Copia os metadados de um focus para outro.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Lê metadados a partir desse focusYfrom

Aplica os metadados a esse focus (não deve ser um focus de
extração original, a menos que force seja true).

Yto

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Exemplos:

<qsupdate from="template.ftr" to="target.ftr"/>

Transformar focus

qsderive
Deriva novos campos em um focus.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Deriva novos campos a partir desse focus.Yinput

Usa derivações encontradas nesse arquivo que possam conter
instruções TML create ou elementos XML field.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

derivations

Salva a saída nessa localização em vez de retornar ao focus de
entrada. A saída compartilha dados com o focus de entrada.

Noutput

Portrait Miner 7.154

qsupdate



AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Deriva apenas esses campos (lista de nomes de campos separados
por vírgulas).

Nfields

Deriva apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Deriva todos os campos exceto esses (lista de nomes de campos
separados por vírgulas).

Nxfields

Deriva todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Usa essa semente para todos os campos derivados (Observação:
todas as derivações usarão, portanto, a mesma sequência de
números aleatórios.)

Nrandom

Usa esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Boolean. Além de derivar os campos, escreve a(s) expressão(ões)
de derivação em formato TML e XML nos arquivos output.tml e
output.xml.

Nsavexml

Boolean. Se for true, continua a derivar os campos, em vez de
abortar após a primeira falha.

Nwarn

Lê as macros a partir deste arquivo de texto ou XML. Consulte
também o elemento de macro aninhado [consulte macro na página
39]. Corresponde à opção de linha de comando -macro @file.

Nmacros

Exemplos:

• Uso de derivações incorporadas:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<!-- Note both random fields will be identical due to fixed seed -->
<macro name="p1" value="one"/>
<macro name="p2" value="two"/>
<derivations deleteonexit="false">
create random${p1}:=rndUniform();
create random${p2}:=rndUniform();

</derivations>
</qsderive>

• Uso de derivações XML em linha:

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="real">
<fdl>rndUniform();</fdl>

</field>
</derivations>

</qsderive>

• Uso de scripts de derivações:
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<qsderive input="cust.ftr" output="scored.ftr" warn="true"
derivations="score.fdl"/>

qsmeasure
Computa agregações em um focus e as grava como campos em um novo focus.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Computa agregações nesse focus.Yinput

Cria esse focus como saída. A saída não compartilha dados com
a entrada e não deve existir a não ser que force seja true.

Youtput

Agrupa os registros para agregação usando essa lista de campos
separados por vírgulas como chave composta.17

Ykeys

Usa as agregações especificadas nessa lista de arquivos separados
por vírgulas, cada um contendo instruções TML create ou sintaxe
XML.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário

aggregations

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Agrega usando apenas essa lista de campos separados por
vírgulas.

Nfields

Agrega usando apenas os campos listados nesse arquivo.Nfieldsfile

Agrega usando todos os campos, exceto esses.Nxfields

Agrega usando todos os campos, exceto os listados nesse arquivo.Nxfieldsfile

Inclui as definições de função FDL ou de parâmetros TML a partir
dessa lista de arquivos separados por vírgula. Veja também o

Nlibrary

elemento de biblioteca aninhada [consulte Script em linha na
página 39].

Lê as macros a partir deste arquivo de texto ou XML. Consulte
também o elemento demacro aninhado [consultemacro na página
39]. Corresponde à opção de linha de comando -macro @file.

Nmacros

Calcula as estatísticas definidas nessa lista de arquivos separados
por vírgulas, contendo instruções TML calculate ou sintaxe XML.

Nstatistics

Consulte também o elemento de estatística aninhada [consulte
Script em linha na página 39].

Exemplos:

• Uso de biblioteca aninhada e agregações

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"

17 Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key @file.
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library="functions.tml">
<macro name="p1" value="1"/>
<macro name="p2" value="2"/>
<aggregations deleteonexit="false">
create cnt${p1} := count();
create cnt${p2} := count();

</aggregations>
</qsmeasure>

• Uso de agregações XML em linha:

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID">
<aggregations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="cnt1" context="aggregation">
<fdl>count()</fdl>
<by>Gender</by>
<where>Age > 20</where>

</field>
</aggregations>

</qsmeasure>

• Uso de arquivos TML externos

<qsmeasure memory="255" input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
aggregations="measure.tml" library="library.tml">
<macro name="param1" value="1" />
<macro name="param2" value="2" />

</qsmeasure>

OBSERVAÇÕES:

• Atualmente, apenas um elemento library aninhado ou atributo library (com apenas um arquivo,
não uma lista de arquivos separados por vírgula) pode ser especificado.

• Estatísticas não são suportadas atualmente

qstrack,
Deriva campos de acordo com as definições do campo que normalmente envolvem variáveis de estado,
usando o campo-chave para identificar grupos de registros para rastrear o estado e reiniciando todas
as variáveis de estado ao iniciar um novo grupo.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Computa derivações nesse focus.Yinput

Cria esse focus como saída. A saída não compartilha dados com
a entrada e não deve existir a não ser que force seja true.

Youtput

Agrupa os registros usando esse campo como chave.18Ykeys

18 Observe que apenas um campo-chave é permitido (e que a opção de linha de comando equivalente é
-key, e não -keys). Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key
@file.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Deriva os campos usando as definições de campos contidas nessa
lista de arquivos separados por vírgulas, contendo instruções TML
state-tracking ou sintaxe XML.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário

trackers

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Considera somente os campos especificados do focus de origem
(para otimizar o desempenho do comando, evitando consideração
de campos não usados).

Nfields

Considera somente campos do focus de origem listados (um por
linha) no arquivo de campos.

Nfieldsfile

Considera todos os campos do focus de origem, exceto os campos
especificados (para otimizar o desempenho do comando evitando
consideração de campos não usados).

Nxfields

Considera todos os campos do focus de origem, exceto os campos
listados (um por linha) no arquivo de campos.

Nxfieldsfile

Inclui as definições de função FDL a partir dessa lista de arquivos
separados por vírgula. Expressões nos arquivos de rastreios podem

Nlibrary

envolver essas funções. Veja também o elemento de biblioteca
aninhada [consulte Script em linha na página 39].

Lê as macros a partir deste arquivo de texto ou XML. Consulte
também o elemento demacro aninhado [consultemacro na página
39]. Corresponde à opção de linha de comando -macro @file.

Nmacros

Computa as estatísticas para o focus de entrada de acordo com
as definições nessa lista de arquivos separados por vírgulas,

Nstatistics

contendo instruções TML calculate ou sintaxe XML. Expressões
nos arquivos de rastreio podem se referir a essas estatísticas.
Consulte também o elemento de estatística aninhada [consulte
Script em linha na página 39].

Exemplos:

<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers deleteonexit="false"><![CDATA[
create runbal := (
state bal := 0;
bal := bal + Value;

);
]]>

</trackers>
</qstrack>

<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="runbal">
<fdl><![CDATA[state bal := 0; bal := bal + Value;]]></fdl>
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</field>
</trackers>

</qstrack>

qsrenamefields
Renomeia os campos em um focus (em todos os subfocus, se houver).

AnotaçõesNecessárioAttribute

Renomeia os campos nesse focus.Yinput

Ou uma lista de nomes de campos reatribuídos separados por
vírgulas ou o nome de um mapeamento padrão (atualmente, é

Exatamente
um desses é
necessário.

map

suportado apenas QSCompliant). As renomeações são aplicadas
na sequência em que são especificadas.

Um arquivo que contém uma lista de reatribuições de nomes de
campos, em formato XML, ou como arquivo de texto contendo
linhas no formato NomeAntigo=NovoNome.

mapfile

Grava o focus resultante neste arquivo em vez demodificar o focus
de entrada. O focus não pode já existir (a menos que force seja
true).

Noutput

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Boolean. Aplicar o mapeamento de nome em reverso.Ninverter

Gravar um registro dos nomes de campo mapeados para esse
arquivo (em formato XML).

Nmapping

Observe que o elemento XML em linha de nível superior é nomeado comomap, e não comomappingset,
como no comando de compilação de dados análogo.

Exemplos:

<qsrenamefields input="cust.ftr" output="cust_rename.ftr"
map="CID=CustID,Gender=Sex" mapping="map.xml"

<qsrenamefields input="c2.ftr" map="Age=Age2,Gender=G2"/>

<qsrenamefields input="c3.ftr">
<map xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<map>
<name>Age</name>
<alias>Age2</alias>

</map>
<map>
<name>Gender</name>
<alias>G2</alias>

</map>
</map>

</qsrenamefields>

<qsrenamefields input="strange.ftr" map="QSCompliant"/>
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qsselect
Deriva um novo campo em um focus e usa-o para aplicar uma seleção de registro.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Deriva o campo e aplica a seleção de registro a esse focus.Yinput

Usa o arquivo de derivações nomeado que contém as instruções
TML create ou a sintaxe XML. Se o atributo selection estiver

O atributo ou
elemento

selections

definido, deriva o campo com o nome indicado, caso contrário derivaaninhado é
necessário. o primeiro campo especificado. A derivação deve ser de tipo lógico

e os registros com valor 1 (true) são selecionados.

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Salva o focus resultante nessa localização em vez de retornar à
entrada. O focus não pode existir a menos que force seja true.

Noutput

Usa o campo com esse nome em vez de o primeiro campo na
especificação de seleções.

Nselection

Lê as macros a partir deste arquivo de texto ou XML. Consulte
também o elemento de macro aninhado [consultemacro na página
39]. Corresponde à opção de linha de comando -macro @file.

Nmacros

Usa essa semente para todos os campos derivados (Observação:
todas as derivações usarão, portanto, a mesma sequência de
números aleatórios.)

Nrandom

Usa esse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

Boolean. Além de derivar os campos, escreve a(s) expressão(ões)
de derivação em formato TML e XML nos arquivos output.tml e
output.xml.

Nsavexml

Exemplos:

<qsselect input="foo.ftr" output="bar.ftr" selection="thisfield"
selections="thisfile.fdl"/>

<qsselect input="foo.ftr">
<selections>
create HasAccount := HasChecking or HasSavings;

</selections>
</qsselect>

<qsselect input="foo.ftr">
<selections xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="HasAccount" context="selection">
<fdl>HasChecking or HasSavings</fdl>

</field>
</selections>

</qsselect>
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qssort
Lê os registros a partir de um focus, classifica em ordem crescente e grava os registros classificados
em um novo focus ou verifica se um focus está corretamente classificado.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Classifica os dados a partir desse focusYinput

Classifica os dados usando uma chave composta que inclui essa
lista de campos separados por vírgulas.19

Ykeys

Cria esse focus como saída, que não pode já existir a não ser
que force seja true.

Exatamente um
desses é
necessário

output

Boolean. Se for true, verifica se o focus está classificado,
retornando um valor de estado de saída de 0 (classificado) ou 1
(não classificado).

check

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.
Observe que não é recomendado substituir o focus de entrada.

Nforce

Lê desse subfocus em vez do subfocus padrão.Nsubfocus

OBSERVAÇÕES:

• Mesmo quando o focus de origem (ou subfocus) contém somente uma seleção de registros, o focus
de destino contém todos os registros do focus de origem.

Exemplos:

• Classificar um focus:

<qssort input="cust.ftr" output="cust_s.ftr" keys="CID" />

• Verificar a classificação e configurar uma propriedade que pode ser usada para execução condicional

<qssort input="cust.ftr" check="true" keys="CID" resultproperty="sortedflag"
failonerror="false" />

Gerenciamento de focus

qscopy
Copia um focus. O novo focus não compartilha dados com o focus original.

19 Há também um atributo keysfile que corresponde à opção de linha de comando -key @file.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Copia esse focus ou conjunto de focus identificados por um
elemento fileset aninhado.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

from

Copia para esse diretórioExatamente um
desses é
necessário.

todir

Copia apenas um focus para essa localização (não permitido
com fileset aninhado).

to

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

OBSERVAÇÕES:

• O qscopy não substituirá um focus de destino existente.
• O qscopy pode opcionalmente aceitar um elemento fileset aninhado, nesse caso, o atributo todir
deve ser usado e não o atributo from.

• O qscopy também pode aceitar um elemento mapper aninhado. Um mapper só pode ser usado
com o fileset e apenas um mapper pode ser fornecido.

Exemplos:

• Cópia simples:

<qscopy from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Cópia temporária:

<qscopy from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Copia a estrutura do diretório, acomodando-a em apenas um diretório

<qscopy todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qscopy>

• Copia a estrutura do diretório e mantém a hierarquia do diretório ao mesmo tempo em que renomeia
os focus resultantes.

<qscopy todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />

</qscopy>

qslink
Salva um focus com novo nome. O novo focus compartilha dados com o focus original.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Associa a partir desse focus ou conjunto de focus especificados
por um elemento fileset aninhado.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

from

Associa os focus a cópias nesse diretório.Exatamente um
desses é
necessário.

todir

Associa apenas um focus de origem a essa localização (não
permitido com um fileset aninhado).

to

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

Exemplos:

• Associação simples:

<qslink from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Associação temporária:

<qslink from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Associação a partir de estrutura de diretório complexa, acomodando-a em apenas um diretório

<qslink todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qslink>

• Associação a partir de uma estrutura de diretório complexa, mantendo a hierarquia do diretório, ao
mesmo tempo em que renomeia os focus resultantes.

<qslink todir="mapper_rename" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />

</qslink>

qsmove
Mover ou renomear um focus.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Move esse focus ou conjunto de focus especificados por um
elemento fileset aninhado.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

from
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Move os focus para esse diretórioExatamente um
desses é
necessário.

todir

Move apenas um focus para essa localização (não permitido com
um fileset aninhado).

to

Boolean. Se for true, permite a substituição da saída existente.Nforce

OBSERVAÇÕES:

• O qsmove não substituirá um focus, exceto se force for true.
• O qsmove pode opcionalmente aceitar um elemento fileset aninhado, nesse caso, o atributo todir
deve ser usado e não o atributo from.

• O qsmove também pode aceitar um elemento mapper aninhado. Um mapper só pode ser usado
com o fileset e apenas um mapper pode ser fornecido.

Exemplos:

• Mover simples

<qsmove from="cust.ftr" to="cust_moved.ftr" />

• Mover temporário

<qsmove from="cust.ftr" tmp="tmp_cust_moved.ftr" />

• Move a estrutura do diretório, acomodando-a em apenas um diretório

<qsmove todir="mapper_flatten" force="true" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qsmove>

• Move a estrutura do Diretório e mantém a hierarquia do diretório ao mesmo tempo em que renomeia
os focus resultantes.

<qsmove todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_moved.ftr" />

</qsmove>

qsremove
Exclui um ou mais arquivos de focus, considerando possíveis dependências de dados.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Remove esse focus. Se preferir, forneça um fileset aninhado
para remover diversos focus simultaneamente.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

focus
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Se for true, não gera saída enquanto remove (e
não avisa se o focus não existir). Observe que não há opção
de linha de comando correspondente.

Nsilent

Boolean. Se for true, ignora quaisquer erros causados pela
falha na atualização de associações aos focus relacionados.

Nforce

Boolean. Se for true, exclui o focus e todos os focus
dependentes.

Nrecursive

OBSERVAÇÕES:

• Se houver uma dependência circular na cadeia ou o primário da cadeia do focus não for gravável,
será exibido um erro. Nesse caso, é necessário usar -force e -recursive para excluir o focus.

• Não será possível remover um focus com qsremove sem permissão de gravação para o arquivo de
focus .ftr.

Exemplos:

• Excluir apenas um focus

<qsremove focus="cust.ftr" silent="true"/>

• Excluir focus com base em filesets

<qsremove dir="${data}" silent="true">
<fileset dir="${data}"

includes="copydir/**/*.ftr, movedir/**/*.ftr, subdir/**/*.ftr" />
</qsremove>

qsarchive
Cria um arquivo compactado a partir de uma lista de focus ou pastas.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Inclui esse arquivo ou pasta no arquivo compactado. Se preferir,
use um ou mais filesets aninhados para compactar diversos
focus.

O atributo ou
elemento
aninhado é
necessário.

input

Cria esse arquivo compactado como saída.Youtput

OBSERVAÇÕES:

• Se for criado um arquivo compactado a partir de uma pasta que contém focus ligados a dados fora
da pasta, os dados externos são copiados para o arquivo.
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Exemplos:

<qsarchive input="focus.ftr" output="focus.zip" />

<qsarchive input="resultsFolder" output="folder.zip" />

<qsarchive output="files.zip">
<fileset dir=".">
<include name="file*.ftr"/>

</fileset>
</qsarchive>

qsunzip
Extrai arquivos e pastas de um arquivo compactado.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Extrai a partir desse arquivo compactado.Yinput

Extrai para um diretório alternativo ao local onde o arquivo
compactado está localizado.

Noutput

Boolean. Se for true, substitui todos os arquivos ou pastas
na mesma localização do arquivo compactado.

Noverwrite

OBSERVAÇÕES:

• Se não usar a opção -overwrite e extrair para uma localização que contenha os mesmos arquivos e
pastas de origem, a extração irá falhar.

Exemplos:

<qsunzip input="firstquarter.zip" output="unzipped" />

Tarefas de relatório

qsaudit
Cria um relatório sobre um focus, ou com base em um relatório existente.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Gera um relatório baseado nesse focus ou arquivo de relatório.Yinput

Grava o relatório resultante nesse arquivo. Esse arquivo deve
ser .qshtml, ao gerar um relatório completo, e .qsxml, ao
gerar XML.

Youtput
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Produz relatórios apenas sobre essa lista de campos separados
por vírgulas.

Nfields

Produz relatórios apenas sobre os campos listados nesse
arquivo.

Nfieldsfile

Produz relatórios sobre todos os campos, exceto esses.Nxfields

Produz relatórios sobre todos os campos, exceto os listados
nesse arquivo.

Nxfieldsfile

Produz relatórios sobre os registros que possam satisfazer essa
expressão lógica FDL.

Nrecords

Produz relatórios apenas sobre os registros que satisfaçam a
expressão lógica FDL nesse arquivo.

Nrecordsfile

Produz relatórios sobre cada um desses campos de destino
separados por vírgula, ignorando qualquer interpretação objetiva
na entrada.

Ntargets

Produz relatórios sobre cada um desses campos de destino
listados nesse arquivo, ignorando qualquer interpretação objetiva
na entrada.

Ntargetsfile

Boolean. Se for true, ignora a interpretação objetiva no focus
de entrada.

Nnotarget

Escolha Total, para gerar um relatório completo a partir de
um focus de entrada, HTML para gerar um relatório completo a

Ngenerate

partir de um relatório de entrada existente ou XML para gerar
um relatório parcial a partir de um focus de entrada. Um arquivo
de relatório parcial contém informação suficiente para formar a
base para criar outros relatórios, mas não é por si próprio visível.
O padrão é Total.

Boolean. Se for true, substitui qualquer relatório existente com
o mesmo nome.

Noverwrite

Boolean. Se for true, coloca detalhes de cada campo em uma
página da web separada ao gerar um relatório completo.

Npaginate

Inclui diferenças desse relatório na saída. Essa opção só pode
ser usada quando a entrada é um focus.

Nreference

Escolha largepng para incluir imagens em formatos bitmap
em alta e baixa resolução e SVG; smallpng para formatos

Nhtmlimages

bitmap de baixa resolução e SVG; svg apenas para formato
SVG; ou nenhum para não incluir nenhuma imagem. O padrão
é smallpng.

Produz um relatório sobre esse subfocus do focus de entrada,
em vez do padrão.

Nsubfocus
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Usa o campo especificado como campo de partição.Npartitionfield

Boolean. Se for true, cria um Perfil e Auditoria sem elevação,
ignorando quaisquer interpretações de partição nesse focus.

Nnopartition

OBSERVAÇÕES:

• Para descompactar arquivos .qshtml e .qsxml, para visualizar ou reutilizar fora do Portrait Miner,
use o qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack na página 71].

Exemplos:

<qsaudit input="monthly_build.ftr" overwrite="true" targets="Spend,Frequency"/>

qsdtsnapshot
Cria um relatório sobre um modelo de árvore de decisão, armazenado em um arquivo .qsdt ou com
base em um relatório existente.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria o relatório sobre esse arquivo de modelo ou relatório.Yinput

Grava o relatório resultante nesse arquivo. Esse arquivo deve
ser .qshtml, ao gerar um relatório completo, e .qsxml, ao gerar
XML.

Youtput

Escolha modelada, todasl ou nenhum para incluir uma auditoria
apenas dos campos usados pelo modelo (padrão), todos os
campos no focus ou em nenhum campo.

Naudit

Inclui os conteúdos desse arquivo como uma descrição no
relatório. (Corresponde à opção de linha de comando
-description.)

Ndescriptionfile

Produz um relatório sobre o aplicativo do modelo para esse focus,
em vez de produzir o relatório para o focus no qual o modelo foi
construído.

Nfocus

Escolha Total, para gerar um relatório completo a partir de um
focus de entrada, HTML para gerar um relatório completo a partir

Ngenerate

de um relatório de entrada existente ou XML para gerar um
relatório parcial a partir de um focus de entrada. Um arquivo de
relatório parcial contém informação suficiente para formar a base
para criar outros relatórios, mas não é por si próprio visível. O
padrão é Total.

Boolean. Se for true, substitui qualquer relatório existente com
o mesmo nome.

Noverwrite
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Escolha largepng para incluir imagens em formatos bitmap em
alta e baixa resolução e SVG; smallpng para formatos bitmap

Nhtmlimages

de baixa resolução e SVG; svg apenas para formato SVG; ou
nenhum para não incluir nenhuma imagem. O padrão é smallpng.

Produz um relatório sobre esse subfocus do focus de entrada,
em vez do padrão.

Nsubfocus

OBSERVAÇÕES:

• Para descompactar arquivos .qshtml e .qsxml, para visualizar ou reutilizar fora do Portrait Miner,
use o qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack na página 71].

Exemplos:

<qsdtsnapshot input="tree.qsdt" output="cust_audit.qshtml"
focus="customer.ftr"/>

qsscsnapshot
Cria um relatório sobre um modelo de score card, armazenado em um arquivo .qssc, ou com base
em um relatório existente.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria o relatório sobre esse arquivo de modelo ou relatório.Yinput

Grava o relatório resultante nesse arquivo. Esse arquivo deve ser
.qshtml, ao gerar um relatório completo, e .qsxml, ao gerar
XML.

Youtput

Escolha modelada, todasl ou nenhum para incluir uma auditoria
apenas dos campos usados pelo modelo (padrão), todos os
campos no focus ou em nenhum campo.

Naudit

Inclui os conteúdos desse arquivo como uma descrição no relatório.
(Corresponde à opção de linha de comando -description.)

Ndescriptionfile

Produz um relatório sobre o aplicativo do modelo para esse focus,
em vez de produzir o relatório para o focus no qual o modelo foi
construído.

Nfocus

Escolha Total, para gerar um relatório completo a partir de um
focus de entrada, HTML para gerar um relatório completo a partir

Ngenerate

de um relatório de entrada existente ou XML para gerar um relatório
parcial a partir de um focus de entrada. Um arquivo de relatório
parcial contém informação suficiente para formar a base para criar
outros relatórios, mas não é por si próprio visível. O padrão é
Total.
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Se for true, substitui qualquer relatório existente com
o mesmo nome.

Noverwrite

Escolha largepng para incluir imagens em formatos bitmap em
alta e baixa resolução e SVG; smallpng para formatos bitmap

Nhtmlimages

de baixa resolução e SVG; svg apenas para formato SVG; ou
nenhum para não incluir nenhuma imagem. O padrão é smallpng.

Produz um relatório sobre esse subfocus do focus de entrada, em
vez do padrão.

Nsubfocus

OBSERVAÇÕES:

• Para descompactar arquivos .qshtml e .qsxml, para visualizar ou reutilizar fora do Portrait Miner,
use o qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack na página 71].

Exemplos:

<qsscsnapshot input="card.qssc" output="cust_audit.qshtml" audit="all"/>

qsdescribe
Mostra informação sobre um focus.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Mostra detalhes de metadados para esse focus.Yinput

Boolean. Se for true, imprime os detalhes de cada campo no focus.Nfields

Boolean. Se for true, imprime detalhes adicionais para os campos.Ndetail

Grava a saída para esse arquivo (por padrão, console).Noutput

Mostra os detalhes de metadados apenas para esse subfocus, em
vez de o focus raiz e todos os subfocus contidos nele.

Nsubfocus

Exemplos:

<qsdescribe input="monthly_build.ftr" output="monthly_build_stats.txt"
fields="true"/>

qsdescribestat
Exibe uma lista de nomes de campos no conjunto de dados de origem de terceiros, em formato de texto
simples. Consulte o qsimportstat [consulte qsimportstat na página 42] quanto aos formatos suportados.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Mostra informação sobre esse conjunto de dados.Yinput

Grava informação para esse arquivo em vez de a saída padrão.Noutput
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Boolean. Mostra os tipos de dados dos campos juntamente com seus
nomes.

Ndetail

Interpreta o arquivo como esse formato de terceiros (inferido a partir
da extensão do arquivo output, se não for especificado).

Ntype

Exemplos:

<qsdescribestat input="cust.sd2" detail="true"/>

qshtmlunpack
Descompacta um relatório gerado pelo Portrait Miner na forma de um arquivo .qshtml ou .qsxml,
criando o diretório de saída especificado para conter os componentes do relatório. (Equivalente à opção
do botão direito do mouse Desempacotar para Arquivo, no Portrait Miner.) No caso de um relatório
HTML arquivado, o próprio arquivo HTML (dentro do diretório de saída) é nomeado qsreport.html,
por padrão.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Descompacta esse arquivo de relatório.Yinput

Cria e descompacta nesse diretório.Youtputdir

Usa o nome de arquivo especificado para o arquivo HTML em um
relatório HTML descompactado, em vez de usar o padrão

Nnewhtmlfilename

qsreport.html. (Ao descompactar um relatório XML compactado,
oqshtmlunpack ignora esse atributo, se ele estiver presente.)

Exemplos:

<qshtmlunpack input="cust_audit.qshtml" outputdir="results/cust_audit"/>

qsinfo
Exibe informações sobre localizações e tamanhos de arquivos que constituem o focus de origem,
incluindo quaisquer arquivos de dados compartilhados com outros focus. Exibe os relacionamentos do
focus de origem com outros focus (listando ambos os focus que dependem dele e os focus dos quais
depende). Equivalente à opção Focus>Propriedades, no Portrait Miner.

AnotaçõesNecessárioAttribute

O focus de entrada sobre o qual produzir o relatório.Yinput

Grava o relatório nesse arquivo e não na saída padrão.Noutput

O formato do relatório de saída, HTML ou XML. O padrão é XML.Nformat
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Exemplos:

<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.html"/>
<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.xml" format="xml"/>

qsxt
Cria uma tabela de referência cruzada XML aplicando uma especificação de referência cruzada a um
focus (exportada a partir do Portrait Miner).

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria uma tabela de referência cruzada a partir desse focus.Yfocus

Usa a especificação de referência cruzada nesse arquivo.Yspec

Inclui os conteúdos desse arquivo de texto como uma descrição da
tabela de referência cruzada. (Corresponde à opção de linha de
comando -description.)

Ndescriptionfile

Aplique a especificação da tabela de referência para esse subfocus
em vez da predefinição.

Nsubfocus

Grava a tabela de referência cruzada resultante nesse arquivo (em
vez de gravar na saída padrão).

Noutput

Usa os bins da especificação de uma tabela de referência cruzada
em vez de usar os do focus.

Ncomparable

Exemplos:

<qsxt focus="monthly_build.ftr" spec="monthly_report_template.qsxt" out-
put="report.qsxt"/>

Modelos de compilação

qsdecisiontree
Usa uma especificação da compilação da árvore de decisão, para compilar uma árvore de decisão no
focus especificado e cria um novo relatório de compilação da árvore de decisão (contendo estatísticas
da árvore de decisão, uma pontuação de predição da árvore de decisão e uma tabela de referência
cruzada da calibração), em um formato de arquivo baseado em XML.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria uma árvore de decisão a partir desse focus.Yinput

Usa a especificação de compilação de árvore de decisão nesse
arquivo.

Ybuild
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AnotaçõesNecessárioAttribute

Gera esse relatório XML de compilação de árvore de decisão.Yresult

Usa o subfocus especificado do focus.Nsubfocus

Cria esse focus, contendo um campo derivado adicional que aplica
a nova pontuação de predição da árvore de decisão ao focus de
entrada.

Noutput

Boolean. Se for true, permite a substituição do focus de saída
existente.

Nforce

Exemplos:

<qsdecisiontree build="decisiontree-specification.xml" input="CustApril.ftr"

result="decisiontree-report.xml"
output="CustAprilPredictedAge.ftr"

qsscorecard
Usa uma especificação de compilação do scorecard para compilar um scorecard no focus especificado
e cria um novo relatório de compilação do scorecard (contendo suas estatísticas, uma pontuação de
predição do scorecard e uma tabela de referência cruzada de calibração) em um formato de arquivo
baseado em XML.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria um scorecard a partir desse focus.Yinput

Usa a especificação de compilação de scorecard nesse arquivo.Ybuild

Gera esse relatório XML de compilação de scorecard.Yresult

Usa o subfocus especificado do focus.Nsubfocus

Cria esse focus, contendo um campo derivado adicional que aplica
a nova pontuação de predição do scorecard ao focus de entrada.

Noutput

Boolean. Se for true, permite a substituição do focus de saída
existente.

Nforce

OBSERVAÇÕES:

• Para um objetivo binário, o qsscorecard usa regressão logística; para um objetivo contínuo, usa
regressão linear.

Exemplos:

<qsscorecard build="scorecard-specification.xml" input="CustApril.ftr"
result="scorecard-report.xml" output="CustAprilPredictedAge.ftr"

/>
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Outras tarefas
Observe que essas tarefas não suportam os atributos comuns normais [consulte Atributos comuns e
atalhos na página 36].

antimport
É simplesmente um equivalente para a tarefa import do Ant, que importa outro arquivo de compilação
Ant para o script de compilação atual, mas limitado à sintaxe Ant pura e sem extensões do qsbuild.

AnotaçõesNecessárioAttribute

O arquivo para importar. Se for um nome de arquivo relativo,
ele será resolvido com relação ao arquivo sendo importado.

Yfile

Boolean. Se for true, não interrompe a compilação se o arquivo
não existir, o padrão é false.

Noptional

Exemplo:

<antimport file="common-targets.xml" />

Com o arquivo importado da forma:

<?xml version="1.0" ?>
<project name="imported" basedir="." default="echotask">
<!-- only standard ant tasks
- not things specific to qsbuild
e.g. foreach, dependency, qscall -->

<target name="echotask">
<echo message="${message}"/>

</target>
<target name="anotherechotask">
<antcall target="echotask">
<param name="message" value="${message}"/>

</antcall>
</target>
</project>

defaults
Essa tarefa simplesmente contém valores padrões para um ou mais atributos arbitrários, por exemplo,
<defaults key="CustId" memory="512"/>. Os elementos de tarefa subsequentes herdarão
qualquer atributo válido não especificado a partir do valor padrão especificado mais recentemente em
um elemento superior20. Essa tarefa também pode aparecer no nível superior no elemento de build
(fora de qualquer target contido) para especificar padrões para todos os destinos.

20 Observe que isso significa que os destinos obtêm os padrões onde eles foram definidos, não onde eles
foram citados por meio do runtarget ou dependency.
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parâmetro
Essa tarefa é usada para declarar uma propriedade configurável pelo usuário, opcionalmente
especificando seu valor padrão.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Nome da propriedade a ser configuradaYname

Valor padrão opcional para a propriedadeNvalue

Tipo necessário, a partir do conjunto: string, file,
directory, real, integer, date.

Ntype

Layout necessário para as propriedades de data (consulte o
qsdateproperty [consulte qsdateproperty na página 76]).

Nformat

Exemplos:

<parameter name="month" value="April" type="date" format="%B"/>

OBSERVAÇÕES:

• O elemento parameter só pode aparecer no nível superior de um plano de compilação (no elemento
de build mas fora de qualquer target contido).

• Se value não for especificado, a propriedade correspondente será indefinida durante a compilação,
a menos que o usuário defina um valor no tempo de execução.

• O type e o format são usados apenas pela interface gráfica do usuário para fornecer os seletores
de valores e validação de entrada adequados.

qscall
É simplesmente um equivalente para a tarefa antcall do Ant, que permite que um destino seja chamado
em um novo contexto de compilação, possivelmente com valores de propriedades alterados localmente.
Observe que nenhum dos valores de propriedades é retornado pelo qscall, diferente do que ocorre
com o runtarget, que executa um destino no contexto de compilação existente (com todas as novas
configurações de propriedades refletidas onde foi feita a chamada).

Exemplos:

<qscall target="subroutine">
<param name="something" value="Testing 1...2..3..."/>

</qscall>

...

<target name="subroutine">
<echo message="Parameter something = ${something}"/>

</target>
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qsdateproperty
Essa tarefa suporta análise de datas, reformatação e operações aritméticas a partir de propriedades
tipo string, com uma sintaxe baseada na tarefa propertyfile do Ant.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Propriedade para gravar o valor de data/hora de saída.Yproperty

Unidade de tempo a partir do conjunto: millisecond, second,
minute, hour, day, week, month, year. O padrão é day.

Nunit

Consulte abaixo, o padrão é %Y-%m-%d %H:%M:%SNinputpattern

Consulte abaixo, o padrão é inputpattern, se não for configurado.Noutputpattern

Valor de data/hora a ser analisado com inputpattern. O padrão é o
horário local atual.

Nvalue

Quantidade numérica de unidades a adicionar à data de entrada.Noffset

Os atributos inputpattern e outputpattern definem o formato da string de data ao ser recebida ou emitida
a partir das propriedades de origem e de destino. O padrão é um formato de string que usa os códigos
especiais, dados na tabela abaixo, para descrever os componentes do formato de data. Por convenção,
os %-escapes são usados, embora as strings de formato de datas Java também sejam válidas: assim,
se um formato de data precisa incluir os caracteres A–Z ou a–z diretamente, eles precisam ser contidos
entre aspas simples. Outros caracteres podem ser incluídos diretamente. Por exemplo:

<qsdateproperty property="somevalue" outputformat="%H%M'hours'"/

DescriçãoFormato de data JavaFormato

O próprio sinal de porcentagem: %%%%

Nome abreviado do dia (seg, ter, . . . , dom)EEE%a

Nome completo do dia (segunda, terça, . . . ,
domingo)

EEEE%A

Nome abreviado do mês (jan, fev, . . . , dez)MMM%b

Nome completo do mês (janeiro, fevereiro, . . .
, dezembro)

MMMM%B

Equivalente a %a %b %e %T %YEEE MMM d HH:mm:ss yyyy%c

O mesmo que %a %b %e %T %Z %YEEE MMM d HH:mm:ss zzz yyyy%C

Dia do mês com dois dígitos (01, 02, . . . , 31)dd%d

Equivalente a %m/%d/%yMM/dd/aa%D

(Não exatamente) Dia do mês com espaços (1,
2, . . . , 31)

d%e

Nome abreviado do mês (jan, fev, . . . , dez)MMM%h
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DescriçãoFormato de data JavaFormato

A hora do dia, usando o relógio de 24 horas
(00, 02, . . . , 23)

HH%H

A hora do dia, usando o relógio de 12 horas
(01, 02, . . . , 12)

hh%I

Dia do ano com três dígitos (data Juliana) (001,
002, . . . , 366)

DDD%j

Número do mês com dois dígitos (01, 02, . . . ,
12)

MM%m

O minuto da hora, usando dois dígitos (00, 01,
. . . , 59)

mm%M

"AM" ou "PM", de acordo com a hora do diaa%p

Equivalente a %I:%M:%S %phh:mm:ss a%r

Equivalente a %H:%MHH:mm%R

O segundo do minuto, usando dois dígitos (00,
01, . . . , 59)

ss%S

Equivalente a %H:%M:%SHH:mm:ss%T

O ano do século, usando dois dígitos (00, 01,
. . . , 99)

yy%y

O ano, usando quadro dígitosyyyy%Y

O nome do fuso horário da localização atualzzz%Z

Os formatos de data Java são detalhados abaixo:

ExemploApresentaçãoSignificadoSímbolo

AD(Texto)indicador de períodoG

1996(Número)yeary

julho & 07(Texto & número)mês do anoM

10(Número)dia do mêsd

12(Número)hora em am/pm (1–12)h

0(Número)hora do dia (0–23)H

30(Número)minuto da horam

55(Número)segundo do minutos

978(Número)milissegundoS

Terça-feira(Texto)dia da semanaE
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ExemploApresentaçãoSignificadoSímbolo

189(Número)dia do anoD

2 (2ª quarta-feira de julho)(Número)dia da semana do mêsF

27(Número)semana do anow

2(Número)semana do mêsW

PM(Texto)marcador am/pma

24(Número)hora do dia (1–24)k

0(Número)hora em am/pm (0–11)k

Horário padrão do Pacífico(Texto)fuso horárioZ

(Delimitador)espaço para texto' (aspas
simples)

'(Literal)aspa simples'' (duas aspas
simples)

O código de exemplo abaixo:

<qsdateproperty property="out1"/>
<echo message="Current Time = ${out1}"/>
<sleep seconds="3"/>
<qsdateproperty property="out2" outputpattern="%Y/%m/%d %H:%M:%S"/>
<echo message="Current time is now = ${out2}"/>
<qsdateproperty property="out3" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="1" unit="hour"/>
<echo message="Current time +1 hour = ${out3}"/>
<qsdateproperty property="out4" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="-1" unit="hour"/>
<echo message="Current time -1 hour = ${out4}"/>
<qsdateproperty property="out5" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%c" offset="-1" unit="day"/>
<echo message="Current time -1 day = ${out5}"/>
<qsdateproperty property="out6" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%C" offset="-1" unit="month"/>
<echo message="Current time -1 month = ${out6}"/>
<sleep seconds="2"/>
<qsdateproperty property="out7" outputpattern="%D %T" offset="10" unit="week"/>
<echo message="New time +10 weeks = ${out7}"/>
<qsdateproperty property="out8" value="${out7}" inputpattern="%D %T"
outputpattern="%D %T" offset="1" unit="year"/>
<echo message="New time +1 year = ${out8}"/>
<qsdateproperty property="out9" outputpattern="%T %p %Z"/>
<echo message="Current time is = ${out9}"/>
<qsdateproperty property="out10" outputpattern="%r"/>
<echo message="Current time is = ${out10}"/>
<qsdateproperty property="out11" inputpattern="%C" value="${out6}" offset="10"
unit="year"/>
<echo message="${out6} + 10 years = ${out11}"/>
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produz saída parecida com a seguinte:

[echo] Current Time = 2003-12-30 10:45:16
[echo] Current time is now = 2003/12/30 10:45:19
[echo] Current time +1 hour = 2003.12.30 11:45:19
[echo] Current time -1 hour = 2003.12.30 09:45:19
[echo] Current time -1 day = Mon Dec 29 10:45:19 2003
[echo] Current time -1 month = Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003
[echo] New time +10 weeks = 03/09/04 10:45:21
[echo] New time +1 year = 03/09/05 10:45:21
[echo] Current time is = 10:45:21 AM EST
[echo] Current time is = 10:45:21 AM
[echo] Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003 + 10 years = 2013-11-30 10:45:19

qsmapgen
Cria a partir de um ou mais arquivos de hierarquia categórica (com extensão de nome de arquivo .hrc)
uma representação das hierarquias categóricas apropriadas para uso no Decisionhouse Map Viewer.
Cria os arquivos de mapa no diretório especificado, usando o nome do mapa especificado como base
para os nomes dos arquivos.

AnotaçõesNecessárioAttribute

Cria um mapa a partir das informações de hierarquia categórica
nesse arquivo .hrc (ou uma lista de arquivos separados por
vírgula).

Yinput

Cria um mapa com esse nome.Yname

Cria os arquivos de mapa nesse diretório.Youtput

Boolean. Substitui quaisquer arquivos de mapa existentes com
o mesmo nome.

Noverwrite

Especifica radial_layers (padrão) ou radial_drill para
a geração de mapas sobrepostos ou detalhados,

Nstyle

respectivamente. Um mapa sobreposto inclui um arquivo de
mapa para cada nível na hierarquia; um mapa detalhado inclui
um mapa de nível básico mais uma hierarquia de mapas
detalhados.

Exemplos:

<qsmapgen input="foo.hrc" name="somemap"/>
<qsmapgen input="a.hrc,b.hrc,c.hrc" name="linked" output="somedir"
overwrite="true" style="radial_drill" />
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Tarefas padrão Ant
Para maiores detalhes e exemplos, consulte Overview of Ant Tasks ou siga os links a partir de tarefas
individuais. Observe que, ao contrário do Ant, o Data Build Manager usa validação que diferencia
maiúsculas e minúsculas: todos os nomes de tarefas e atributos devem aparecer totalmente em
minúsculas.

Tarefas de propriedades
available Configura uma propriedade se um arquivo, diretório, classe no caminho de classe ou recurso
de sistema JVM especificados estiverem disponíveis no tempo de execução.

basename Configura uma propriedade para o último elemento de um caminho especificado.

buildnumber Tarefa que pode ser usada para rastrear os números de compilações.

conditionConfigura uma propriedade se uma certa condição for verdadeira— isso é uma generalização
do available e uptodate.

dirname Configura uma propriedade para o valor do arquivo especificado até, mas não incluindo, o
último elemento do caminho.

echoproperties Lista as propriedades atuais.

loadfile Carrega um arquivo em uma propriedade.

loadproperties Configura diversas propriedades Ant a partir de um arquivo de propriedade Java: um
arquivo de texto que contenha registros name=value.

pathconvert Converte um caminho aninhado, uma referência de caminho, de lista de arquivo ou de
fileset para a forma que pode ser usada em uma plataforma especificada e/ou para uma lista de itens
separados por um separador especificado e armazena o resultado na propriedade especificada.

property Configura uma propriedade (por nome e valor) ou conjunto de propriedades na compilação
(a partir de um arquivo ou recurso).

propertyfile Cria ou modifica arquivos de propriedade.

tstamp Configura as propriedades DSTAMP, TSTAMP e TODAY na compilação em andamento, com
base na data e hora atual.

uptodateConfigura a propriedade se um determinado arquivo de destino for mais novo que um conjunto
de arquivos de origem.

xmlproperty Carrega os valores de propriedade a partir de um arquivo XML válido.

Tarefas de arquivos compactados
gunzip Expande um arquivo GZip.

gzip Aplica o GZip a um conjunto de arquivos.

tar Cria um arquivo compactado tar.
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http://ant.apache.org/manual/Tasks/tasksoverview.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/available.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/basename.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/buildnumber.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/condition.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/available.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/uptodate.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/dirname.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/echoproperties.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/loadfile.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/loadproperties.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/pathconvert.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/fileset.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/property.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/propertyfile.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/tstamp.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/uptodate.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/xmlproperty.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/unpack.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/pack.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/tar.html


untar Descompacta um arquivo tar.

unzip Descompacta um arquivo zip.

zip Cria um arquivo zip.

Tarefas de arquivos
checksumCria uma soma de verificação para um arquivo ou conjunto de arquivos. Essa tarefa também
pode ser usada para realizar verificações em uma soma de verificação.

chmod Altera as permissões de um arquivo ou de todos os arquivos nos diretórios especificados.

concat Concatena diversos arquivos em apenas um ou no sistema de registro do Ant.

copy Copia um arquivo ou fileset para um novo arquivo ou diretório.

delete Exclui apenas um arquivo, todos os arquivos e subdiretórios em um diretório específico ou um
conjunto de arquivos especificado por um ou mais filesets.

fixcrlf Modifica um arquivo para adicionar ou remover guias, retornos de carro, avanços de linha e
caracteres EOF.

mkdir Cria um diretório. Diretórios primários não existentes são criados, quando necessário.

move Move um arquivo para um novo arquivo ou diretório, ou o conjunto(s) de arquivo(s) para um novo
diretório.

replace Uma tarefa baseada em diretório para substituir a ocorrência de determinada string por outra
string no arquivo selecionado.

replaceregexp Uma tarefa baseada em diretório para substituir a ocorrência de uma determinada
expressão regular por um padrão de substituição em um arquivo ou conjunto de arquivos.

tempfileCria um nome para um novo arquivo temporário e configura a propriedade especificada àquele
nome.

touch Altera o momento de modificação de um arquivo e possivelmente o cria ao mesmo tempo.

Tarefas de execução
apply Executa um comando do sistema para cada um dos arquivos na lista de arquivos aninhada.

exec Executa um comando do sistema.

java Executa uma classe Java em uma VM (Ant) em execução, ou em outra VM.

sleep Suspende a execução por um período fixado, gerando um atraso entre as tarefas.

Outras tarefas úteis
echo Repete o texto para System.out ou para um arquivo.

fail Sai da compilação atual, opcionalmente imprimindo informação adicional.

input Permite ao usuário interagir durante o processo de compilação, exibindo uma mensagem e lendo
uma linha de entrada a partir da entrada padrão.
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http://ant.apache.org/manual/Tasks/untar.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/unzip.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/zip.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/checksum.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/chmod.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/concat.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/copy.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/fileset.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/delete.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/fileset.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/fixcrlf.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/mkdir.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/move.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/replace.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/replaceregexp.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/tempfile.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/touch.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/apply.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/exec.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/java.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/sleep.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/echo.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/fail.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/input.html


mail Uma tarefa para enviar e-mail SMTP. Por exemplo:

<target name="sendresults">

<if><isset property="_fail_message"/>
<then><property name="subject" value="Build failed!"/></then>
<else><property name="subject" value="Success!"/></else>

</if>

<mail mailhost="smtp.somewhere.com" mailport="25" subject="${subject}"
from="Joe.Shmoe@somewhere.com" tolist="Jane.Doe@elsewhere.com"

files="${logfile">
<message>Here's the build log from ${logfile}.
The value of _fail_message is:
${_fail_message}</message>

</mail>

</target>

record Executa um ouvinte que registra a saída de logs dos eventos do processo de compilação para
um arquivo. Podem existir diversos registradores ao mesmo tempo.

script Executa um script externo em uma das diversas linguagens de script BSF suportadas.

sql Executa uma série de instruções SQL, por meio do JDBC, em um banco de dados.

xmlvalidate Verifica se os arquivos XML são válidos (ou apenas bem formados).

xslt/style Processa um conjunto de documentos via XSLT.

Tarefas remotas
Essas tarefas podem exigir configurações adicionais à configuração do Portrait Miner. Entre em contato
com support@portraitsoftware.com, support@portraitsoftware.com para obter detalhes.

ftp Implementa um cliente FTP básico que pode enviar, receber, listar e excluir arquivos, além de criar
diretórios.

get Obtém um arquivo a partir de uma URL.

telnet Tarefa para automatizar uma sessão telnet remota. Essa tarefa usa etiquetas de leitura e gravação
aninhadas para indicar as strings que aguardem e especifiquem o texto para enviar.

Tarefas de terceiros
OData Build Manager expõe diversas tarefas de terceiros a partir do projeto Ant-Contrib. Para maiores
detalhes e exemplos, consulte Overview of Ant-Contrib Tasks ou siga os links a partir dos resumos
de tarefas individuais abaixo.
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http://ant.apache.org/manual/Tasks/mail.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/record.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/script.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/sql.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/xmlvalidate.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/style.html
mailto:support@portraitsoftware.com
mailto:support@portraitsoftware.com
http://ant.apache.org/manual/Tasks/ftp.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/get.html
http://ant.apache.org/manual/Tasks/telnet.html
http://sourceforge.net/projects/ant-contrib
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/index.html


Tarefas lógicas
foreach A tarefa foreach faz a iteração sobre uma lista, uma lista de caminhos, ou ambos, chamando
um destino parametrizado para cada item. Essas iterações também podem ocorrer em paralelo (consulte
a seção Simultaneidade na página 26).

Observe que o atributo inheritall aqui, por padrão, é false (em contraste com o qscall [consulte qscall
na página 75]) para que as propriedades, por padrão, sejam não propagadas a partir do chamador.
Essa é normalmente uma fonte de confusão.

O Data Build Manager expande essa tarefa para que seja possível substituir, opcionalmente, um elemento
tasks aninhado no lugar do atributo target. O elemento tasks é um recipiente para uma sequência
arbitrária de tarefas, atuando como um destino anônimo sobre o qual será feita a iteração. Por exemplo:

<foreach list="1,2,3" param="idx" parallel="true" maxthreads="2">
<tasks>
<echo message="idx = ${idx}"/>
<sleep seconds="2" concurrent="true"/>
<sleep seconds="1" concurrent="true"/>
<echo message="slept for 2 & 1 seconds concurrently"/>

</tasks>
</foreach>

Aqui está um exemplo usando foreach com um elemento tasks aninhado e também um elemento
path aninhado para especificar uma lista de arquivos com caracteres curingas, em vez de uma lista
explícita de arquivos. Essa é uma linguagem muito útil para o processamento de lotes de arquivos de
forma flexível e robusta:

<foreach param="cdr_focus">
<!-- loop over all files matching this pattern -->
<path><fileset dir="." includes="CDR2005*_sort.ftr"/></path>
<tasks> <!-- do these steps with cdr_focus set to each file in turn -->
<!-- get the stem of the file to make a corresponding output -->
<basename property="basename" file="${cdr_focus}" suffix=".ftr"/>
<qsmeasure keys="ORIGIN" input="${cdr_focus}"

output="${basename}_minmax.ftr">
<aggregations>

create firstCall := min(OCCURRED);
create lastCall := max(OCCURRED);

</aggregations>
</qsmeasure>

</tasks>
</foreach>

if Oferece um recipiente if/then/elseif/else para outras tarefas.

switch Escolhe que tarefa(s) executar com base no valor de uma propriedade.

runtarget Chama outro destino no mesmo contexto da compilação, assim, o destino chamado vê (e
configura) as mesmas propriedades daquele que o chama. Compare com qscall [consulte qscall na
página 75].
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http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/foreach.html
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/if.html
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/switch.html
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/runtarget.html


Outras tarefas
shellscript Essa tarefa permite que o usuário execute um script interno em relação a um shell de
programa particular em uma máquina, estendendo a tarefa exec.

stopwatch Diversos cronômetros iniciar/parar para medir características de desempenho de uma
compilação.

propertycopy Copia o valor de uma propriedade nomeada (possivelmente incluindo a substituição de
propriedade) para outra propriedade. Isso é útil para configurar uma propriedade para o valor de outra
propriedade, escolhendo dinamicamente com base em outro valor de uma ou mais propriedades.

Por exemplo: <propertycopy property="db.user" from="db.${database}.user"/>.
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Créditos
Esse produto usa software desenvolvido pela Apache Software Foundation, incluindo:

• Apache Ant (distribuído sob a Apache Software License)
• Ant-Contrib Tasks (distribuído sob a Apache Software License)

Esse produto usa "O processador Saxon XSLT, de Michael Kay", disponível gratuitamente em
http://saxon.sourceforge.net/ e distribuído sob a Mozilla Public License.

Esse produto inclui Jing & Trang © 2001, 2003 Thai Open Source Software Center Ltd. Todos os direitos
reservados. Distribuído sob as condições da Thai Open Source Software Center Ltd..

Esse produto usa Jython, disponível em http://www.jython.org/ e distribuído sob a JPython Software
License.

Para atender aos termos de licenciamento open-source, a licença, aviso de direitos autorais, exoneração
de garantia e qualquer código-fonte de qualquer software de terceiros necessário, são disponibilizados
com o Data Build Manager.
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http://www.thaiopensource.com/relaxng/copying.html
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http://www.jython.org/Project/license.html
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