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Wstęp
Systemy Mainframe dostarczane przez firmę IBM, zaprojektowane zostały
z myślą o przetwarzaniu potężnych wolumenów informacji. Od wielu lat odgrywają
kluczową rolę w tysiącach codziennych operacji informatycznych wielu największych
korporacji biznesowych na świecie. Komputery Mainframe świetnie sprawdzają się
w

topowych

rozwiązaniach

e-biznesowych,

gdzie

liczy

się

niezawodnośd

i bezproblemowa dostępnośd usług 24 godziny na dobę. Platformę tą wykorzystuje się
w różnych sektorach gospodarki – bankowości, finansach, telekomunikacji, opiece
zdrowotnej, towarzystwach ubezpieczeniowych, zakładach użyteczności publicznej,
organizacjach

rządowych

oraz

wielu

innych

publicznych

bądź

prywatnych

przedsiębiorstwach. [1]
Co zatem czyni tą platformę tak wyjątkową i niezawodną? Można by wymieniad
wiele czynników wpływających na stabilną i bezproblemową pracę całego układu,
jednak kluczową rolę odgrywa tu oprogramowanie, które na platformie Mainframe
zasługuje na szczególną uwagę.
Ze względu na specyfikę opisywanego systemu i stosunkowo trudną dostępnośd
do praktycznego obycia ze sprzętem i oprogramowaniem, obecnie rozwijanie aplikacji
odbywa się przez wykwalifikowanych specjalistów zatrudnianych przez ośrodki
posiadające taką platformę, niewiele osób prywatnie ma dostęp do narzędzi
developerskich tego środowiska. Zaletą takiego rozwiązania jest na pewno fakt,
że dostarczane oprogramowanie jest zawsze najwyższej jakości, wadą jednak –
poważny deficyt pracowników tej dziedziny informatyki i stosunkowo mało dostępnej
powszechnie wiedzy na ten temat.
Wszystkie przykłady kodu użyte w tej pracy testowano w systemie
z/OS zainstalowanym na szkolnej partycji testowej maszyny zSeries w wersji 9. System
operacyjny z/OS jest jednym z produktów firmy IBM, przygotowanym specjalnie dla tej
platformy. Maksymalnie wykorzystuje jej sprzętowe możliwości, dostarczając
jednocześnie całą paletę usług zapewniających bezpieczny i wygodny dostęp do
danych. Język programowania omawiany w pracy i używany w przykładach to Cobol –
w środowiskach komputerów desktopowych, język ten uznany jest praktycznie

5

za martwy, jednak w rozwiązaniach biznesowych, a w szczególności na platformie
mainframe ponad 90% aplikacji powstało właśnie w nim i jest nadal rozwijanych. [15]
Celem pracy jest przedstawienie filozofii i metod wytwarzania oprogramowania
w systemach firmy IBM przy użyciu języka Cobol. Omówione zostaną narzędzia
ułatwiające powstawanie i testowanie kodu aplikacji, zagadnienia związane
z dostępem do informacji, optymalizacją, a także problemy jakie platforma stawia
przed początkującymi programistami.
Praca podzielona została na 5 rozdziałów. Rozdział I jest wprowadzeniem do
tematu projektowania oraz programowania aplikacji przygotowywanych

dla

środowiska produkcyjnego. Omówiony zostanie cały proces tworzenia specyfikacji
oraz funkcje osób pracujących przy projekcie. Rozdział II to charakterystyka narzędzi
i mechanizmów systemowych ułatwiających tworzenie aplikacji. Poruszone zostaną
tutaj kwestie dotyczące usług systemowych, kompilatorów, edytorów, a także sposób
uruchomienia i testowania napisanego kodu. Rozdział III dostarcza wiedzy na temat
składni samego języka Cobol. W tym miejscu przedstawione zostaną przykłady kodu,
opis

instrukcji

oraz

metody

kodowania

poszczególnych

bloków

programu.

Rozdział IV jest rozwinięciem rozdziału III. Szczegółowo omawia metody dostępu do
zasobów dyskowych. Poruszone zostaną tutaj mechanizmy charakterystyczne dla
platformy Mainframe oraz systemu z/OS. Ostatni, V rozdział opisuje podstawy
korzystania z podsystemów CICS i DB2. Jest to wprowadzenie do zagadnieo znacznie
wykraczających poza temat tej pracy magisterskiej. Jest to jedynie zalążek informacji
wskazujący dalszy proces kształcenia początkującego developera.
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Rozdział I
Wprowadzenie do zagadnień projektowania aplikacji
1. Projektanci i programiści platformy Mainframe
Pod względem ogólnie przyjętych zasad dotyczących projektowania i rozwoju
aplikacji, platforma Mainframe nie wprowadza nic rewolucyjnego. Jednakże,
zagadnienia związane z procesem projektowania oprogramowania oraz jego
późniejszym rozwojem są na tyle potężne, że wystarczyłoby tematów na kilkanaście
kolejnych publikacji. Warto przybliżyd chociażby podstawy tego tematu, który odgrywa
tak kluczową rolę w codziennej pracy developerów tego środowiska.
O powadze problemu świadczyd może fakt, iż w największych przedsiębiorstwach
posiadających instalację Mainframe, powoływane są specjalne działy, osobno
zajmujące się tylko i wyłącznie projektowaniem specyfikacji dla programistów.

Projektant aplikacji jest osobą odpowiedzialną za określenie i wybór
najlepszego rozwiązania programistycznego. Sukces powodzenia całego projektu zależy
po części od wiedzy projektanta na temat organizacji dla której tworzone jest
oprogramowanie, wiedzy dotyczącej systemów Mainframe, które firma posiada, oraz
umiejętności programowania i projektowania baz danych, a także znajomości sprzętu
który ma obsługiwad tworzoną aplikację. W skrócie, projektant musi mied ogólne
spojrzenie i ogarniad swoją wiedzą cały projekt.
Równie ważną i rzec można kluczową osobą w procesie tworzenia oprogramowania
jest analityk systemowy. Osoba ta ma znaczący wpływ na rozwój całego projektu,
odpowiedzialna jest przede wszystkim za określenie wymagao jakie projektowana
aplikacja ma za zadanie spełniad. Na ogół osoba taka współpracuje z pracownikami
różnych

działów

przedsiębiorstwa

(księgowości,

sprzedaży,

produkcji,

etc.),

aby szczegółowo poznad wymagania stawiane aplikacji od strony biznesowej.
Podobnie jak projektant aplikacji, analityk musi zrozumied zasady panujące w firmie
zamawiającej system, poznad specyfikę jej działania i zaproponowad jak najbardziej
optymalne rozwiązania.

7

Po zebraniu informacji i przygotowaniu szczegółowej specyfikacji technicznej projektu,
rozpoczyna się proces tworzenia oprogramowania. W tym momencie bardzo ważnym
jest fakt, iż zarówno projektant jak i analityk muszą ściśle ze sobą współpracowad.
Bardzo ważna jest także interakcja między projektantem, a zespołem koderów,
tworzących finalne rozwiązanie. [1]

Kiedy moduły aplikacji są kompletne, przekazywane zostają do procesu
testowania, który może obejmowad takie sfery jak funkcjonalnośd oprogramowania,
integrację z innymi produktami oraz testy systemowe / wydajnościowe.
Jeszcze przed rozpoczęciem procesu testowania, aplikacja musi byd zaakceptowana
przez grupę odbiorców, którzy sprawdzają czy utworzony kod spełnia wymogi
postawione w fazie projektowania i dostarcza funkcji których pożądali użytkownicy. [1]

Po ukooczeniu aplikacji i wdrożeniu jej do środowiska produkcyjnego, praca
programistów Mainframe zmienia nieco swój charakter.
Oprogramowanie

korporacyjne

wymaga

ciągłego

rozwoju

i

konserwacji.

Jest to obecnie najczęstsze zajęcie programistów tej platformy, którzy na bieżąco
wprowadzają zmiany w pracującym systemie, dostarczają aktualizacji związanych
z bezpieczeostwem, eliminują błędy i niedociągnięcia, których nie wykryto w procesie
testowania, a także w miarę możliwości wprowadzają nową funkcjonalnośd i poprawę
wydajności. [1]

2. Projektowanie aplikacji dla systemu z/OS
Podczas najwcześniejszych faz projektowania aplikacji, projektanci zmuszeni są
do

podjęcia

szeregu

decyzji

wpływających

na

finalną

realizację

projektu.

Decyzje te podejmowane są na podstawie wielu bardziej lub mniej znaczących
kryteriów, których rozpatrzenie i szczegółowa analiza mają na celu wybór najbardziej
optymalnego rozwiązania. Przede wszystkim określid należy w jaki sposób aplikacja
będzie uruchamiana, w jaki sposób realizowany będzie dostęp do danych, jaki będzie
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czas dostępu do danych przetwarzanych przez program oraz jak oprogramowanie
poradzi sobie z ewentualnymi błędami które mogą wystąpid.

2.1. Praca aplikacji w systemie z/OS
Kiedy projektant staje przed zadaniem zaprojektowania aplikacji pracującej
pod kontrolą systemu z/OS oraz platformy Mainframe, podstawową rzeczą jest
określenie sposobu uruchamiania aplikacji. Możliwe opcje wyboru to przetwarzanie
wsadowe oraz aplikacje online. W większości przypadków wybór jest oczywisty,
jednakże wiele aplikacji może zostad zaprojektowana w taki sposób, aby spełniad
obydwa wymogi. Jest wiele czynników decydujących o wyborze sposobu uruchamiania
aplikacji: [1]

 Programy wsadowe
o Dane które program będzie przetwarzał znajdują się na nośnikach
wymagających dłuższych czasów dostępu (np. taśmy).
o Przetwarzanie danych uruchamiane jest w trybie nocnym
(np. jako job systemowy).
o Użytkownicy nie wymagają dostępu do danych bezpośrednio
(na żądanie online).
 Aplikacje online (interaktywne)
o Dane przetwarzane przez program muszą byd bezpośrednio
dostępne.
o Czas dostępu do danych musi byd możliwie szybki.
o Dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie.

2.2. Dostęp do danych
Określenie sposobu dostępu do danych przez projektowaną aplikację jest jedną
z ważniejszych decyzji podczas fazy projektowania. Zależy ona od kilku kluczowych
warunków, które wyrazid można następującymi pytaniami: [1]

 Jakiego typu informacje będą przechowywane?
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 W jaki sposób dane będą przechowywane (struktura)?
 W jaki sposób program będzie korzystał z zapisanych informacji?
 Czy mogą wystąpid nieprzewidywalne zdarzenia przy dostępie do danych?
 Wybór organizacji danych (PDS, VSAM lub system bazodanowy, np. DB2)

2.3. Wymogi dostępności i ewentualnego obciążenia aplikacji
Projektując oprogramowanie dla systemu z/OS, projektant musi wziąd pod
uwagę, na jak dużych partiach informacji program ma działad, jak działanie programu
wpłynie na wydajnośd całego systemu i czy są jakieś ograniczenia z góry nałożone na
tworzoną aplikację. Podstawowe kryteria tej części projektowania, można wyrazid
postawionymi pytaniami: [1]

 Jaka jest szacunkowa liczba danych które aplikacja będzie przetwarzad?
 Czy istnieje wymóg współdzielenia danych?
 Jaki jest wymagany czas dostępu do danych?
 Jakie są ograniczenia narzucane na projekt?
 Ilu użytkowników będzie korzystało z aplikacji jednocześnie?
 Jaki jest wymóg dostępności aplikacji
(24 godziny na dobę, czy może określone godziny, dni, etc.)?

2.4. Obsługa błędów
Jeśli podczas przetwarzania informacji, aplikacja może napotkad nietypowe
sytuacje powodujące błąd, powinna potrafid je obsłużyd bez przerwania dalszej pracy.
Nie zawsze można przewidzied, czy np. dane wejściowe będą w odpowiednim formacie
jakiego oczekuje program.

3. Typowy cykl rozwoju aplikacji: Spojrzenie ogólne
Oprogramowanie jest zbiorem powiązanych ze sobą modułów (podprogramów)
realizujących pewne specyficzne zadania. Sposób działania oprogramowania,
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a tym samym realizacja jego zadao może bazowad na wielu platformach bądź nawet
ich kombinacjach z punktu widzenia sprzętu lub systemu operacyjnego.
Tak jak w przypadku innych systemów operacyjnych, cykl rozwoju aplikacji z/OS składa
się z podstawowych faz, w których kolejno zbierane są szczegółowe informacje
umożliwiające powstanie niezbędnej dokumentacji, która posłuży do późniejszej
implementacji. [1]

 Faza projektowania aplikacji
o Określenie wstępnych wymagao
(potrzeby użytkowników, sprzętu oraz oprogramowania)
o Analiza wymagao
o Rozwój projektu


Projektowanie wysokopoziomowe



Projektowanie szczegółowe

o Przekazanie projektu do programistów aplikacji
 Kodowanie aplikacji testowej
 Faza testowania aplikacji - Użytkownicy
(Użytkownicy testują aplikację pod kątem użyteczności i funkcjonalności)
 Faza testowania aplikacji - System
o Test integralności
(testowanie aplikacji z innymi składnikami systemu z którymi ma
współpracowad, weryfikacja czy aplikacja spełnia wymagania
postawione w fazie projektowania)
o Test wydajności
(najczęściej odbywa się na kopii danych środowiska produkcyjnego –
tutaj z pomocą przychodzą mechanizmy platformy Mainframe,
można wykonad idealną kopię środowiska produkcyjnego i w
sztucznie stworzonych warunkach obserwowad zachowanie
tworzonej aplikacji, wpływa to znacząco na bezpieczeostwo całego
systemu i danych w nim przechowywanych) [9]
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 Wdrożenie aplikacji do środowiska produkcyjnego
(Aplikacja wdrażana do środowiska produkcyjnego musi byd kompletna,
tj. zawierad zestaw dokumentacji zarówno technicznej, jak i w formie
pomocy dla użytkownika koocowego)
 Faza konserwacji – utrzymanie aplikacji, wprowadzanie poprawek
zwiększających wydajnośd i bezpieczeostwo, zwiększanie możliwości
funkcjonalnych aplikacji

Faza określenia
funkcjonalności programu

Analiza wymagań
Projektowanie

Środowisko
produkcyjne

Użytkownicy,
Testy systemowe

Kodowanie i testy

Konserwacja

RYS. 1 CYKL ROZWOJU APLIKACJI Z/OS [1]

Powyższy rysunek przedstawia fazy powstawania projektu zaczynając od określenia
wymagao.

Kiedy

zweryfikowane

wszystkie

oraz

wymagania

przygotowane

w

zostaną

zebrane,

szczegółowym

przeanalizowane,

projekcie,

gotowe

są

do przekazania w formie specyfikacji do programistów aplikacji.
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Wymogi
użytkownikow

Ograniczenia
projektu

Weryfikacja

Weryfikacja

Projektowanie

Analiza

Dokumenty
projektu

Wymagania

Wymogi
biznesowe

Korekta

Korekta

Możliwości
techniczne

RYS. 2 FAZA PROJEKTOWANIA [1]

Gdy programiści otrzymują gotowe dokumenty projektowe (specyfikację
programistyczną) rozpoczyna się faza programowania. Proces kodowania składa
się z następujących kroków:
1. Kodowanie modułu (programowanie)
2. Testowanie funkcjonalności oprogramowanego modułu
3. Wprowadzenie poprawek do modułu
4. Powtórzenie kroku numer 2 do momentu osiągnięcia sukcesu
Taki tok rozumowania nazywany jest procesem iteracji. Poniższy rysunek przedstawia
jak przebiega proces tworzenia stabilnego kodu. [1]

Kodowanie

Testowanie

Dokumenty
projektu

Programy
przetestowane

Poprawki

RYS. 3 FAZA PROGRAMOWANIA [1]

Po zakooczeniu fazy programowania i zaakceptowaniu nowego kodu, program
poddawany jest serii oficjalnych testów przeprowadzanych przez użytkowników oraz
systemowców Mainframe. Ta faza ma za zadanie zweryfikowad użytecznośd
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i funkcjonalnośd oprogramowania z punktu widzenia odbiorców koocowych,
jak również, sprawdza czy oprogramowanie poprawnie współpracuje z pozostałymi
częściami środowiska. Jeśli testy wypadną pomyślnie, kod zostaje „zamrożony”
i gotowy jest do implementacji w środowisku produkcyjnym. [1]

Użytkownik
Programy
przetestowane

Potwierdzenie
testów

Wydajność i
funkcjonalność

Programy finalnie
przetestowane.

Wyniki

Testy
integralności
Koniec
procesu
testowania.

Dane testowe

Inne
systemy
Dane
produkcyjne

RYS. 4 FAZA TESTOWANIA [1]

Finalną fazą w całym cyklu jest wdrożenie aplikacji do systemu produkcyjnego
i nadanie jej statusu „stabilnego”. Warunkiem koniecznym instalacji oprogramowania
w środowisku produkcyjnym, jest dostarczenie dokumentacji. Na ogół, dokumentacja
taka zawiera informacje na temat procedur technicznych oraz zestaw materiałów
treningowych dla użytkowników koocowych. Materiały treningowe pozwalają
zaznajomid się z obsługą nowej aplikacji, natomiast dokumentacja techniczna (opis
procedur)

umożliwia

administratorowi

systemu

przejęcie

odpowiedzialności

za uruchomioną aplikację, jej obsługę oraz ewentualne wsparcie.
W środowisku produkcyjnym wszystkie zmiany, poprawki i rozszerzenia działającej
aplikacji wprowadzane są przez grupę (najczęściej tą samą która odpowiedzialna była
za programowanie) konserwatorów oprogramowania. Także w tej fazie (jak i całym
cyklu życia aplikacji), wszystkie zmiany muszą byd pilnie kontrolowane oraz poddane
rygorystycznym testom zanim zostaną dopuszczone do pracy w systemie.
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4. Standardy kodowania, a platforma Mainframe
4.1. Kodowanie znaków EBCDIC
Datasety systemu z/OS kodowane są w standardzie EBCDIC (Extended Binary
Coded Decimal Interchange). Jest to 8 bitowy sposób kodowania znaków, rozwijany
dużo wcześniej przed wprowadzeniem 8 bitowego standardu ASCII (American Standard
Code for Information Interchange). Dla przykładu, pliki popularnych systemów UNIX
kodowane są właśnie w standardzie ASCII. [15]

Rodzi to pewne zamieszanie podczas przenoszenia danych między systemami. Dla
przykładu, jeśli na komputerze PC używany jest emulator 3270 do przesyłania
komunikatów TSO, konwersja odbywa się automatycznie ‘w locie’. Niestety, takiej
sytuacji nie ma podczas transmisji bezpośredniej danych binarnych. W takim
przypadku sposób transmisji musi byd dokładnie sprecyzowany. Czasami nawet
podczas przesyłania plików tekstowych występują problemy zgodności. [15]

Znak

Wartość EBCDIC

Wartość ASCII

A
B
a
1
Spacja

1100 0001 (x ’C1’)
1100 0010 (x ‘C2’)
1000 0001 (x ‘81’)
1111 0001 (x ‘F1’)
0100 0000 (x ‘40’)

0100 0001 (x ‘41’)
0100 0010 (x ‘42’)
0110 0001 (x ‘61’)
0011 0001 (x ‘31’)
0010 0000 (x ‘20’)

TAB. 1 PRZYKŁADY RÓŻNIC W KODOWANIU ZNAKÓW [15]

Pomimo faktu, iż standard ASCII wydaje się wykorzystywad bardziej logiczny
i uporządkowany sposób kodowania znaków, ogromna ilośd istniejących danych
przechowywana jest nadal w formacie EBCDIC. Potężna ilośd oprogramowania,
które nie współpracuje z kodowaniem ASCII, a przetwarza rekordy zapisane w EBCDIC
powoduje, że konwersja wszystkich danych do standardu ASCII wydaje się byd
niepraktyczna z punktu widzenia samej platformy Mainframe. [15]
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Najmniejsza wartość

Największa wartość

EBCDIC

ASCII

Spacja
Interpunkcja
Małe litery
Duże litery
Cyfry

Spacja
Interpunkcja
Numery
Duże litery
Małe litery

TAB. 2 UŁOŻENIE GRUP ZNAKÓW POD WZGLĘDEM INDEKSACJI [15]

Kodowanie znaków posiada uporządkowaną kolejnośd, odpowiadającą
binarnym wartością danego znaku. Dla przykładu, literka „A” będzie miała mniejszą
wartośd binarną od literki „B” w obydwu typach kodowania. Jest to ważne z punktu
widzenia

programów

sortujących

i

przetwarzających

łaocuchy

znaków,

które wykorzystują do tego ich wartości binarne.

W przypadku kodowania EBCDIC literka „a” będzie posiadała mniejszą wartośd binarną
niż literka „A”, natomiast w przypadku ASCII sytuacja będzie odwrotna. Znaki
określające cyfry mają mniejszą wartośd niż jakikolwiek znak litery w ASCII, natomiast
w EBCDIC wartośd ta będzie zawsze większa niż jakakolwiek wartośd znaku litery.
Kolejno ułożone wartości binarne od A-Z oraz a-z w przypadku EBCDIC posiadają
pewne ‘przerwy’, tzn. wartości które nie określają żadnego znaku, natomiast standard
ASCII takich pustych pól nie posiada.

Konwersja prostych łaocuchów znaków między tymi dwoma typami wydaje się byd
trywialna, jednak sytuacja robi się bardziej skomplikowana, kiedy okazuje się,
że zakodowany znak nie ma swojego odpowiednika w standardzie do którego ma
zostad przekonwertowany. Dobrym przykładem jest symbol określający logiczne ‘not’
używany w jednym z dwóch głównych języków programowania mainframe (PL/I),
który występuje w kodowaniu EBCDIC, natomiast nie ma go w standardzie ASCII. [15]
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4.2. Unicode na platformie Mainframe
Unicode powstało jako standard przemysłowy, 16 bitowy format kodowania
znaków nastawiony na reprezentację tekstu oraz symboli we wszystkich nowoczesnych
językach i protokołach IT. Platforma Mainframe, komputery PC oraz wiele różnych
systemów RISC potrafią używad tego samego standardu Unicode. [1]
Mimo iż, Unicode na platformie Mainframe wykorzystywane jest głównie
w środowisku Javy, wiele produktów z/OS zaczyna powoli przestawiad się na ten
sposób kodowania. Obserwując współczesny rozwój świata IT i nowoczesnego
oprogramowania, pewnym jest fakt, iż w niedalekiej przyszłości standard ten może
zdominowad także i mainframe. [1]
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Rozdział II
Narzędzia systemu z/OS i sposób tworzenia kodu
Podobnie jak każda profesjonalna platforma systemowa, z/OS dostarcza całą
paletę narzędzi programistycznych umożliwiających edycję, kompilację, testowanie
i analizę tworzonej aplikacji. Programiści mają do dyspozycji rozbudowany edytor ISPF,
podsystem JES do uruchamiania programów wsadowych, SDSF dający możliwośd
podglądu wyników pracy kompilatorów i oprogramowania oraz wiele innych
mechanizmów dostarczających opcje debugowania i analizy kodu. [3]
Zdecydowna większośd aplikacji pracujących pod kontrolą platformy Mainframe
napisana została dla systemu z/OS, jednakże od niedawna oprogramowanie biznesowe
rozwijane jest na platformach pracujących pod kontrolą systemów unixowych.
Aby pogodzid te dwie różne platformy, system z/OS dostarcza pełną implementację
systemu UNIX dostępną jako dodatek do jego tradycyjnego interfejsu. Produkt ten
występuje pod nazwą z/OS UNIX System Services lub w skrócie z/OS UNIX.

5. Środowisko językowe (Language Environment®) systemu z/OS
Oprogramowanie biznesowe jest na ogół zbiorem programów ściśle
współpracujących ze sobą w celu wykonania konkretnych funkcji (prowadzenie bazy
danych, obliczenia finansowe, przetwarzanie rekordów). Rozwój aplikacji polega
zazwyczaj na wykorzystaniu zmodularyzowanego oraz współdzielonego kodu
i przygotowaniu tzw. front endu dla użytkowników stacji roboczych. [3]

W przeszłości języki programowania miały ograniczone możliwości do własnych funkcji
które zaimplementowane były w bibliotekach dostarczanych wraz ze środowiskiem.
Przed programistą stawiano zadanie zachowania spójności między różnymi systemami
operacyjnymi. Wprowadzało to wiele ograniczeo dla aplikacji wykorzystujących kilka
języków programowania w jednym projekcie, albowiem różne języki i ich biblioteki
posiadały różne metody implementacji struktur danych, przechwytywania i obsługi
komunikatów oraz dostępu do usług systemowych oraz procedur bibliotecznych. [1]
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Language Environment® (LE) jako jeden produkt dostarcza rozbudowanych
usług poszerzających podstawowe możliwości języków programowania wysokiego
poziomu. Jest to swojego rodzaju interfejs między systemem i jego usługami,
a językiem wysokiego poziomu. W sposób niezależny od samego języka, określa
metodę dostępu do zasobów, wspólnych usług systemowych oraz procedur.
Z uwagi na fakt, iż funkcje te realizowane były wcześniej przez indywidualne biblioteki
danego języka, LE eliminuje wymóg ich utrzymywania. [1]

5.1. Jak działa Language Environment®?
Language Environment dostarcza wspólne środowisko uruchomieniowe dla
wszystkich języków wysokiego poziomu. Łączy podstawowe usługi uruchomieniowe,
takie

jak

procedury

przechwytywania

komunikatów,

przetwarzanie

stanów

systemowych oraz zarządzanie pamięcią. Dostęp do usług realizowany jest poprzez
zbiór

interfejsów

wspólny

dla

wszystkich

języków

programowania.

Program może wywoływad interfejs bezpośrednio lub używad specyficznej usługi
danego języka, która wywołuje ten interfejs. [1]

C/C++
z bibliotekami języka

COBOL
z bibliotekami języka

FORTRAN
z bibliotekami języka

PL/I
z bibliotekami języka

Language Environment (R) – interfejs CL (Callable Services),
dostęp do wspólnych usług systemowych oraz obsługa wywoływanych procedur

RYS. 5 LANGUAGE ENVIRONMENT W SYSTEMIE Z/OS [1]

Programy wygenerowane za pomocą kompilatora opisanego w dalszej części tej pracy Enterprise COBOL for z/OS and OS/390 - wymagają środowiska dostarczonego przez
ten mechanizm.
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5.2. Architektura Language Environment®
Architektura Language Environment® zbudowana jest w oparciu o model składający sie
z następujących komponentów: [1]


Zarządzanie programem



Obsługa warunków



Przechwytywanie komunikatów



Zarządzanie pamięcią

5.2.1. Zarządzanie programem
Model zarządzania programem dostarcza szczegółowej definicji szkieletu
na podstawie którego aplikacja będzie uruchamiana. Integruje uruchamiany program
ze środowiskiem dostarczając mechanizmów transakcyjnego dostępu do usług
systemowych, przetwarzania oraz wielowątkowości. Jest to fundament dla pozostałych
komponentów środowiska LE (obsługi warunków, komunikatów i pamięci),
które składają się na jego architekturę.

Niektóre terminy używane do opisania tego modelu mogą wydawad się wspólne
z terminami związanymi z programowaniem. Ważne jednak jest, aby rozróżnid
znaczenie

terminologii

odnosząc

się

do

kontekstu

mechanizmu

Language

Environment®. [1]

Na rdzeo modelu zarządzania programem składają się proces, obszary i wątki,
które zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału. [1]

5.2.1.1. Procesy (Processes)
Najwyżej w hierarchii komponentów modelu zarządzania programem jest
proces. Proces składa sie z przynajmniej jednego zamkniętego obszaru i jest logicznie
odseparowany od innych procesów. Na ogół LE nie pozwala udostępniad plików między
obszarami,

niemożliwy

jest

także

dostęp

do

obcej

kolekcji

zewnętrznie

przechowywanych danych. [1]
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5.2.1.2. Obszary (Enclaves)
Kluczową funkcją wchodzącą w opis modelu są obszary zamknięte.
Są to tzw. kolekcje procedur, które tworzą aplikacje. Obszar zamknięty (enklawę)
można porównad do jednego z przykładów:


Plik wykonywalny COBOL’a



Program składający się z funkcji main() i jego podfunkcji w C/C++



Główna procedura oraz wszystkie podprocedury w PL/I

Warto nadmienid, iż program COBOL’a nie może znajdowad się w więcej niż jednej
enklawie jednocześnie. Istnieje sposób na utworzenie złożonych obszarów wywołując
wewnątrz programu procedurę CALL uruchamiającą podprogram asemblerowy
zwracający tzw. link do programu uruchomionego w innym obszarze. [1]

W LE środowisko jest standardowo powiązane ze środowiskiem HLL
na poziomie enklawy. Enklawa musi składad się z przynajmniej jednej funkcji głównej
oraz zera lub więcej podfunkcji. Funkcja główna jest pierwszą wczytywaną podczas
startu do obszaru zamkniętego, dopiero wtedy wszystkie pozostałe procedury mogą
zostad wczytane i wykonane. [1]

5.2.1.3. Wątki (Threads)
Każdy obszar zamknięty (enklawa) składa się z przynajmniej jednego wątku,
podstawowej instancji procedury głównej. Wątek tworzony jest podczas inicjalizacji
enklawy wraz z jego własnym stosem, w którym znajdują się informacje o ścieżce
wykonania wątku, jak również unikalny licznik instrukcji oraz mechanizm
przechwytywania komunikatów. Każdy wątek reprezentuje niezależną instancję
procedury głównej uruchomionej w zasobach zaalokowanych dla enklawy. [1]
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Proces
Enklawa (Obszar zamknięty)
Wątek
Procedura
główna

Wątek
Procedura
podrzędna

Procedura
podrzędna

Procedura
główna

Procedury podrzędne

Wątek

Dane
zewnętrzne X

Procedura
podrzędna

Procedura
podrzędna

Dane
zewnętrzne Y

...

Dane
zewnętrzne X

Dane
zewnętrzne Y

...

Proces
Enklawa (Obszar zamknięty)
Wątek
Procedura
główna

Procedura
podrzędna

Procedura
podrzędna

Dane
zewnętrzne X

Dane
zewnętrzne Y

...

RYS. 6 PEŁNY MODEL PROGRAMU W ŚRODOWISKU LANGUAGE ENVIRONMENT [1]

Wątki mogą tworzyd obszary zamknięte (enklawy), które kolejno mogą tworzyd nowe
wątki, etc.

5.2.2. Obsługa stanów i warunków
Biblioteka uruchomieniowa środowiska LE dostarcza serii udogodnieo w postaci
jednolitego interfejsu umożliwiającego niezależną od implementacji danego języka
programowania obsługę przewidywalnych warunków i zmiennych systemowych.
Mechanizm ten nie zastępuje istniejącego dla języka sposobu obsługi przetwarzania
warunkowego, ale zamiennie pozwala na kontrolę i odpowiedzi na przewidywalne
zachowania podczas pracy programu w środowisku w którym jest uruchomiony.
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Takie

podejście

daje

elastycznośd

tworzenia

aplikacji

w

wielu

językach,

gdzie programista nie musi martwid się o wystąpienie wyjątku bądź nieprzewidywalnej
sytuacji, której nie będzie w stanie obsłużyd z poziomu programu. Program może
reagowad na komunikaty dostarczone przez interfejs środowiska LE oraz przetwarzad
informacje jakie środowisko w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia dostarcza.
Wykorzystanie tego mechanizmu posłużyd może przede wszystkim do diagnostyki
i śledzenia błędów w czasie wykonywania, raportowania, a także do odzyskiwania
informacji podczas wadliwej pracy programu. [1]

5.2.3. Przechwytywanie komunikatów oraz obsługa lokalizacji
Podobnie
Language

jak

w

Environment®

przypadku
dostarcza

przetwarzania
zestawu

warunkowego,

wspólnych

usług

środowisko

służących

do

przechwytywania wiadomości i komunikatów systemowych.
Niezależnie od używanego języka programowania, poprzez interfejs ‘callable services’
programista uzyskuje dostęp do kluczowych zmiennych systemowych. Korzystając
z tego mechanizmu, program wykorzystując przetwarzanie warunkowe na podstawie
informacji zwróconych z callable services (lub innego sygnału warunkowego),
może odpowiednio sformułowad komunikat oraz dostarczyd go na zdefiniowane
urządzenie wyjściowe lub do bufora systemowego. [1]

Interfejs LE wspiera także obsługę lokalizacji umożliwiając ustawienie języka dla danej
narodowości. Ma to zasadniczy wpływ na treśd komunikatów o błędach, nazwy dni
i miesięcy, format daty i czasu, symbol waluty, symbol separatora wartości
dziesiętnych, etc. [1]

5.2.4. Zarządzanie pamięcią
Wszystkie aplikacje napisane w językach zgodnych z Language Environment®
korzystają z dostarczonych przez LE mechanizmów zarządzania pamięcią. Mechanizmy
te kontrolują stosy i sterty używane podczas pracy programu oraz umożliwiają dostęp
do centralnej pamięci operacyjnej. Ponadto, biblioteka LE oferuje wiele udogodnieo
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w postaci wielo-stertowych modeli pamięci dla języków, które nie posiadają żadnych
implementacji tego typu mechanizmów. Wspólny model pamięci usuwa potrzebę
utrzymywania osobnego menedżera pamięci dla każdego języka oraz całkowicie
niweluje problem niekompatybilności miedzy różnymi mechanizmami pamięciowymi.
[1]

6. Praca ze zbiorami w z/OS
Mimo, iż temat alokacji zbiorów może wydawad się trywialny, po dokładniejszej
analizie okazuje się, że wielu początkujących użytkowników ma z nim poważne kłopoty.
O powadze problemu świadczyd może fakt, iż firma IBM przygotowała kilkanaście
osobnych kursów szkoleniowych omawiajacych sposoby, typy i mechanizmy zakładania
plików. Możliwości jest naprawdę sporo.
Programiści pracujący na systemach Windows, Linux czy Solaris przyzwyczajeni
są do zakładania plików ‘w locie’, najczęściej jednym poleceniem wydanym w konsoli.
W systemach klasy Mainframe, a dokładnie w z/OS sprawa wygląda nieco bardziej
skomplikowanie. Odpowiednikiem plików znanych z komputerów nabiurkowych
w systemach mainframe są tzw. data sety.
Data sety w systemie z/OS dzielimy przede wszystkim na partycjonowane,
sekwencyjne i indeksowane. Zbiory partycjonowane (w skrócie PDS od ang. partitionet
data set) to biblioteki zawierające jeden lub więcej plików sekwencyjnych. Porównując
obrazowo do systemów Microsoftu bądź Linuxa – jest to swojego rodzaju
jednopoziomowy katalog plików sekwencyjnych tego samego typu. Pliki sekwencyjne
dzielimy natomiast na pliki o stałej długości rekordu i zmiennej długości rekordu.
Tworząc plik sekwencyjny określamy takie parametry jak długośd rekordu, rozmiar
podstawowy, rozmiar przyrostowy, rozmiar bloków, etc. Wiele z tych parametrów ma
znaczący wpływ na późniejszą wydajnośd programów pracujących na zasobach
dyskowych, ale o tym w dalszej części pracy. Cechą charakterystyczną plików
sekwencyjnych jest fakt, iż rekord można dodad tylko i wyłącznie dopisując go
‘na koocu’ takiego zbioru. [15]
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Najczęściej wykorzystywanym przez programistów zajmujących się tworzeniem
oprogramowania bazodanowego typem alokacji są pliki indeksowane. Są to zbiory
składające się co najmniej z części danych i odseparowanego (najczęściej w postaci
osobnego pliku) indeksu. W specyficznych sytuacjach można utworzyd indeksy
alternatywne ułatwiające przeszukiwanie i sortowanie takich zbiorów po określonych
kryteriach. Warto nadmienid, iż zbiory partycjonowane i pliki sekwencyjne różnego
typu można bezpośrednio odczytywad i przetwarzad za pomocą edytora ISPF
na poziomie TSO, natomiast do obsługi plików indeksowanych służą narzędzia
dostarczone wraz z usługą VSAM, ich odczyt bezpośrednio przez edytor nie jest
możliwy. [3]

7. ISPF/PDF
Wraz z systemem z/OS dostarczany jest produkt o nazwie ISPF/PDF
(skrót od ang. Interactive System Productivity Facility/Program Development Facility).
Jest to pseudograficzna nakładka składająca się z wirtualnych paneli ułatwiających
poruszanie się po zawartości bibliotek i plików w systemie. ISPF wykorzystywany jest
najczęściej do interakcji użytkownika koocowego z systemem, umożliwia zakładanie
zbiorów, przeglądanie, edycję i drukowanie ich zawartości. Wbudowany edytor ISPF
pozwala przygotowywad treśd plików wsadowych, kody źródłowe programów,
dokumentację oraz umożliwia konfigurację samego systemu. ISPF może posłużyd jako
front-end dla aplikacji napisanej w dowolnym języku programowania, programiści przy
pomocy specjalnych makr mogą tworzyd definicję własnych paneli, bądź edytowad
istniejące. [15][1]
Praca z ISPF rozpoczyna się od uruchomienia ekranu głównego (RYS. 7).
Na ogół system skonfigurowany jest tak, aby uruchomid panel startowy
zaraz po zalogowaniu, jeśli tego nie zrobił, należy wydad komendę ispf bezpośrednio
z wiersza poleceo TSO.
Wygląd panelu rozpoczynającego pracę jest całkowicie konfigurowalny, dlatego może
różnid się od schematu przedstawionego na poniższym rysunku. Jednakże w większości
przypadków

nazwy

poleceo

i

kategorii

głównych

zostają

zachowane

tak,

aby nie wprowadzad niepotrzebnego zamieszania i dezorientacji.
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Menu ‘rozwijane’

Panel główny ISPF

Menu Utilities Compilers Options Status Help
===============================================================================
ISPF Primary Option Menu
Option ===> __________________________________________________________________
Identyfikatory
dostępnych
funkcji

0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
S
DB

Settings
View
Edit
Utilities
Foreground
Batch
Command
Dialog Test
IBM Products
SCLM
Workplace
SDSF
DB2

Terminal and user parameters
Display source data or listings
Create or change source data
Perform utility functions
Interactive language processing
Submit job for language processing
Enter TSO or Workstation commands
Perform dialog testing
IBM program development products
SW Configuration Library Manager
ISPF Object/Action Workplace
SDSF
SPUFI

<
Su
1
8
15
22
29

Calendar
June
2008
Mo Tu We Th Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

>
Sa
7
14
21
28

Time . . . . : 05:45
Day of year. :
156

Enter X to Terminate using log/list defaults

F1=Help
F10=Actions

F2=Split
F12=Cancel

F3=Exit

F7=Backward

F8=Forward

F9=Swap

Etykiety klawiszy funkcyjnych

RYS. 7 WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO ISPF/PDF

Użytkownik rozpoczyna pracę od wprowadzenia numeru funkcji w obszarze „Option”
zatwierdzając wybór klawiszem entera. Dla przykładu, aby odczytad zawartośd
dowolnego zbioru, można skorzystad z opcji „View” wybierając opcję numer 1 w linii
poleceo. Zostanie wyświetlony panel podrzędny w którym użytkownik proszony jest
o podanie nazwy zbioru który ma zostad wyświetlony.

Poza

poleceniami,

dostępne

są

także

tzw.

klawisze

funkcyjne

programu

(PF-Keys, z angl. Program Functions Keys). Podobnie jak w przypadku paneli, klawisze
funkcyjne mogą byd konfigurowane wedle życzeo osoby administrującej systemem.
Na ogół jednak ich etykiety na dole ekranu precyzyjnie wyjaśniają ich znaczenie.
Dla przykładu, klawisz F3 na powyższym ekranie oznacza powrót do panelu
poprzedniego, a jeśli aktywny panel jest panelem głównym – w zależności od
konfiguracji - zamknięcie ISPF, bądź całkowite wylogowanie się z systemu.
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7.1. Alokacja biblioteki dla plików źródłowych
Jak już zastało wspomniane, biblioteka (zbiór partycjonowany PDS) jest kolekcją
sekwencyjnych data setów jednego typu. W ISPF typowe nazwy bibliotek składają się
z trzech kwalifikatorów oddzielonych od siebie symbolem kropki. Pierwszy z nich,
nazywany także kwalifikatorem najwyższego poziomu (z ang. high-level qualifier)
identyfikatuje nazwę projektu i najczęściej odpowiada nazwie użytkownika
zalogowanego do TSO. Kolejny z nich opisuje zawartośd danej biblioteki, ostatni zaś typ
plików przechowywanych w bibliotece. [15]

EBANK.TESTY.COBOL

RYS. 8 PRZYKŁADOWA NAZWA BIBLIOTEKI PDS

Istnieje nieoficjalna konwencja nazewnicza programistów, która zakłada, iż biblioteki
zawirające kolejno: kody źródłowe Cobola powinny kooczyd się kwalifikatorem COBOL,
moduły obiektowe OBJ lub OBJLIB, pliki wykonywalne LOAD lub LOADLIB oraz
kwalifikator CNTL dla bibliotek zawierających skrypty JCL. W powyższym przykładzie
zbiór zawiera testowe pliki źródłowe Cobola projektu EBANK. [15]
Wyróżnid można conajmniej kilka różnych sposobów alokacji zbioru
partycjonowanego. Można posłużyd się odpowiednio spreparowanym poleceniem
‘allocate’ bezpośrednio z wiersza polecenia TSO (poręczne), skorzystad z definicji zdao
DD języka JCL (nie zawsze wygodne) lub użyd jednej z funkcji ISPF (proste).

7.1.1. ISPF Utilities
Do zakładania nowych zbiorów służy funkcja Data Set dostępna bezpośrednio
z panelu Utilities. Umożliwia ona wygodne alokowanie, przenoszenie, katalogowanie
oraz usuwanie całych bibliotek. Tworząc nowy zbiór, z góry określid należy jego
całkowity rozmiar, format i długośd rekordów przechowywanych membrów, rozmiar
katalogu (ile plików pomieści tworzona biblioteka) oraz rozmiar tzw. bloków (bloki
omówione zostaną w rozdziale „Metody dostępu do zasobów dyskowych”.
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Menu RefList Utilities Help
===============================================================================
Allocate New Data Set
Command ===> __________________________________________________________________
Data Set Name

. . . : PLUCIEN.FIRSTAPP.COBOL

Management class
Storage class .
Volume serial .
Device type . .
Data class . . .
Space units . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Average record unit
Primary quantity .
Secondary quantity
Directory blocks .
Record format . . .
Record length . . .
Block size . . . .
Data set name type

.
.
. VOLXXX
.
.
. MEGABYTE

. 10
5
. 100
. FB
. 80
. 3600
PDS

Expiration date . . .
Enter "/" to select option
Allocate Multiple Volumes

(Blank for default management class)
(Blank for default storage class)
(Blank for system default volume) **
(Generic unit or device address) **
(Blank for default data class)
(BLKS, TRKS, CYLS, KB, MB, BYTES
or RECORDS)
(M, K, or U)
(In above units)
(In above units)
(Zero for sequential data set) *

(LIBRARY, HFS, PDS, LARGE, BASIC, *
EXTREQ, EXTPREF or blank)
(YY/MM/DD, YYYY/MM/DD
YY.DDD, YYYY.DDD in Julian form
DDDD for retention period in days
or blank)

( * Specifying LIBRARY may override zero directory block)
( ** Only one of these fields may be specified)

RYS. 9 ALOKACJA NOWEGO ZBIORU PDS

Po zdefiniowaniu w/w parametrów system utworzy pustą bibliotekę na wolumenie
wskazanym w polu ‘Volume serial’. Szczególną uwagę zwrócid należy na parametry
‘Directory blocks’ oraz ‘Data set name type’. W przypadku zakładania zbioru
partycjonowanego, to właśnie one wpływają na określenie typu tworzonej biblioteki.
Pozostałe parametry precyzują jakiego typu pliki dana biblioteka będzie zawierad.
Istnieją pewne reguły dla konkretnych typów alokacji, np. pliki źródłowe to na ogół pliki
o stałych rekordach określonej długości, natomiast pliki wykonywalne (binarne) to pliki
widziane w systemie z/OS jako ‘Undefined’, w żadnym wypadku nie posiadające
budowy rekordowej. [15]

7.2. Edytor ISPF – Rozpoczęcie edycji kodu źródłowego
Programiści

z/OS do

wprowadzania

kodów

źródłowych

wykorzystują

zintegrowany edytor ISPF. Jest to dosyd rozbudowane narzędzie dostarczające
udogodnieo w postaci kolorowania składni, numerowania linii i kolumn, mechanizmów
modyfikacji tekstu oraz przeszukiwania jego zawartości, edycji w trybie hex, etc.
Podobnie jak w przypadku alokacji bibliotek PDS, także i tutaj istnieje wiele możliwości
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rozpoczęcia edycji nowego, bądź istniejącego już pliku, najczęściej jednak wykorzystuje
się opcję ‘Edit’ panelu głównego ISPF. [15]

Menu RefList RefMode Utilities Workstation Help
===============================================================================
Edit Entry Panel
Command ===> __________________________________________________________________
ISPF Library:
Project . .
Group . . .
Type . . .
Member . .

.
.
.
.

PLUCIEN
FIRSTAPP
COBOL
HELLO

. . .

. . .

. . .

(Blank or pattern for member selection list)

Other Partitioned, Sequential or VSAM Data Set:
Data Set Name . . .
Volume Serial . . .
(If not cataloged)
Workstation File:
File Name . . . . .
Initial Macro . .
Profile Name . . .
Format Name . . .
Data Set Password

F1=Help
F10=Actions

.
.
.
.

Options
Confirm Cancel/Move/Replace
Mixed Mode
Edit on Workstation
Preserve VB record length

.
.
.
.

F2=Split
F12=Cancel

F3=Exit

F7=Backward

F8=Forward

F9=Swap

RYS. 10 ROZPOCZĘCIE EDYCJI NOWEGO MEMBRA 'HELLO'
123

Wybierając opcję ‘Edit’ wyświetlony zostanie panel ‘Edit Entry Panel’, w którym podad
należy nazwę biblioteki oraz nazwę edytowanego membra. System sprawdzi czy dany
plik istnieje już w bibliotece i spróbuje otworzyd edytor z jego zawartością. Jeśli plik nie
istnieje – zostanie założony (o ile pozwala na to miejsce w katalogu biblioteki).
Nagłówek i linia
poleceń głównych
edytora

Polecenia
liniowe
edytora

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
===============================================================================
EDIT
PLUCIEN.FIRSTAPP.COBOL(HELLO) - 01.05
Columns 00001 00072
Command ===> ________________________________________________ Scroll ===> PAGE
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. HELLO.
000400
*
000500
PROCEDURE DIVISION.
000600
000-MAIN.
000700
*
000800
DISPLAY „HELLO WORLD FROM MAINFRAME”. Miejsce
wprowadzania
000900
STOP RUN.
danych
****** **************************** Bottom of Data ****************************

F1=Help
F8=Down

F2=Split
F9=Swap

F3=Exit
F10=Left

F5=Rfind
F11=Right

F6=Rchange
F12=Cancel

F7=Up

RYS. 11 EDYTOR ISPF

Na podstawie powyższego rysunku zauważyd można, iż okno edytora podzielone
zostało na 3 obszary. Pierwszym z nich jest obszar nagłówka, zawierający informacje
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o edytowanym zbiorze w postaci jego nazwy oraz linię poleceo głównych. Używanie
poleceo głównych ma wpływ na całośd edytowanego tekstu, funkcje takie jak
przeszukiwanie, zamiana, formatowanie czy przekształcanie uruchamiane są właśnie
w tym miejscu. Polecenia główne posłużyd mogą także do konfiguracji samego edytora
oraz uruchamiania komend systemowych.
Polecenie
LOCATE (numer-linii)
FIND (ciąg znaków)
CHANGE (cel) (ciąg znaków)
COPY (nazwa membra)
PROFILE
RECOVERY (ON/OFF)

Opis działania
Skok do wybranego numeru linii
Podświetlenie znalezionego ciągu znaków w całym pliku
Zamiana ciągu znaków na nowy
Kopiuje zawartość membra we wskazane miejsce nowego pliku
Wyświetla aktualne ustawienia edytora
Włącza opcję ‘cofania zmian’

UNDO

Cofa ostatnią zmianę

SAVE

Zapisuje aktualną zawartość pliku

END

Kończy pracę edytora zachowując aktualną zawartość membra

RETURN

Kończy pracę edytora i wraca do panelu głównego

CANCEL

Anuluje zapisanie zmian

HILITE (COBOL/C/JCL)
CAPS (ON/OFF)
SUBMIT

Włącza podświetlanie składni dla wybranego języka
Automatyczna zamiana znaków na duże)
Polecenie systemowe uruchamiające skrypt JCL jako pracę
wsadową

TAB. 3 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE POLECENIA GŁÓWNE EDYTORA

Kolejnym obszarem jest kolumna poleceo liniowych, służąca do wprowadzania komend
dotyczących konkretnej linii kodu (kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, wstawianie,
etc.). Polecenia liniowe są najczęściej wykorzystywaną funkcją edytora w codziennej
pracy, warto zaznajomid się z ich podstawową składnią.
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Polecenie

Wskaźnik

Opis działania

i (n)

Brak

c

a/b

d

Brak

Usuwa wybraną linię

r (n)

Brak

Powtarza n razy wybraną linię

m

a/b

Wstawia n pustych linii
Kopiuje wybraną linię i wstawia przed (b) lub po (a)
wybranej lokalizacji

Przenosi wybraną linię i wstawia przed (b) lub po (a)
wybranej lokalizacji
TAB. 4 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE POLECENIA LINIOWE

Ostatnim obszarem jest sam edytor, dzięki któremu możliwe jest wprowadzanie
danych dla nowo założonych membrów, bądź edycja już istniejących. Z uwagi na fakt,
iż datasety mają budowę rekordową i nie zawierają tzw. deskryptorów kooca linii,
wpisywanie tekstu może odbywad się od dowolnego miejsca w edytorze ustawionego
za pomocą klawiszy kursorów terminala. Po zakooczeniu edycji i zatwierdzeniu
klawiszem entera edytor automatycznie usunie niewykorzystane rekordy.

W sytuacji gdy edytowany plik zawiera rekordy dłuższe niż 80 znaków (domyślna
wartośd), możliwe jest przewijanie jego zawartości za pomocą klawiszy funkcyjnych
F10 i F11, analogicznie dla plików zawierających większą liczbę rekordów niż
wyświetlona została na ekranie, można użyd klawiszy F7 i F8 do ich ‘przewijania’. [15]

8. Job Entry Subsystem
Job’y, odpowiedniki plików wsadowych znanych z systemów Microsoftu bądź
Linuksa o znacznie większej funkcjonalności umożliwiają wykonywanie długotrwałych,
bądź często powtarzających się zadao w sposób zautomatyzowany, najczęściej w tle
pracy systemu. Sposób konstruowania kodu job’a nie zmienił się od początku
wprowadzenia jego filozofii do systemu z/OS. Restrykcje które obowiązywały
w czasach, gdy instrukcje wprowadzano za pomocą kart perforowanych obowiązują do
dziś, stąd pewne niewygodne ograniczenia, chociażby w postaci 80-znakowych wierszy.
Zadania wsadowe w systemie z/OS kontrolowane są przez podsystem JES
(z ang. Job Entry Subsystem), który odpowiada za przygotowanie zasobów
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wymaganych przez program, uruchomienie aplikacji i określenie parametrów jej pracy
oraz skierowanie wyniku jej działania (wyjścia) w określone miejsce. [4]

JOB

URUCHOMIENIE

SPOOL

SPOOL

WEJŚCIE

KONWERSJA
CZYSZCZENIE

RYS. 12 ETAPY PRZETWARZANIA PRACY WSADOWEJ PRZEZ JES

Istnieją dwie wersje podsystemu JES, wersja 2 i 3, poza drobnymi różnicami obydwa
wykonują podstawowe zadania:


Akceptacja wprowadzanych zadao (JCL)



Przygotowanie zasobów i środowiska do wykonania zadania



Kiedy system jest zajęty, JES przechowywuje zadanie na dysku do momentu
kiedy z/OS będzie mógł je wykonad



Selekcja (priorytety) zadao do wykonania



Po wykonaniu pracy przez system z/OS, podsystem JES:
o Przechwytuje ‘wydruk’ wyjścia
o Usuwa go z systemu kiedy praca została całkowicie wykonana i
zakooczona
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8.1. JCL
JCL (z ang. Job Control Language) nie jest językiem programowania.
Jego głównym przeznaczeniem jest dostarczanie szczegółowych parametrów
opisujących wejście i wyjście wsadowo uruchamianej aplikacji.
Skrypt z tzw. kartą jobową (nagłówkiem identyfikującym pracę wsadową) wskazuje
nazwę programu bądź procedury do wykonania w postaci kroku (jedna praca wsadowa
może uruchamiad kilkanaście programów lub procedur), źródła wejścia dla każdego
z kroków oraz określa wyjście docelowe przetworzonych informacji (wyniku działania
programu). Mimo, iż konstrukcja zadao wsadowych pracujących w systemach
produkcyjnych na pierwszy rzut oka może wydawad się dosyd skomplikowana,
idea ich tworzenia jest niezmiernie prosta. [4]

8.1.1. Podstawowa składnia JCL
JOB
EXEC

PROGRAM 1

DD

DD

WEJŚCIE

WYJŚCIE

PROGRAM 2

PROGRAM n

WEJŚCIE
WYJŚCIE
WEJŚCIE

WEJŚCIE

WYJŚCIE

RYS. 13 SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA SKRYPTU JCL [14]

Zdecydowana większośd poleceo JCL zaczyna się w 1 kolumnie podwójnym
znakiem ‘/’. Pierwszą instrukcją jaka musi pojawid się zanim zostanie wprowadzona
jakakolwiek procedura języka JCL jest instrukcja JOB. Jest to jedna z trzech głównych
instrukcji języka JCL wskazująca początek skryptu oraz określająca podstawowe
informacje systemowe wpływające na wykonanie wszystkich kroków danego job’a.
Określa m.in. takie informacje jak: klasa komunikatów, odbiorca powiadomieo,
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wielkośd pamięci przypisaną do wykonania pracy wsadowej, warunki jej wykonania
oraz informacje o programiście przygotowywującym JCL’a. [14]

Identyfikator użytkownika,
który ma zostać
powiadomiony o rezultacie
wykonania JOB’a
Identyfikator JOB’a
Nazwa autora
skryptu JCL

Klasa komunikatów

Pole
operacji

ID

Pole
nazwy

//PLUCIEN JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=PLUCIEN,CLASS=A

Pole parametrów

RYS. 14 BUDOWA KARTY JOBOWEJ I POLA INSTRUKCJI

Jak już wspomniane zostało wcześniej, istnieje możliwośd, aby pojedyoczy JOB
przetwarzał informacje w kliku krokach jednocześnie, tzn. jedna instancja skryptu
może uruchamiad kilkanaście programów bądź procedur kolejno występujących
po sobie. Instrukcją rozpoczynającą nowy krok oraz wskazującą program bądź
procedurę która zostanie uruchomiona jest instrukcja EXEC. EXEC w odróżnieniu
od karty jobowej może występowad kilkakrotnie w jednym skrypcie JCL pod warunkiem
posiadania unikalnego identyfikatora dla każdego kroku. Komenda EXEC musi byd
pierwszą instrukcją rozpoczynającą każdy krok skryptu JCL. Pojedyoczy skrypt JCL może
wykonad maksymalnie do 255 kroków.

Identyfikator kroku

Parametry
przekazane do
programu

//PROGRAM1 EXEC PGM=HELLO,PARM=’PARAMETR1,PARAMETR2’

Nazwa
uruchamianego
programu

RYS. 15 INSTRUKCJA EXEC

Jeśli program ‘HELLO’ użyty w powyższym przykładzie po uruchomieniu oczekiwad
będzie na podanie ciągu znaków, a następnie próbował będzie wyświetlid je
w niezmienionej formie na domyślnym wyjściu, skrypt JCL musi jawnie określad skąd
dane te zostaną odczytane oraz gdzie finalnie skierowane będzie wyjście programu
(wynik jego działania). Programiści systemów linuksowych bądź microsoftowych
przyzwyczajeni są, iż domyślnym źródłem wejścia i wyjścia aplikacji konsolowych jest
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ekran terminala na którym są uruchamiane oraz klawiatura. W systemie z/OS
programista sytemowy korzystając z instrukcji DD (z ang. Data Definition) jawnie musi
określid źródło i cel. Zdanie DD wskazywad może na dowolne urządzenie we/wy
dostępne w systemie.

Instrukcje DD opisują wejście i wyjście oraz jego charakterystykę. Poza małymi
wyjątkami, występują przeważnie po instrukcji EXEC. Ich kolejnośd występowania
w obrębie danego kroku nie ma znaczenia, warunkiem jednak jest wymóg posiadania
unikalnego identyfikatora. W nieczęstych przypadkach zdania DD wykorzystywane
są do przekierowywania danych z wydruków/puncherów do JES’a w celu dalszego
przetwarzania. [15]

Identyfikator zdania
DD

Parametr sposobu
dostępu do pliku

//WEJSCIE1 DD DSN=PLUCIEN.TEKSTY.TXT(WIERSZE),DISP=SHR

Nazwa zbioru do
odczytania

RYS. 16 INSTRUKCJA DD

Identyfikator zdania DD powiązany jest najczęściej z programem bądź procedurą
uruchamianą w instrukcji EXEC poprzedzającej daną instrukcję DD. Jak się później
okaże, program napisany w Cobolu nigdy nie wskazuje bezpośrednio rzeczywisty plik
na dysku, ale odwołuje się do aliasu skojarzonego przez JCL właśnie poprzez zdanie DD.
Programista tworzący program ma obowiązek udokumentowad jakie zdania DD
użytkownik musi dostarczyd do poprawnej pracy aplikacji. [1]
W powyższym przykładzie identyfikator ‘WEJSCIE1’ wskazuje na rzeczywisty plik na
dysku. Jest to najbardziej podstawowa wersja tej instrukcji. Parametr DISP określa
rodzaj dostępu do otwieranego pliku, w tym przypadku – współdzielony.
Niekiedy zachodzi potrzeba wprowadzenia np. parametrów programu używając
standardowego wejścia. Nie ma potrzeby tworzenia osobnego pliku zawierającego
takie parametry, a następnie kojarzenie go z aliasem poprzez DD. Istnieje parametr
zdania DD nazywany wejściem in-stream, gdzie bezpośrednio w kodzie skryptu JCL
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można przekazad wymagane parametry do określonego wejścia programu. Sposób ten
jest wykorzystywany na ogół przez administratorów do sterowania parametrami
poleceo systemowych korzystających z JCL’a, np. IEBGENERA czy IDCAMS’a. [15][4]
Start łańcucha
In-Stream

//SYSIN DD *
PARAMETR
WEJSCIA
IN-STREAM
/*

Dane do przekazania
przez alias SYSIN

Terminator łańcucha
In-Stream

RYS. 17 PRZYKŁAD METODY IN-STREAM

Przekazanie gotowego skryptu JCL do wykonania odbywa się poprzez użycie komendy
‘submit’. Można używad jej bezpośrednio z linii głównej poleceo edytora ISPF,
bądź z wiersza poleceo TSO. Jeśli w nagłówku JOB’a podany został identyfikator osoby
zalogowanej do systemu (NOTIFY=&SYSUID) na terminalu wyświetlony zostanie stan
wykonania pracy wsadowej wraz z numerem najwyższego błędu który miał miejsce.

14.45.48 JOB01419 $HASP165 PLUCIEN

ENDED AT N1

Identyfikator JOB’a

MAXCC=0 CN(INTERNAL)

Najwyższa wartość
błędu który wystąpił
podczas
przetwarzania

RYS. 18 POWIADOMIENIE O UKOOCZENIU PRZETWARZANIA

Powyższy przykład zakooczył się błędem równym “0”, co oznacza, że praca wsadowa
została wykonana bezbłędnie. Identyfikator podany w karcie jobowej pojawia się wraz
z komunikatem. Nie jest to jedyne miejsce jego występowania, ale o tym w dalszej
części pracy. [4]
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9. Przygotowanie kodu źródłowego do uruchomienia
Aplikacja to na ogół logicznie podzielony zbiór podprogramów wykonujących
ściśle określone funkcje. Wydzielona logicznie jednostka kodu składająca się
z powiązanych ze sobą procedur to moduł. W fazie projektowania aplikacji, procedury
dzieli się wg typów i zadao jakie wykonują i umieszcza w odpowiednich modułach.
Taki

sposób

tworzenia

kodu

nazywa

się

programowaniem

modułowym.

Każdy z modułów może zostad napisany w innym języku symbolicznym, który najlepiej
odpowiada realizacji określonej funkcji. [1]

Moduły poddawane są procesowi asemblacji lub kompilacji przez jeden z programów
tłumaczących. Wejściem dla programu tłumaczącego są zazwyczaj moduły źródłowe
(z ang. source modules), natomiast produktem ‘tłumaczenia’ jest obiekt pośredni.
Zanim moduł taki będzie można wykorzystad jako częśd programu, musi przejśd proces
bindowania (lub linkowania). W wyniku linkowania z plików obiektowych
i powiązanych z nimi bibliotek statycznych powstaje tzw. plik wykonywalny
(z ang. load module). [1]

Kod
źródłowy

PreKompilator

Moduł
obiektowy

Kompilator

Bindowanie/
Linkowanie

Moduł
gotowy
do
uruchomienia

RYS. 19 PROCES TRANSLACJI PROGRAMU [1]

Wszystkie moduły, niezależnie od swojego typu – źródła, pliki obiektowe
czy wykonywalne – mogą byd przechowywane w bibliotece PDS lub PDSE.

9.1. Czym są biblioteki źródłowe?
Mówiąc ogólnie, biblioteki źródłowe (potocznie nazywane kodem źródłowym)
to elementy zbioru partycjonowanego zawierające logicznie ułożone instrukcje języka
programowania

wysokiego

poziomu

w

celu

wykonania

określonej

funkcji.

Taka biblioteka może zostad przekazana bezpośrednio do procesu kompilacji lub zostad
poddana edycji przez programistę aplikacji.
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W rozbudowanych aplikacjach biznesowych, kod dzielony jest na mniejsze partie,
które w czasie kompilacji łączone są w logiczną całośd. Takie podejście ułatwia
konserwację i zapewnia większą czytelnośd oraz elastycznośd tworzonego kodu.
Programista w postaci tzw. copybooków bądź podprocedur programowych
przygotowywuje pewne, powtarzalne fragmenty kodu, które za pomocą instrukcji
COPY języka Cobol dołącza w odpowiednim miejscu aplikacji. [15][1]
Copybook to nic innego jak partycjonowany zbiór PDS/PDSE zawierający wcześniej
przygotowane fragmenty kodu w postaci membrów, które jako ‘gotowce’ włączane
są

do

źródeł

programu.

Mechanizm

takiej

fragmentacji

kodu

umożliwia

wyeliminowanie żmudnego przepisywania powtarzających się elementów kodu
w różnych częściach tworzonego systemu.
Zasada

działania

opiera

się

na

udostępnieniu

jednej

wspólnej

biblioteki

przechowywującej współdzielone segmenty programu. Copybooki z reguły nie powinny
zawierad podprocedur lub programów. [1]
Podprocedura (zewnętrzna) lub podprogram to wewnętrznie wywoływany fragment
‘obcego’ kodu umożliwiający zwrócenie wyniku pracy na podstawie przekazanych
informacji. Idea tworzenia podprocedur jest niemalże identyczna jak w przypadku
copybooków, ich tworzenie minimalizuje powtarzalnośd występowania podobnie
działających funkcji w różnych miejscach aplikacji i umożliwienia jak najefektywniejsze
wykorzystanie tego co już zostało napisane. Podprocedura dostarczana jest w postaci
małego programu (skompilowanego, linkowanego oraz wykonywalnego). [1]
Powyższe terminy ściśle związane są ze środowiskiem języka Cobol, jednak podobne
mechanizmy spotkad można w większości nowoczesnych języków programowania.
Jeśli programista decyduje się na korzystanie z udogodnieo w postaci Copybooków
czy podprocedur, kompilator wymaga wskazania biblioteki zawierającej fragmenty
dołączanych kodów w postaci aliasu SYSLIB. Zbiór musi znajdowad się na dysku
twardym i nie może korzystad z systemu plików HFS w czasie kompilacji uruchomionej
z poziomu JCL lub TSO. [15]
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9.2. Kompilacja programu w systemie z/OS
Podstawowym zadaniem każdego kompilatora jest przetłumaczenie kodu
źródłowego tworzonego najczęściej w języku programowania wysokiego poziomu
do postaci obiektu pośredniego, zrozumiałego dla linkera, który następnie utworzy plik
wykonywalny.
Proces kompilacji biblioteki źródłowej polega na przypisaniu referencyjnych adresów
do wszystkich instrukcji, elementów danych i etykiet. Adresy zapisywane są w postaci
połączenia adresu bazowego oraz ewentualnego przesunięcia. Dzięki temu, program
może uruchamiad się za każdym razem w innym obszarze pamięci, nie musi byd
ładowany do tej samej lokalizacji każdorazowo kiedy jest wykonywany. [1][6]
Wszystkie

zależności

wynikające

z

wywoływania

zewnętrznych

programów

lub podprocedur po procesie kompilacji pozostają nierozwiązane. Zależności
rozwiązywane będę dopiero w czasie linkowania obiektu pośredniego lub dynamicznie
– podczas wykonywania programu. [6]

9.2.1. Czym jest pre-kompilator?
Nowoczesne

języki

programowania

umożliwiają

wykonywanie

tzw. podinstrukcji standardowego języka. Oznacza to, że program może korzystad
z niestandardowych mechanizmów bądź interfejsów i obsługiwad je tak, jakby należały
do jego standardowej biblioteki.
Możliwośd przetwarzania takich instrukcji uzyskuje się poprzez pośrednie tłumaczenie
kodu za pomocą prekompilatora lub preprocesora. Przykładowo, jeśli kod programu
Cobola zawiera jakiekolwiek wywołania procedur EXEC CICS lub EXEC SQL,
przed właściwym procesem kompilacji, musi zostad poddany prekompilacji,
w trakcie której ‘obce’ procedury zamienione zostaną na wywołania instrukcji
bibliotecznych języka Cobol. [1]

9.3. Kompilator Enterprise Cobol (tm) IGCOBOL
Kompilacja kodu źródłowego w systemie z/OS realizowana może byd na kilka
odmiennych sposobów. Kompilacja wsadowa, wygodne środowisko paneli ISPF,
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a nawet uruchomienie kompilatora z linii poleceo to tylko niektóre z dostępnych
możliwości. Ten ostatni, mimo iż nie należy do szczególnie wygodnych i praktycznych,
pozwala początkującemu developerowi na poznanie i zrozumienie procesu działania
kompilatora oraz jego interakcji z systemem operacyjnym. Programista odpowiedzialny
jest za dostarczenie najdrobniejszych szczegółów w postaci alokacji zestawu zbiorów
pomocniczych, wirtualnego terminala, wyjścia oraz miejsca na zrzuty komunikatów
i pamięci w przypadku wystąpienia błędu.
Alokowanie zbiorów pomocniczych kompilatora (SYSUTn)

Przypisanie aliasu wyjścia standardowego (SYSPRINT)

Alokacja datasetów wymaganych przez opcjonalne parametry (np. SYSTERM)

Alokacja datasetów dla wyniku kompilacji

Przypisanie aliasu datasetu zawierającego źródła programu (wejście standardowe)

Uruchomienie procesu kompilacji

Zwolnienie zaalokowanych zasobów

RYS. 20 PRZYGOTOWANIE ZASOBÓW DO KOMPILACJI W SYSTEMIE Z/OS

Znaczenie kolejności alokacji poszczególnych zbiorów i aliasów nie ma znaczenia.
Kompilator nie sprawdza także, czy wszystkie wymagane zbiory są dostępne
i poprawnie zaalokowane w systemie. Dopiero w momencie próby ich przetwarzania
zgłaszany jest ewentualny błąd we/wy. [1][6]
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Domyślne wyjście
komunikatów
kompilatora

Przygotowanie pliku
wynikowego
(skompilowanego)

Kojarzenie wyjścia
terminala z aliasem
wirtualnego pliku
SYSTERM

Dowiązanie ‘źródeł’ do
aliasu SYSIN
(standardowe wejście)

Uruchomienie
kompilatora z listą
parametrów

Zwolnienie
zaalokowanych plików
po procesie kompilacji

TSO ALLOCATE FILE(SYSUT1) CYLINDERS SPACE(1 1)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT2) CYLINDERS SPACE(1 1)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT3) CYLINDERS SPACE(1 1)
Alokacja plików
[READY]
pomocniczych dla
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT4) CYLINDERS SPACE(1 1)
kompilatora (SYSUTn)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT5) CYLINDERS SPACE(1 1)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT6) CYLINDERS SPACE(1 1)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSUT7) CYLINDERS SPACE(1 1)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSPRINT) SYSOUT
Parametry
[READY]
kompilacji
TSO ALLOCATE FILE(SYSTERM) DSNAME(*)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSLIN) DATASET(PROGRAM.OBJ) NEW TRACKS SPACE (3 3)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSIN) DATASET(SOURCE.COBOL) SHR
[READY]
TSO CALL ‘IGY340.SIGYCOMP(IGYCRCTL)’ ‘LIST,NOCOMPILE(S),OBJECT,FLAG(E,E),TERMINAL’
.
. (komunikaty kompilatora)
Ścieżka pliku
wykonywalnego kompilatora
.
[READY]
TSO FREE FILE(SYSUT1,SYSUT2,SYSUT3,SYSUT4,SYSUT5,SYSUT6,SYSUT7,SYSPRINT,SYSTERM,SYSIN,SYSLIN)
[READY]

RYS. 21 PRZYKŁADOWA SESJA - PROCES KOMPILACJI Z POZIOMU TSO

Poniższa tabela listuje funkcje, wymagania oraz dostępne klasy urządzeo dla każdego
datasetu używanego przez kompilator Cobol’a.
S

Typ
Wejście

System

Nazwa
zdania DD

Funkcja

Wymagany?

SYSIN

Odczyt kodu
źródłowego

Tak

SYSOPTF

Odczyt opcji
kompilatora

Jeśli parametr
OPTFILE został
włączony

Odczyt plików
źródłowych
użytkownika
(PDS/PDSE)

Jeśli program
zawiera instrukcje
COPY lub BASIS

Pliki robocze
kompilatora używane w
czasie kompilacji

SYSUT5

Pliki robocze
kompilatora używane w
czasie kompilacji

SYSUT7

Plik roboczy używany
przez kompilator do
przygotowania listingu

SYSPRINT

Zapis mapy pamięci,
listingów oraz
komunikatów

SYSTERM

Komunikaty postępu
oraz wiadomości
diagnostyczne

SYSPUNCH

Tworzenie kodu
obiektowego

SYSLIN

Tworzy moduł
obiektowy gotowy do
przekazania linkerowi
lub binderowi

SYSLIB lub
inne
biblioteki
COPYBOOK
SYSUT1,
SYSUT2,
SYSUT3,
SYSUT4,
SYSUT6

Urządzenie

Klasa
urządzeń

HFS?

Dowolna

Tak

Dowolna

Tak

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Nie

Tak

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Nie

Jeśli program
zawiera instrukcję
COPY, REPLACE lub
BASIS

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Nie

Tak

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Nie

Tak

Drukarka,
pamięć
pośrednia

Tak

Jeśli parametr
TERM został
włączony
Jeśli parametr
DECK został
włączony

Urządzenie
wyjściowe,
terminal TSO
Dziurkacz kart,
dostęp
bezpośredni

SYSSQ,
SYSDA,
standardowa
klasa wyjścia
A

Jeśli parametr
OBJECT został
włączony

Dostęp
bezpośredni

Czytnik kart,
pamięć
pośrednia
Czytnik kart,
pamięć
pośrednia

Wyjście

Tak
SYSSQ,
SYSDA

Tak

SYSSQ,
SYSDA

Tak
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SYSUDUMP,
SYSABEND
lub
SYSMDUMP

Zapis zrzutu

SYSDEBUG

Zapis informacji
debugera do osobnego
pliku

SYSMDECK

Zapis rozszerzenia
instrukcji COPY, BASIS,
REPLACE oraz EXEC
SQL INCLUDE.

Jeśli parametr
DUMP został
włączony
(powinien być
rzadko stosowany)
Jeśli parametr TEST
z podparametrem
SEP został
włączony
Jeśli parametr
MDECK został
włączony

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Tak

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Tak

Dostęp
bezpośredni

SYSDA

Tak

TAB. 5 DATASETY KOMPILATORA ENTERPRISE COBOL [6]

9.3.1. Opcje kompilatora Cobol pod z/OS’em
Kompilator zainstalowany w systemie z/OS korzysta z ustawieo domyślnych
narzuconych

przez

programistę

systemowego

podczas

jego

instalacji.

Na ogół, administrator systemu kierując się jego wydajnością oraz polityką
i standardami panującymi w organizacji może narzucid stosowanie pewnych
parametrów ‘odgórnie’. Tak zdefiniowanych opcji kompilatora, użytkownik nie ma
prawa przesłonid.
Opcje,

które

nie

zostały

narzucone

przez

programiste

systemowego,

mogą byd dowolnie modyfikowane przy pomocy tzw. parametrów kompilatora. [6]
CLB, w kodzie
programu

Kod źródłowy
CBL LANG(JP),FLAG(I,I),APOST,SIZE(MAX)
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PARAMETR.
.
.
.
END PROGRAM PARAMETR.

Linia poleceń TSO
TSO CALL ‘IGY340.SIGYCOMP(IGYCRCTL)’LIST,NOCOMPILE(S),OBJECT,FLAG(E,E),TERMINAL’

JCL

Z linii poleceń
TSO

//COMPILE EXEC PGM=IGYCRCTL,
PARM=’LANG(JP),FLAG(I,I)’

Jako parametr
kroku JCL

RYS. 22 SPOSOBY OKREŚLANIA PARAMETRÓW KOMPILATORA

Dosyd powszechnym sposobem ustawiania parametrów jest użycie jednej z instrukcji
CBL lub PROCESS języka Cobol przed rozpoczęciem pisania właściwego kodu aplikacji.
Jest to metoda wygodna, dzięki której każdy z przygotowywanych modułów
może zawierad listę własnych opcji. Przy uruchamianiu kompilacji jako pracy wsadowej,
opcje kompilatora przekazuje się jako parametr kroku w którym uruchamiany
jest kompilator, natomiast w przypadku kompilacji ‘ręcznej’, parametry wpisywane
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są bezpośrednio w wierszu poleceo TSO. Najczęściej jednak, programista aplikacji
przygotowywuje własny plik profilu kompilatora i dołącza jego zawartośd dyrektywą
OPTFILE.

W sytuacji, gdy żadne z parametrów nie zostaną przesłonięte, kompilator skorzysta
z opcji domyślnych, zapisanych przez administratora systemu w czasie jego
konfiguracji.
Kompilator parsuje dostarczone parametry w ustalonej kolejności. Może wystąpid
sytuacja, gdy programista omyłkowo dostarczy dwa przeciwstawne parametry,
z których wykona się ten, który będzie zajmował bardziej znaczącą pozycję.

Parametry narzucone przez administratora systemu

Wartości zmiennych BUFSIZE, LIB, OUTDD, SIZE oraz opcje prekomilatora SQL
(narzucone z wykonywania pierwszego programu wsadowego w JCL’u)

Opcje dostarczone przez instrukcje PROCESS lub CBL

Opcje linii poleceń, bądź PARM z poziomu JCL

Konfiguracja domyślna (systemowa)

RYS. 23 KOLEJNOŚD SPRAWDZANIA PARAMETRÓW PRZEZ KOMPILATOR

Na powyższym schemacie pominięta została opcja importu pliku parametrów
z profilem kompilatora. Z uwagi na fakt, iż realizowane jest to poprzez dyrektywę
kompilatora, która wywołana może zostad w każdym z kroków, kolejnośd
jej

przetwarzania

zależy

od

tego

gdzie

nastąpi

jej

pierwsze

włączenie.

Dla przykładu, jeśli opcja OPTFILE zostanie zapisana w instrukcji PROCESS, parametry
zawarte w pliku zastąpią parametry dostarczone z linii poleceo.
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Opcja
ADATA

Wyjście kompilatora
Informacja na temat programu który będzie

Typ wyjścia
Powiązany plik danych

kompilowany
DLL
DUMP

Włączenie wsparcia DLL dla modułu obiektowego

Obiekt

Zrzut systemowy, jeśli kompilacja zakończy się

Listing

nieprawidłowym przerwaniem (wymaga definicji
zdań DD: SYSUDUMP, SYSABEND lub SYSMDUMP).
EXPORTALL
FLAG

Wyeksportowane symbole dla DLL

Obiekt

Listuje błędy które kompilator napotka w kodzie

Listing

programu
LIST

Listowanie kodu obiektowego w maszynie oraz

Listing

języka asemblera
MAP
MDECK

Mapa danych kompilowanego programu

Listing

Rozszerzenie przetwarzania instrukcji

Zbiór

bibliotecznych w kompilowanym programie
NUMBER
OBJECT lub

Numerowanie linii listingów

Listing

Kod obiektowy

Obiekt

Mapa powiązanych adresów w kodzie obiektowym

Obiekt

Optymalizacja kodu obiektowego jeśli parametr

Obiekt

DECK z COMPILE
OFFSET
OPTIMIZE

OBJECT został włączony
RENT

Wielo-wejściowy kod obiektowy jeśli parametr

Obiekt

OBJECT został włączony
SOURCE
SQL
TERMINAL

Listing kodu programu

Listing

Instrukcje SQL oraz informacja o zmiennych dla

Żądanie modułu bazy

procesu bindowania DB2

danych (DBRM)

Komunikaty przetwarzanie oraz diagnostyka

Terminal

wysyłana na terminal
TEST (HOOK)

Wkompilowanie hooków dla debugera

Dodatkowy kod w
obiekcie

TEST (NOSEP)

Tabele informacyjne dla debugera oraz dla

Obiekt

formatowanych dumpów
VBREF

Listing krzyżowych referencji zmiennych w kodzie

Listing

programu
XREF

Posortowane listingi referencji krzyżowych nazw

Listing

procedur, programów oraz danych.
TAB. 6 TYPY WYJŚCIA KOMPILATORA POD Z/OS
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9.3.2. Linker. Przygotowywanie plików wykonywalnych
Przetwarzając obiekty pośrednie oraz moduły wykonywalne, linker kojarzy
odpowiednie wirtualne adresy pamięci do sekcji kontrolnych oraz rozwiązuje
zależności między nimi. Kluczową możliwością linkera jest tworzenie modułów
wykonywalnych z obiektów pośrednich powstałych w wyniku pracy kompilatorów
różnych języków. [1]

Kod źródłowy
COBOL
Program A
...
CALL Program B
...

Kod obiektowy

Kompilator
Cobola

Plik wykonywalny

COBOL
Program A
...
CALL Program B
...

COBOL
Program A
...
CALL Program B
...
Linker

ASSEMBLER
Program B
...
...

Assembler

Program B
..,
...

Program B
...
...

RYS. 24 ŚCIEŻKA KODU DO PROCESU LINKERA [1]

Binder dostarczany wraz z systemem z/OS przejmuje wszystkie funkcje typowego
linkera.

Eliminuje

jednocześnie

wiele

ograniczeo

swojego

poprzednika.

Usuwa m.in. limit 64 aliasów linkera, zezwalając tym samym na nieograniczoną
ich liczbę dla modułu wykonywalnego.
Akceptuje na głównym wejściu (SYSLIN) dowolny, wspierany przez system rozmiar
bloków. [1]

Korzystając z procedur katalogowanych, istnieje możliwośd wywołania pośredniego
kroku w postaci prelinkera. Prelinker jest dodatkowym udogodnieniem służącym do
łączenia wielu obiektów pośrednich do postaci jednego modułu pośredniego.
Po takiej operacji, otrzymany moduł pośredni może zostad przebudowany do postaci
programu wykonywalnego i przechowywany jako plik na dysku twardym.
Jednakże jest to rzadko wykorzystywany sposób przygotowania programu,
binder przejmuje tą funkcjonalnośd i całkowicie automatyzuje wykonywanie
dodatkowych operacji. [1]
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9.3.3. Komunikaty błędów i ich format
Kompilator podczas przetwarzania kodu źródłowego i próby jego kompilacji
informuje na bieżąco o stanie wykonywanych prac. Format komunikatów został
ustandaryzowany,

aby

zwiększyd

czytelnośd

generowanych

informacji.

Każda wiadomośd wygenerowana przez kompilator Cobola rozpoczyna się numerem
linii kodu, zawiera identyfikator wygenerowanej wiadomości wraz z prefiksem
kompilatora oraz skróconą treśd komunikatu.
Treść komunikatu

Identyfikator linii kodu

nnnnnn IGYppxxxx-l wiadomość
Identyfikator
komunikatu

RYS. 25 BUDOWA KOMUNIKATU KOMPILATORA

Identyfikator linii kodu rozpoczynający komunikat, informuje o tym, który numer
instrukcji

źródłowej

został

przetworzony

przez

kompilator

jako

ostatni.

W celach diagnostycznych, numery instrukcji listowane są na wydruku źródłowym
programu, a ich budowa zależna jest od parametru NUMBER. Jeśli parametr ten został
jawnie określony w czasie kompilacji, numer widoczny w komunikacie oznacza
autentyczny numer instrukcji. W przypadku zastosowania opcji przeciwstawnej
NONNUMBER, numery wygenerowane zostaną automatycznie przez kompilator. [1]

Komunikaty w systemie z/OS posiadają unikalne prefiksy, na podstawie których
identyfikuje

się

program,

bądź

usługę

która

wygenerowała

informację.

W powyższym przykładzie prefiks IGY identyfikuje komunikaty pochodzące
z kompilatora Cobol’a. Dwa znaki występujące po prefiksie to informacje
diagnostyczne dla twórców kompilatora. Zawierają kod określający w jakiej fazie lub
podfazie kompilacji wystąpiło zdarzenie wyświetlonego komunikatu. Programiści
aplikacji na ogół ignorują tą częśd informacji, ma ona znaczenie dla systemowców
zgłaszających błędy produktów oraz ludzi odpowiedzialnych za rozwój kompilatora.
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Czterocyfrowe pole (xxxx) to sekwencyjna numeracja kolejno występujących
komunikatów.
Najważniejszym z punktu widzenia programisty polem wiadomości jest pole oznaczone
literką „l”. Informuje ono developera o poziomie i wadze błędu który wystąpił.
Dostępne stany to: I – Informacyjny (skrót od ang. Informational), W – Ostrzegawczy
(Warning), E – Błąd (Error), S – Poważny błąd (Severe) lub U – Zatrzymanie
(Unrecoverable). Komunikat kooczy się krótką informacją tekstową, która na ogół
wyjaśnia powód wystąpienia warunku, powodującego wyświetlenie komunikatu. [1][6]

Poziom

Zwrócony kod

komunikatu

błędu

Przeznaczenie

Informowanie o normalnym przebiegu kompilacji. Nie
Informacyjny (I)

0

wymaga podjęcia akcji. Program wykonywany jest
prawidłowo.
Wskazuje możliwe do wystąpienia błędy. Program

Ostrzegawczy (W)

4

prawdopodobnie uruchomi się poprawnie i wykona
funkcje zapisane w instrukcjach.
Wskazuje warunek błędu. Kompilator podejmuje próbę

Błąd (E)

8

‘naprawy’ kodu, ale wynik jego działania może odbiegać
od zamierzonego celu. Programista powinien
skorygować błąd.
Wskazuje poważny błąd. Kompilator nie był w stanie

Poważny błąd (S)

12

skorygować kodu. Program nie uruchomi się poprawnie
i program nie powinien być użytkowany. Kod obiektowy
może nie zostać utworzony po wystąpieniu tego błędu.

Zatrzymanie (U)

16

Napotkano zbyt wiele krytycznych błędów. Kompilacja
została przerwana.

TAB. 7 KODY KOMUNIKATÓW KOMPILATORA

9.4. Procedury JCL kompilatora IGY*
Pomimo, iż ręczna kompilacja nie jest zbyt skomplikowana, nie zawsze jest
wygodna i niezawodna. Kompilator przed uruchomieniem wymaga pewnego nakładu
pracy w celu przygotowania środowiska i dostarczenia odpowiednich zasobów
umożliwiających dalsze przetwarzanie. Jedno niedopatrzenie, bądź źle zaalokowany
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zbiór może zakłócid prawidłową pracę kompilatora i w efekcie spowodowad trudne
do zidentyfikowania błędy.

Aby uprościd i zautomatyzowad nieco przebieg tej operacji, firma IBM dostarczyła
zbioru skatalogowanych procedur zawierających zestaw instrukcji JCL wyręczających
programistę z przygotowania procesu kompilacji, linkowania i uruchamiania aplikacji.
Znając podstawy tworzenia jobów, czyli tzw. prac wsadowych, można przygotowad
pewien schemat, w którym programista w postaci zdao DD dostarcza jedynie źródło
programu, biblioteki copybook oraz wskazuje miejsce zapisu przetłumaczonego kodu
(plików obiektowych, bądź w przypadku procedur z opcją linkowania – gotowego pliku
wykonywalnego). Resztę pracy wykonają wcześniej wspomniane procedury. [1][6]

Symbole oznaczające funkcje
procedury, w tym przypadku:
C – kompilacja (Compile)
L – linkowanie (Link)
G – uruchamianie (Go)

IGYWCLG
Identyfikator IGY pliku, wskazujący na
zawartość związaną z kompilatorem
Cobola

RYS. 26 SCHEMAT NAZEWNICTWA PROCEDUR KOMPILATORA

Nazwa procedury
Opis procedury

(Cobol dla z/OS)

Kompilacja

IGYWC

Kompilacja połączona z linkowaniem
Kompilacja połączona z linkowaniem oraz wykonaniem
Kompilacja i bezpośrednie wykonanie

IGYWCL
IGYWCLG
IGYWCG

Kompilacja, prelinkowanie, ładowanie i uruchamianie

IGYWCPG

Kompilacja, prelinkowanie i linkowanie

IGYWCPL

Kompilacja, prelinkowanie, linkowanie i uruchamianie
Prelinkowanie oraz linkowanie

IGYWCPLG
IGYWPL

TAB. 8 PODSTAWOWE PROCEDURY KOMPILACJI
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Poza procedurą IGYWC, która wykonuje tylko jeden krok, pozostałe z nich
potokowo przetwarzają informację. Zakooczony proces kompilacji, przekazuje wynik
swojej pracy do kolejnego kroku, np. linkowania, linker natomiast przekazuje gotowy
moduł do uruchomienia, etc. Aby łatwiej identyfikowad kolejne kroki procedury,
każdy z nich opisany został osobną etykietą. Jak się niebawem okaże, daje to
możliwośd podejrzenia każdego procesu osobno w koocowym wyjściu pracy wsadowej.
Dzięki temu, programista posiada możliwośd określenia na którym etapie
przetwarzania procedury wystąpił ewentualny błąd. [1]

Warto wspomnied o charakterystycznym zachowaniu procedury IGYWCG, która
uruchamia skompilowany program nie tworząc pośredniego obiektu wykonywalnego,
tak jak dzieje się to w przypadku procedury wykorzystującej proces linkowania.
Procedura kompilacji i uruchamiania wyjątkowo wymaga dołączenia datasetów do
kroku GO wykorzystywanych przez krok LKED. [15]
Nazwa kroku

Etykieta

Kompilacja

COBOL

Prelinkowanie

PLKED

Linkowanie

LKED

Wykonywanie

GO
TAB. 9 ETYKIETY KROKÓW W PROCEDURACH IGY*

Każdy z etapów wykonywania procedury, wymaga dostarczenia jednego lub więcej
plików wejściowych. Kierując się poniższą tabelą, programista musi opisad za pomocą
zdao DD wymagane zasoby.
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Etykieta kroku

Alias DD

COBOL

Opis

SYSIN

Kod źródłowy aplikacji

SYSLIB

Biblioteki zawierające tzw. copybooki i
podprocedury

SYSLIN

Wyjście modułu obiektowego (wszystkie
procedury poza IGYWC)

LKED/PLKED

SYSLIB

Biblioteka podprogramu

SYSLIN

Wejście modułu obiektowego (wszystkie
procedury poza IGYWC)

SYSIN

Wejście dodatkowych modułów obiektowych

SYSLMOD

Wyjście pliku wykonywalnego (dla
wszystkich procedur zawierających krok
LKED)

GO

SYSOUT

Wyjście z instrukcji DISPLAY uruchamianego
programu Cobolowego

SYSIN

Wejście z instrukcji ACCEPT uruchamianego
programu Cobolowego

SYSDBOUT

Symboliczne wyjście debugera

SYSUDUMP

Wyjście zrzutu w przypadku zatrzymania

SYSABEND

spowodowanego przez błąd programu

TAB. 10 WYMAGANE ZDANIA DD POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW

Plik skryptu JCL
wykorzystujący
procedurę IGYWCL

Uruchomienie pracy
wsadowej

Zdanie DD wskazujące na rzeczywisty
plik zawierający źródła programu,
poprzedzone etykietą kroku kompilacji

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
===============================================================================
EDIT
PLUCIEN.FIRSTAPP.CNTL(COMPILE) - 01.05
Columns 00001 00072
Command ===> __SUB___________________________________________ Scroll ===> PAGE
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100 //PLUCIEN JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
000200 //FIRSTAPP EXEC PROC=IGYWCL,PARM.COBOL=’XREF,FLAG(I,E)’
000300 //COBOL.SYSIN DD DSN=PLUCIEN.FIRSTAPP.COBOL(SOURCE),DISP=SHR
000400 //LKED.SYSLMOD DD DSN=PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD(FIRSTAPP),DISP=OLD
****** **************************** Bottom of Data ****************************
Zdanie DD wskazujące na wyjście
przetłumaczonego kodu w postaci pliku
wykonywalnego, poprzedzone etykietą
kroku linkowania

F1=Help
F8=Down

F2=Split
F9=Swap

F3=Exit
F10=Left

Wywołanie procedury
skatalogowanej
IGYWCL

F5=Rfind
F11=Right

F6=Rchange
F12=Cancel

F7=Up

RYS. 27 PRZYKŁAD WYWOŁANIA PROCEDURY IGYWCL

Praca wsadowa z powyższego przykładu, przygotuje proces kompilacji i linkowania dla
źródeł programu znajdujących się w pliku SOURCE biblioteki PLUCIEN.FIRSTAPP.COBOL

50

oraz zapisze jego wynik w membrze FIRSTAPP zbioru PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD. Jeśli
zachodzi potrzeba przekazania parametrów kompilacji, przekazanie odbywa się
bezpośrednio do kroku w którym uruchamiany jest kompilator, dlatego podana została
etykieta COBOL po instrukcji PARM.

10. Uruchamianie aplikacji
W zależności od funkcji i przeznaczenia tworzonej aplikacji, istnieje kilka
możliwości jej wykonania. Doświadczonym programistom, często zdarza się tworzyd
proste miniprogramy jednorazowego użytku, których głównym zadaniem jest
przetworzenie jakiegoś zbioru do żądanej postaci. W takim przypadku, skorzystanie
np. z procedury IGYWCG, która w jednym procesie skompiluje i uruchomi taki program
wydaje się byd logicznym rozwiązaniem.
Na ogół jednak, aplikacje składają się z rozbudowanych modułów, których proces
kompilacji i linkowania w ekstremalnych przypadkach może zajmowad nawet do kilku
godzin. Najoptymalniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji może okazad się użycie
procedury przygotowywującej statyczne pliki wykonywalne. Testowanie i użytkowanie
programu

odbywa

się

wtedy

poprzez

preparację

osobnego

skryptu

JCL,

który go uruchamia. Takie podejście umożliwia sprawdzanie funkcjonalności aplikacji
bez potrzeby ponownej kompilacji całego projektu.
Alternatywnie, programy wymagające interakcji z użytkownikiem można wywoływad
bezpośrednio z linii poleceo.

10.1. Wsadowo (JCL)
Programy przetwarzające pokaźne zbiory informacji pracują zazwyczaj jako
tzw. praca wsadowa. Filozofia i sposoby tworzenia plików wsadowych systemu z/OS
omówione zostały w rozdziale „JCL” tej pracy.
Do uruchomienia programu przy użyciu JCL programiści posługują się podobnie jak
w przypadku narzędzi systemowych i procedur, instrukcją EXEC. Jedyną różnicą
w wykonywaniu własnych programów jest jawne wskazanie biblioteki PDS/PDSE
zawierającej plik uzyskany w procesie linkowania. [4]

51

Jeśli program oczekuje jakiegokolwiek wejścia (np. parametrów wykonania),
musi byd ono dostarczone przed rozpoczęciem pracy wsadowej. Do przekazywania
kilkulinijkowych

opcji,

wykorzystuje

się

najczęściej

łaocuch

instream,

którego każda linijka odpowiada kolejnemu wywołaniu instrukcji ACCEPT (domyślnie
odczyt z terminala) języka Cobol. Po uruchomieniu pracy wsadowej nie ma możliwości
interakcji z programem, dlatego w przypadku np. błędnie napisanej pętli programu
która wykonuje się nieskooczenie wiele razy, JES zawiesi wykonywanie joba w kolejce
wejściowej. [4]

Wymagane jest także określenie domyślnego wyjścia komunikatów generowanych
przez program, na ogół jest to domyślna klasa zdefiniowna w karcie jobowej, której
odpowiada symbol gwiazdki.
Plik skryptu JCL
uruchamiający
program FIRSTAPP
Start pracy wsadowej

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
===============================================================================
EDIT
PLUCIEN.FIRSTAPP.CNTL(RUN) - 01.05
Columns 00001 00072
Command ===> __SUB___________________________________________ Scroll ===> PAGE
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100 //PLUCIEN JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
Nazwa programu
000200 //START EXEC PGM=FIRSTAPP
odpowiadająca nazwie
pliku wykonywalnego
000300 //STEPLIB DD DSNAME=PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD,DISP=SHR
000400 //SYSIN DD *
000500 PARAMETR 1
Nazwa zbioru PDS/PDSE
zawierającego plik
000600 PARAMETR 2
wykonywalny
Opcjonalne parametry
000700 /*
dla programu
000800 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
FIRSTAPP
****** **************************** Bottom of Data ****************************
Domyślne wyjście
komunikatów generowanych
przez program

F1=Help
F8=Down

F2=Split
F9=Swap

F3=Exit
F10=Left

F5=Rfind
F11=Right

F6=Rchange
F12=Cancel

F7=Up

RYS. 28 PRZYKŁAD URUCHOMIENIA APLIKACJI WSADOWEJ

Poniezważ JCL wykonuje aplikację w tle działania systemu, nie pozwala to na
bezpośrednią kontrolę takiego procesu. Użytkownik programu informowany jest
dopiero w przypadku wystąpienia błędu, bądź zakooczeniu przetwarzania o statusie
wykonywania pracy. [4]
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10.2. Interaktywnie (TSO CALL)
Zaawansowane systemy biznesowe, pracujące w tzw. trybie online, przeważnie
połączone z centralną bazą danych, oferują możliwośd bezpośredniej interakcji
użytkownika z programem. Osoba obsługująca taką aplikacje może żądad wyświetlenia
konkretnej informacji, wpłynąd na sposób jej przedstawienia oraz zmienid bądź usunąd
istniejące dane. Nieczęsto zdarza się, aby tego typu oprogramowanie pracowało
bezpośrednio w wierszu poleceo TSO, na ogół wykorzystuje się pseudo-interaktywne
mechanizmy podsystemu CICS, ale o tym w dalszej części pracy. [8]

Poza światem biznesu i komercyjnych aplikacji, niekiedy zachodzi potrzeba stworzenia
prostego programu narzędziowego, który zadając kilka podstawowych pytao
przygotuje się do wykonania jakiejś pracy w systemie. W takich właśnie sytuacjach
wykorzystanie linii poleceo TSO sprawdza się doskonale. Domyślne wejście (SYSIN)
kojarzone jest z wejściem terminala, natomiast generowane komunikaty z jego
wyjściem. Użytkownik może pośrednio wpłynąd na etapy pracy takiego programu.

Polecenie „CALL”
uruchamiające
program w linii
poleceń

Odpowiedź
użytkownika
zatwierdzona
klawiszem Enter

TSO ALLOCATE FILE(SYSIN) DSNAME(*)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSPRINT) DSNAME(*)
[READY]
TSO CALL ‘PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD(FIRSTAPP)’
.
. JAK MASZ NA IMIĘ?
JANUSZ
. CZY CHCESZ ZOSTAĆ POZDROWIONY? (T/N)
T
. WITAJ JANUSZ! POZDRAWIAM CIE!
[READY]

Kojarzenie aliasów
wejścia i wyjścia z
wirtualnym terminalem

Nazwa biblioteki i
pliku wykonywalnego

Komunikaty generowane przez
program FIRSTAPP

3

RYS. 29 WYWOŁYWANIE PROGRAMU PRZEZ TSO CALL

Jak już wspomniane zostało wcześniej, język Cobol nie używa bezpośrednich
referencji do plików dyskowych. Posługuje się tzw. aliasami. Jeśli program korzysta
z zasobów dyskowych, każdy z plików musi zostad skojarzony poleceniem `allocate`
odpowiednim aliasem opisanym w instrukcji SELECT, ACCEPT bądź DISPLAY programu
Cobolowego. Poniższy przykład obrazuje działanie tego mechanizmu. [6]
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JCL i etykiety zdań DD

Alokacja wirtualnych zbiorów

TSO ALLOCATE FILE(SYSIN) DSNAME(*)
[READY]
TSO ALLOCATE FILE(SYSPRINT) DSNAME(*)
[READY]
TSO CALL ‘PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD(FIRSTAPP)’
.
. JAK MASZ NA IMIĘ?
JANUSZ
. CZY CHCESZ ZOSTAĆ POZDROWIONY? (T/N)
T
. WITAJ JANUSZ! POZDRAWIAM CIE!
[READY]

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
===============================================================================
EDIT
PLUCIEN.FIRSTAPP.COBOL(SOURCE) - 01.05
Columns 00001 00072
Command ===> ________________________________________________ Scroll ===> PAGE
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. FIRSTAPP.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORKING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
77 NAME PIC X(20) VALUE SPACES.
000900
77 GREETINGS PIC X VALUE „T”.
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
001000
*
===============================================================================
001100
PROCEDURE DIVISION.
EDIT
PLUCIEN.FIRSTAPP.CNTL(RUN) - 01.05
Columns 00001 00072
001200
000-MAIN.
Command ===> __SUB___________________________________________ Scroll ===> PAGE
001300
*
Instrukcja
****** *****************************
Top pobierająca
of Datałańcuch
******************************
001400
DISPLAY „JAK MASZ NA IMIĘ?” UPON SYSPRINT.
znaków
z ‘wejścia’
000100 //PLUCIEN JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
001500
ACCEPT NAME FROM SYSIN.
000200 //START EXEC PGM=FIRSTAPP
001600
*
000300 //STEPLIB DD DSNAME=PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD,DISP=SHR
001700
DISPLAY „CZY CHCESZ ZOSTAĆ POZDROWIONY?” UPON SYSPRINT.
000400 //SYSIN DD *
001800
ACCEPT GREETINGS FROM SYSIN.
000500 JANUSZ
001900
*
000600 T
002000
IF GREETINGS IS EQUAL „T”
000700 /*
002100
DISPLAY „WITAJ” NAME „! POZDRAWIAM CIE!” UPON SYSPRINT.
000800 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
002200
STOP RUN.
****** **************************** Bottom
of
Data
****************************
Instrukcja
kierująca
łańcuch
******
**************************** Bottom of Data ****************************
znaków na ‘wyjście’

F1=Help
F8=Down

F2=Split
F9=Swap

F3=Exit
F10=Left

F1=Help
F8=Down
F5=Rfind
F11=Right

F2=Split
F9=Swap
F6=Rchange
F12=Cancel

F3=Exit
F10=Left
F7=Up

F5=Rfind
F11=Right

F6=Rchange
F12=Cancel

F7=Up

RYS. 30 POWIĄZANIE ETYKIET Z ALIASAMI COBOLA

Aby nie powtarzad każdorozowo nazwy aliasu, język Cobol dostarcza instrukcji
umożliwiających globalne określenie, które ze strumieni wejścia/wyjścia mają zostad
przekierowane w odpowiednie miejsca. W rozbudowanych aplikacjach można podzielid
generowane komunikaty na klasy wg statusu i w zależności od priorytetu takiej
informacji, kierowad ją do logu systemowego, pliku bądź bezpośrednio na terminal
operatora. [6]
Na koniec dodad należy, iż programy uruchamiane w trybie interaktywnym narażone
są bardziej niż jakiekolwiek inne na błędy spowodowane przez osobę je obsługującą.
Wpisanie nieodpowiedniej wartości do pola, w którym program spodziewa się
np. wartości liczbowej spowoduje zatrzymanie aplikacji oraz wygenerowanie błędu
systemowego. Niektóre z nich są do przewidzenia przez programistę i można
przygotowad program, aby odpowiednio zareagował (np. poprosił o ponowne wpisanie
wartości), niektórych niestety nie da się ‘odratowad’ (np. próba odczytania
uszkodzonego zbioru dysku).
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Kod

Typ wyjątku

0C1

Błąd operacji

0C4

0C5
0C7

0CA

0CB

Wyjątek
bezpieczeństwa
Wyjątek

Opis
Występuje kiedy system próbuje wykonać błędną operację,
np. odczyt lub zapis do pliku, który nie został otwarty
Program próbuje uzyskać dostęp do pamięci innej niż jest
uruchomiony. Często zdarza się kiedy tablica przypisana w
programie ma przeładowany indeks
Występuje kiedy system odwołuje się do lokalizacji w

adresowania

pamięci głównej, która nie jest dostępna

Niepoprawne

Występuje kiedy operacja wykonywana jest na polu

dane
Przeładowanie
zmiennej

numerycznym zawierającym niepoprawne dane.
Występuje kiedy wynik operacji arytmetycznej nie może
być przechowywany w otrzymanym polu które zostało
zdefiniowane jako liczba dziesiętna.

Dzielenie

Występuje kiedy program próbuje podzielić liczbę przez

przez zero

zero.
TAB. 11 BŁĘDY KRYTYCZNE APLIKACJI

11. Kontrola prac wsadowych
System Display and Search Facility, w skrócie SDSF to rozbudowane narzędzie
w obsłudze przypominające panele ISPF umożliwiające monitorowanie oraz odczyt
wyjścia przetwarzanych prac wsadowych podsystemu JES2. Funkcjonalnością znacznie
przewyższa standardowe oprogramowanie dostępne w systemie. Niestety jego
używanie wiąże się z nabyciem osobnej licencji co oznacza, iż nie każda instalacja
będzie posiadała to udogodnienie. [15]

Dostęp do SDSF uzyskuje się poprzez wpisanie komendy ‘TSO SDSF’ bezpośrednio
w linii poleceo. Po uruchomieniu wyświetlany jest panel główny aplikacji wraz z listą
możliwych stanów w jakich mogą znajdowad się zadania wsadowe.
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HQX7730 ----------------- SDSF PRIMARY OPTION MENU -------------------------COMMAND INPUT ===> _____I_____________________________________ SCROLL ===> PAGE

Opcje główne SDSF

Wybór opcji głównej

DA
I
O
H
ST

Active users
Input queue
Output queue
Held output queue
Status of jobs

SE

Scheduling environments

END

Exit SDSF
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Wybór opcji głównych, podobnie jak w przypadku paneli ISPF, polega na wpisaniu
identyfikatora stojącego przy opisie funkcji w linii komend i zatwierdzeniu klawiszem
Entera. Funkcje dotyczące konkretnego rekordu wprowadza się w kolumnie oznaczonej
symbolem NP, można wywoływad kilka funkcji wierszowych jednocześnie.

SDSF HELD OUTPUT DISPLAY ALL CLASSES
COMMAND INPUT ===>
NP
JOBNAME JobID
Owner
Prty
S31435H JOB01981 PLUCIEN
144
S
S31435H JOB01981 PLUCIEN
144
P
S31435P JOB01983 PLUCIEN
144
S31435P JOB01983 PLUCIEN
144
?
S31435R JOB01984 PLUCIEN
144
S31435R JOB01984 PLUCIEN
144
S31435S JOB01985 PLUCIEN
144

Kolumna poleceń
wierszowych

Polecenia wierszowe

LINES 248
C
K
K
K
K
K
K
K

ODisp
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD

Dest
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL

LINE 1-8 (8)
SCROLL ===> PAGE
Tot-Rec Tot38
24
24
38
38
24
38

s
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Znak funkcji
S
?

Opis działania
Wyświetla zawartość wyjścia
Pokazuje listę wszystkich datasetów wygenerowanych podczas
przetwarzania zadania.

A

Zwalnia zadanie z kolejki

C

Anuluje wykonanie zadania

H

Przetrzymanie wyników zadania

O
P

Zwolnienie przetrzymywanego wyjścia oraz ustawienie
możliwości drukowania
Usuwanie zadania oraz jego wyjścia
TAB. 12 UŻYTECZNE OPCJE SDSF
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Wybierając kolejkę wejściową (Input queue), wyświetlona zostanie lista jobów,
które wysłane zostały do przetwarzania i oczekują na wykonanie. Lista może zawierad
kilka zgłoszonych plików, każdy z nich opisany jest etykietą, unikalnym identyfikatorem
i numerem zgłoszenia, na podstawie którego zostanie kolejno uruchomiony. Operator
może na bieżąca śledzid na jakiej aktualnie pozycji znajduje się zgłoszony job,
skierowad jego wynik na dostępne urządzenie drukujące lub całkowicie anulowad jego
przetwarzanie. [15]

W przykładzie przedstawionym poniżej jako jeden z kroków pracy wsadowej użyty
został program BLOKADA, którego zadaniem jest sztuczne zatrzymanie działania pracy
wsadowej w kolejce wejściowej. Dzięki temu, możliwe jest doświadczalne sprawdzenie
wszystkich możliwości tej sekcji programu SDSF.
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Funkcja wierszowa

SDSF INPUT QUEUE DISPLAY ALL CLASSES
COMMAND INPUT ===>
NP
JOBNAME JobID
Owner
Prty C
?
BLOKADA JOB01971 PLUCIEN
9 A

SDSF JOB DATA
COMMAND INPUT
NP
DDNAME
JESMSGLG
S
JESJCL
S
JESYSMSG
S
SYSOUT

Pos PrtDest
LOCAL

LINE 1-1 (1)
SCROLL ===> PAGE
Rmt Node SAf
1

SET DISPLAY - JOB BLOKADA (JOB01971)
===>
StepName ProcStep DSID Owner
C Dest
JES2
2 PLUCIEN K
JES2
3 PLUCIEN K
JES2
4 PLUCIEN K
BLOKADA
103 PLUCIEN K

DATA SET DISPLAYED
SCROLL ===> PAGE
Rec-Cnt Page
4
6
0
1

SYSOUT

Podgląd
poszczególnych
etapów wykonywania
pracy wsadowej

JESYSMSG

JESJCL

Nazwa kroku

SDSF OUTPUT DISPLAY BLOKADA JOB01971 DSID
4 LINE 0
COLUMNS 02- 81
COMMAND INPUT ===>
SCROLL ===> PAGE
********************************* TOP OF DATA **********************************
1 //BLOKADA JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
IEFC653I SUBSTITUTION JCL - 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=PLUCIEN,CLASS=A
2 //BLOKADA EXEC PGM=BLOKADA
3 //STEPLIB DD DSNAME=PLUCIEN.BLOKADA.LOAD,DISP=SHR
4 //SYSIN DD *
5 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

SDSF OUTPUT DISPLAY BLOKADA JOB01971 DSID
4 LINE 0
COLUMNS 02- 81
COMMAND INPUT ===>
SCROLL ===> PAGE
********************************* TOP OF DATA **********************************
ICH70001I PLUCIEN
LAST ACCESS AT 09:20:36 ON WEDNESDAY, JUNE 18, 2008
IEF236I ALLOC. FOR PLUCIEN BLOKADA
IEF237I 0A8F ALLOCATED TO STEPLIB
IEF237I JES2 ALLOCATED TO SYSIN
IEF237I JES2 ALLOCATED TO SYSPRINT
IEF237I JES2 ALLOCATED TO SYSOUT
******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

SDSF OUTPUT DISPLAY BLOKADA JOB01971 DSID
103 LINE 0
COLUMNS 02- 81
COMMAND INPUT ===>
SCROLL ===> PAGE
********************************* TOP OF DATA **********************************
SZTUCZNIE BLOKUJE KOLEJKE!

SDSF INPUT QUEUE DISPLAY ALL CLASSES
COMMAND INPUT ===>
NP
JOBNAME JobID
Owner
Prty C
P
BLOKADA JOB01971 PLUCIEN
9 A

Anulowanie dalszego
przetwarzania pracy

Pos PrtDest
LOCAL

LINE 1-1 (1)
SCROLL ===> PAGE
Rmt Node SAf
1

SDSF INPUT QUEUE DISPLAY ALL CLASSES
LINE 1-1 (1)
COMMAND INPUT ===>
SCROLL ===> PAGE
NP
JOBNAME JobID
.---------------------------------------. Rmt Node SAf
P
BLOKADA JOB01971 |
Confirm Action
|
1
|
|
| 1 1. Process action character
|
|
2. Discard action character
|
|
3. Process action character and
|
|
set confirmation off
|
|
|
| Line number: 1
BLOKADA
|
|
|
'---------------------------------------'

Powiadomienie o
anulowaniu zadania

09.23.25 JOB01971 $HASP165 BLOKADA
***

ENDED AT N1 - CANCELLED CN(INTERNAL)

RYS. 33 PRZYKŁADOWA SESJA SDSF
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Po zakooczeniu przetwarzania skryptu, wynik jego działania przekazywany jest do
kolejki wyjściowej (Output queue), gdzie oczekuje na wydrukowanie. Znajdują się tu
także pliki bądź komunikaty przekazane na adres identyfikatora użytkownika,
które z jakiegoś powodu nie zostały odczytane (zajęty terminal, wylogowany
użytkownik, etc.). Większośd z przetwarzanych jobów nie zostaje zbyt długo w kolejce
wyjściowej.

Alternatywnie, wynik pracy może zostad skierowany do tzw. wstrzymującej kolejki
wyjściowej (Held output queue), gdzie wynik programu wsadowego przechowywany
jest przez kilka dni przed automatycznym usunięciem przez system. Korzystając
z tej opcji, użytkownik może korzystad z możliwości przeglądania, przeszukiwania
oraz edycji wyników działania skryptu wsadowego, zanim zostaną one skierowane
na wybrane urządzenie drukujące.

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
===============================================================================
EDIT
PLUCIEN.SREDNIA.CNTL(RUN) - 01.05
Columns 00001 00072
Command ===> __SUB___________________________________________ Scroll ===> PAGE
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100 //S31435 JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
000200 //SREDNIA EXEC PGM=SREDNIA
000300 //STEPLIB DD DSN=PLUCIEN.SREDNIA.LOAD,DISP=SHR
000400 //SYSIN DD *
000500 JEZYK-POLSKI 3
000510 JEZYK-ANGIELSKI 3
000520 MATEMATYKA 4
000530 FIZYKA 3
000540 CHEMIA 2
000550 INFORMATYKA 5
000560 WYCHOWANIE-FIZYCZNE 4
000570 HISTORIA 5
000580 BIOLOGIA 5
000590 GEOGRAFIA 6
000600 /*
000700 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

F1=Help
F8=Down

F2=Split
F9=Swap

F3=Exit
F10=Left

F5=Rfind
F11=Right

F6=Rchange
F12=Cancel

F7=Up

RYS. 34 JCL URUCHAMIAJĄCY PROGRAM `SREDNIA`

Aby

dokładnie

zobrazowad

działanie

omówionego

mechanizmu,

można posłużyc się przykładem powyższego skryptu JCL. Jego zadaniem jest
uruchomienie aplikacji SREDNIA, która pobierze listę przedmiotów wraz z ocenami,
obliczy ich średnią oraz wydrukuje w postaci tabeli podsumowanie zawierające wynik.
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Z uwagi na fakt, iż rozbudowane skrypty wsadowe przetwarzają dane w kilku krokach
jednocześnie i na ogół każdy z nich przygotowywuje jakiś zestaw danych do dalszego
przetwarzania, muszą byd one unikalnie opisywane. Służy do tego etykieta instrukcji
EXEC dostarczana w skrypcie JCL. Program SDSF wyświetla jej wartośd w kolumnie
StepName listingu plików wybranego zadania. Używając opcji „S” operator może
podejrzed zawartośd konkretnego pliku wyjściowego wygenerowanego w danym
kroku.

SDSF HELD OUTPUT DISPLAY ALL CLASSES
COMMAND INPUT ===>
NP
JOBNAME JobID
Owner
Prty
S31435H JOB01981 S31435
144
S31435H JOB01981 S31435
144
S31435P JOB01983 S31435
144
S31435P JOB01983 S31435
144
S31435R JOB01984 S31435
144
S31435R JOB01984 S31435
144
S31435S JOB01985 S31435
144
?
SREDNIA JOB01985 PLUCIEN
144

LINES 248
C
K
K
K
K
K
K
K
K

ODisp
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD

Dest
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL

LINE 1-8 (8)
SCROLL ===> PAGE
Tot-Rec Tot38
24
24
38
38
24
38
24

Nazwa pracy wsadowej
pobrana z nagłówka JCL

SDSF JOB DATA
COMMAND INPUT
NP
DDNAME
S
SYSOUT

SET DISPLAY - JOB S31435S (JOB01985)
===>
StepName ProcStep DSID Owner
C Dest
SREDNIA
103 S31435
K LOCAL

LINE 1-1 (1)
SCROLL ===> PAGE
Rec-Cnt Page
24

Nazwa kroku pobrana z
etykiety instrukcji EXEC

SDSF OUTPUT DISPLAY S31435S JOB01985 DSID
103 LINE 0
COLUMNS 02- 81
COMMAND INPUT ===>
SCROLL ===> PAGE
********************************* TOP OF DATA **********************************
LISTA PRZEDMIOTOW:
---------------------------------------JEZYK-POLSKI
| 3
---------------------------------------JEZYK-ANGIELSKI
| 3
---------------------------------------MATEMATYKA
| 4
---------------------------------------FIZYKA
| 3
---------------------------------------CHEMIA
| 2
Wynik działania programu
---------------------------------------SREDNIA
INFORMATYKA
| 5
---------------------------------------WYCHOWANIE-FIZYCZNE | 4
---------------------------------------HISTORIA
| 5
---------------------------------------BIOLOGIA
| 5
---------------------------------------GEOGRAFIA
| 6
---------------------------------------SREDNIA OCEN WYNOSI: 4
---------------------------------------******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

RYS. 35 ŚCIEŻKA PODGLĄDU WYNIKU PRACY PROGRAMU `SREDNIA`

Dodatkowo, listingi wyświetlane przez SDSF można swobodnie przeszukiwad
poleceniami znanymi z paneli i edytora ISPF (FIND, LOCATE). Ułatwia to pracę z długimi
listingami wyjścia, np. kompilatora, który potrafi generowad stosy komunikatów
dotyczących poszczególnych kroków kompilacji. Warto poznad podstawowe etykiety
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takich informacji, aby łatwo można było lokalizowad je w tekście i diagnozowad
przyczyny ich powstania. [15]
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Rozdział III
Cobol. Język biznesu.
12. Krótka historia języka i jego zastosowanie
Nazwa COBOL, to skrót od angielskich słów Common Business Oriented
Language, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wspólny język do zastosowao
biznesowych. Jest to jeden z najstarszych języków programowania wysokiego poziomu
i mimo swojego wieku, ponad 90% aktualnie pracujących systemów na platformie
Mainframe rozwijana jest właśnie przy jego użyciu. [17]

W początkowych założeniach, przeznaczeniem Cobola było dostarczenie łatwych
do

zrozumienia

człowiekowi

instrukcji

sterowania

procesorem

komputera,

przypominających konstrukcją język angielski. Każdy typ procesora obsługiwany jest
innym zestawem instrukcji sterujących, co wprowadzało niemałe zamieszanie przy
przenoszeniu gotowych aplikacji między maszynami różnych producentów. Instrukcje
niskiego poziomu wprawiają w zakłopotanie nawet doświadczonych projektantów
aplikacji, dlatego też wcześni pionierzy przemysłu komputerowego zaczeli rozwijad
języki programowania wysokiego poziomu, które za pomocą kompilatorów tłumaczone
były automatycznie na kod maszynowy danego procesora. [17]
Masowe przetwarzanie informacji zaczęło się długo przed wprowadzeniem
komputerów do świata biznesu. Początkowo maszyny wykorzystywane były jako
narzędzia naukowców i inżynierów, pomagające analizowad wyniki badao. Jednakże
bardzo szybko zyskały swoje uznanie w oczach wielkich korporacji, albowiem
umożliwiały bardzo szybkie i niezawodne przetwarzanie ogromnych ilości danych,
pomagały w obliczeniach i analizach finansowych oraz zdejmowały z głowy nudne
i powtarzalne procesy liczenia w działach księgowości. Inwestycje w technologie
informatyczne tamtych czasów znacząco wpłynęły na rozwój i sukces ówczesnych firm.
[17]
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Wymagania informatyczne biznesu bywały unikalne w skali przedsiębiorstwa
i skrajnie inne od tych, które wykorzystywane były przez naukowców lub inżynierów.
Rozwiązaniem

tego

problemu

było

powstanie

języków

programowania,

które umożliwiały przełożenie modeli biznesowych i formuł matematycznych
wykorzystywanych

w

przedsiebiorstwie

na

kod

zrozumiały

dla

procesora.

W początkowych fazach, komputer wykonywał obliczenia w których był znacznie
szybszy i bardziej precyzyjny niż człowiek. Wyniki w postaci wydruków wędrowały
do osobnych działów księgowości, gdzie poddawane były finalnej analizie.
Przygotowywane w postaci raportów wyniki pracy, przekazywano ostatecznie
do zarządu. Mimo wszystko, cały proces pochłaniał bardzo dużo czasu i często
najsłabszym jego ogniwem był człowiek. Z nadejściem czasu globalnej komputeryzacji,
wszystko powoli zmieniało się. Duże przedsiębiorstwa szybko zaakceptowały
i zaadoptowały komputery do codziennych operacji. [17]

Cobol to język idealnie pasujący się do przygotowania aplikacji pracujących
z danymi biznesowymi. Przetwarzając dane firmowe często wykorzystuje się kolekcje
danych, sprawdzanie, aktualizacje oraz raportowanie. Typy danych to najczęściej
numery bądź pola walutowe. Żaden z ówczesnych, bądź nawet nowoczesnych języków
programowania nie posiada tak wiele mechanizmów i ułatwieo do przygotowywaniu
tego typu aplikacji.

Od początku Cobol projektowany był z myślą o łatwym rozumieniu składni oraz kodu,
będącego jednoczesną dokumentacją programu. Doświadczeni programiści Cobola
mogą zaświadczyd, iż każdy kto spojrzy na kod aplikacji zobaczy dokładnie to co
program ma za zadanie wykonad. [17]

13. Programowanie strukturalne
Dzisiejsze programy napisane w języku Cobol składają się średnio z 1500
lub więcej linijek kodu. Projektując aplikacje tego typu, programiści wręcz zmuszeni
są do używania technik wspomagających programowanie strukturalne. Techniki
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te umożliwiają efektywniejszą pracę z kodem oraz wpływają na łatwiejszy rozwój
i testowanie tworzonej aplikacji.
Idea projektowania strukturalnego nie jest zbyt skomplikowana, jest nawet znacznie
łatwiejsza w zrozumieniu niż koncepcja nowoczesnego programowania obiektowego.
Narzuca jednak pewien zestaw reguł, których przestrzeganie jest obligatoryjne
i nie może zostad pominięte. Krótko mówiąc, nie można napisad dobrego
i rozbudowanego programu strukturalnego bez wcześniejszego przygotowania
projektu zarówno strony funkcjonalnej jak i implementacyjnej. [17]

Opis specyfikacji funkcjonalności głównej programu

Analiza wymagań
Określenie specyfikacji dla powiązanych copymembrów lub podprocedur

Przygotowanie schematu działania programu przy użyciu mapy strukturalnej

Projektowanie
Jeśli zachodzi taka potrzeba, opis krytycznych modułów w pseudokodzie

Planowanie kodowania oraz testowania programu

Implementacja
Kodowanie i testowanie programu przy użyciu metody ‘top-down’

Dokumentacja programu

Dokumentacja

Funkcje wszystkich powyższych kroków, omówione zostały w rozdziale pierwszym
tej pracy i nie ma sensu ich ponownie powtarzad. Należy się jednak skupid na cechach
charakterystycznych projektowania aplikacji strukturalnych.

Gdy faza analizy zostanie ukooczona i gotowa jest specyfikacja programu,
następuje proces projektowania programu techniką zstępującą. Projektowanie
zstępujące (z ang. top-down design, top-down method) to sposób projektowania
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programu polegający na rozpoczynaniu od zagadnieo najogólniejszych i stopniowym
przechodzeniu do ich większego uszczegółowienia (dekompozycji funkcji). Jest to
powszechnie stosowana metoda w językach programowania wysokiego poziomu.
W praktyce, każdy obszerniejszy projekt systemu informatycznego zawiera elementy
tego podejścia. [15] Jest to jeden z ważniejszych kroków w całym procesie wytwarzania
oprogramowania, albowiem jeśli projektant aplikacji popełni jakikolwiek błąd, będzie
miał on swoje odbicie we wszystkich kolejnych etapach projektu.
W przygotowaniu projektu pomagają różnego rodzaju diagramy opisujące model
tworzonej aplikacji. Doświadczeni programiści wykorzystują tzw. mapę strukturalną
zawierającą wszystkie moduły programu ponumerowane wg kolejności wykonywania.
Mapa rozpoczyna się od modułu najwyższego poziomu, który na ogół reprezentuje cały
program. Moduły potomne reprezentują funkcje, które moduł główny wykonuje.
Proces rozwijania diagramu mapy powtarza się, dopóki cały program nie zostanie
podzielony na szczegółowe sekcje i paragrafy. [15]

000
Licz średnią ocen i
wydrukuj raport

100

200

Przygotuj nagłówek
raportu

Przygotuj tabelę z
listą przedmiotów

210
Odczytaj przedmiot z
wejścia

300
Drukuj wartość
wyniku

220
Drukuj nazwę
przedmiotu wraz z
oceną

230
Drukuj linię
oddzielającą

230
Drukuj linię
oddzielającą
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Jeśli moduł połączony jest do jednego lub więcej modułów potomnych, moduł główny
zwany jest modułem wywołującym (z ang. calling module), zaś moduł potomny
modułem wywoływanym (z ang. called module). Najniżej opisana sekcja z uwagi,
iż wykonuje konkretne zadanie samodzielnie (nie wywołuje już modułów podrzędnych)
może zostad nazwana modułem roboczym.

Istnieje także oznaczenie modułu wspólnego, tzn. modułu wywoływanego przez więcej
niż jeden moduł macierzysty. Występuje w kilku miejscach na diagramie i oznaczony
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jest zawsze tą samą nazwą i numerem procedury. Dla odróżnienia symbolizuje
się go czarnym trójkątem, bądź gwiazdką.

14. Podstawy kodowania programu
Zasady tworzenia kodu programów Cobolowych ustanowione w czasach gdy
programy dziurkowane były na 80-kolumnowych kartach perforowanych pozostały
niezmienne. Obszar wprowadzania kodu podzielony jest na kilka kolumn o stałym
rozmiarze, które spełniają określone funkcje.

Kolumna funkcyjna (7)
- wskaźnik kontynuacji wiersza
- komentarz
- linia trybu debugera

Numeracja linii programu
(Kolumna 1-6)

Obszar „B” (Kolumna 12-72)
Kod właściwy aplikacji

Obszar „A” (Kolumna 8-11)
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Kolumna 1-6 zarezerwowana jest na numerację linii. Numeracja obecnie
nie jest wymagana, nie musi byd także uporządkowana i podawana
sekwencyjnie. Jednakże można wyobrazid sobie jak ważną rolę odgrywała kiedy
ktoś niechcący upuścił pudełko zawierające kilkadziesiąt kart programu na
podłogę.



Kolumna 7 zawiera wskaźnik kontynuacji wiersza. Jeśli dana linia kodu nie
mieści się w jednym wierszu, za pomocą znaku myślnika (kreski) ”-” możliwa
była jej kontynuacja w kolejnym wierszu karty. Symbol gwiazdki w kolumnie
7 oznacza 'zakomentowanie' linii i tym samym, ignorację jej przez kompilator.
Kolumna 7 odgrywa jeszcze jedną znaczącą rolę, może służyd jako definicja
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kodu dla debugera aplikacji. Linie oznaczone w tym miejscu literką D będą
wykonywane w specjalnym trybie wbudowanego w język debugera. Można
wykorzystad je do wprowadzania specjalnych instrukcji testowych, na potrzeby
tworzenia programu. W trybie normalnym, linie te traktowane będą jako
komentarze.


Kolumna 8-11 oznaczana jest jako obszara “A”. Zawiera nagłówki dywizji
(Division), sekcji (Section) oraz paragrafów (Paragraph). Jeśli inne instrukcje
znajdą się w tym obszarze, kompilator zgłosi błąd. Takie podejście narzuca
programiście tworzenie estetycznego kodu, gdzie każda kluczowa instrukcja ma
swoje miejsce i nie może byd inaczej opisana.



Kolumny 12-72 określone jako obszar “B” zawierają właściwy kod programu.
Starsze wersje kompilatorów (a także czytników kart) wymagały prawego
marginesu (73-80) w którym zapisywna była nazwa programu. Obecne systemy
(w tym Cobol Enterprise for z/OS) ignorują ten obszar i można wypełnid
go kodem. Warto jednak przestrzegad zasad i nie wychodzid poza obszar “B”,
ponieważ może zajśd potrzeba przeniesienia kodu na inną platformę, której
implementacja kompilatorów będzie brała pod uwagę historyczny margines.



Kolumna 73-80 jak już zostało wspomniane, zawiera miejscę na nazwę
programu. Kiedy programy dziurkowane były na kartach perforowanych,
w tym miejscu widniała nazwa jej zawartości. [15]

15. Konstrukcja programu, podstawowe bloki kodu
Program napisany w języku Cobol można porównad do przepisu z ksiażki
kucharskiej. Jego treśd podzielona jest na specjalne grupy, z których każda dostarcza
wymaganych informacji na danym etapie tworzenia. Podobnie jak w przepisie
kulinarnym, na początku znajduje się częśd opisująca składniki, następnie ich proporcje,
a na koocu instrukcja wykonania – tak właśnie skonstruowana jest większośd
programów Cobolowych.
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Każda

grupa

(dywizja)

może

zostad

podzielona

na

sekcje

i

paragrafy.

Podstawowe 4 obszary kodu to:
1. Identification Division (Obszar identyfikacyjny)
2. Environment Division (Obszar parametrów środowiska)
3. Data Division (Obszar danych)
4. Procedure Division (Obszar procedur)

Jedyną wymaganą przez kompilator dywizją jest dywizja identyfikacyjna,
pozostałe stanowią częśd opcjonalną. Jeśli nie ma potrzeby definiowania nic
w pozostałych działach, można je pominąd w kodzie programu. Do dobrych nawyków
należy jednak definiowanie nagłówków tych dywizji, na wszelki wypadek, gdyby
zaistniała potrzeba 'dopisania' czegoś w trakcie tworzenia programu. [17]

15.1. Kodowanie obszaru identyfikacyjnego (Identification Division)
Grupa identyfikacyjna (z ang. Identification Division) zawiera informacje
opisujące program oraz jego autora i ma jedynie charakter informacyjny. W obecnie
zdefiniowanym standardzie języka Cobol, dział ten zawiera tylko jeden paragraf:
Program-ID, który opisuje nazwę kompilowanego programu. Nazwa ta jest dosyd
istotna, ponieważ jest jednoznaczna z finalną nazwą pliku wykonywalnego programu w
systemie. Wszystkie odwołania systemu operacyjnego do działającego programu
odbywają się właśnie poprzez alias zawierający tą właśnie nazwę. W systemach IBMMainframe może składad się on maksymalnie z 8 znaków. [17]
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000200
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Podczas kodowania nazw dywizji, paragrafów, sekcji, etc. wielkośd znaków nie ma
znaczenia. Jedynie pierwsze wersje kompilatora (z 1985 roku) miały taką 'przypadłośd',
wszystkie nazwy musiały byd pisane wielkimi literami.

15.2. Obszar parametrów środowiska (Environment Division)
Zawarte są w nim informacje dotyczące komputera na którym wykonywany
będzie kod programu. Obszar podzielony został na dwie podstawowe sekcje:
konfiguracji i wejścia/wyjścia, które dalej podzielone są na specyficzne paragrafy.

15.2.1. Sekcja konfiguracyjna
Sekcja konfiguracyjna (z ang. Configuration Section) zawiera trzy paragrafy.
Pierwszy z nich opisuje typ komputera na którym kompilowana będzie aplikacja.
Paragraf ten nosi nazwę Source-Computer. W systemach mainframe opisuje maszyny
typu IBM-370. Istnieje kilka opcji, które można wykorzystad podczas definiowania
paragrafu 'Source-Computer', m.in. tzw. tryb debuggera. Dodanie do linii frazy
“With Debugging Mode”, aktywuje wszystkie linie oznaczone w kolumnie 7 jako D.
(Słowo “With” jest także opcjonalne i może zostad pominięte). [17][15]

Paragraf Object-Computer sekcji konfiguracyjnej opisuje komputer dla którego
program

jest

projektowany.

W

oprogramowanie tworzone jest

środowiskach

Mainframe

dosyd

często

poza ośrodkiem, a następnie przenoszone

do systemów produkcyjnych klienta. Jednakże, rzadko zdarza się, aby kompilacja
oprogramowania odbywała się na innym typie maszyny niż ta, na której program ma
pracowad.

Ważniejszą

z

punktu

widzenia

programisty

jest

klauzula

'Program Collating Sequence' paragrafu Object-Computer. Często niesłusznie
pomijana przez programistów, definiuje 'na sztywno' kierunek sortowania znaków
w aplikacji. Gdy klauzula ta jest pominięta, kierunek sortowania przyjmowany jest
domyślnie taki jaki zawiera obecna konfiguracja komputera wykonującego program.
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Sekwencja ułożenia znaków jest niezwykle istotna. Nawet jeśli użyte zostały domyślne,
natywne ustawienia komputera, należy zrozumied sposób działania tego mechanizmu.
W zależności od platformy, systemu czy nawet samego środowiska kompilacji,
kodowanie wartości znaków może byd znacząco różne. [17]

Ostatni paragraf tej sekcji - Special-Names zawiera definicję specjalnych typów
(np. walut, znaków, oznaczników liczb dziesiętnych (ułamków), przecinków, etc.).
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15.2.2. Sekcja wejścia/wyjścia
Sekcja wejścia/wyjścia (z ang. Input-Output Section) zawiera dwa paragrafy
opisujące użycie fizycznych plików w programie (File-Control) oraz sposób dostępu do
danych (I-O Control), ich zachowanie, etc. [17]

15.3. Grupa danych (Data Division)
Obszar ten opisuje rzeczywiste pola danych używane przez program.
Porcje danych napływad mogą z różnych źródeł, m.in. z plików dyskowych.
W odpowiednich sekcjach tej grupy definiowane są deskryptory plików, zmienne
wykorzystywane

w

programie

czy

parametry

przekazywane

do

linkera.

70

Dostępne, predefiniowane sekcje tej grupy to:
1. File Section (Deskryptory plików)
2. Working-Storage Section (Definicje zmiennych)
3. Linkage Section (Parametry dla linkera)
4. Communications Section (W obecnej specyfikacji oficjalnie nieużywana)
5. Report Section (Wymaga dodatkowego modułu)
6. Screen Section (Tylko niektóre kompilatory)

Sekcja 'Report Section' używana jest jako moduł opcjonalny Cobola nazwany
Report Writer i nie jest dostępna we wszystkich implementacjach. Podobna sytuacja
występuje w przypadku 'Communications Section', używana jest jako moduł
dodatkowy znany pod nazwą Communications Facility. [17]

'File Section' opisuje pliki używane przez program. Wpisy wewnątrz sekcji
zawierają deskryptory dla regularnych plików wejściowych oraz dla tzw. pośrednich
plików sortowania, czyli tymczasowych plików wykorzystywanych przez Cobola
do procesów sortowania. [17]

Jednym z udziwnieo języka Cobol jest sposób definiowania zmiennych,
które buduje się z pól elementarnych otrzymując finalnie postad rekordu o złożonej
budowie. Każde pole jest unikalną i specyficzną porcją danych, dla przykładu - adres
lub numer telefonu. Używając obszaru 'Working-Storage Section' programista tworzy
złożone struktury odpowiadające formatem danym, które mają zostad przetworzone.
Pola elementarne mogą byd oddzielone tzw. fillerami, aby zwiększyd ich czytelnośd
podczas odczytu bądź wydryku. Dodatkowym utrudnieniem może byd fakt, iż zmienne
definiowane mogą byd tylko i wyłącznie jako pola globalne programu, w Cobolu
nie występują zmienne lokalne. Wszystkie obszary udostępnione w tej sekcji
mogą byd wykorzystywane w dowolnym miejscu programu podczas jego działania. [15]

'Linkage Section' zawiera parametry, które będą przekazywane między
wzajemnie wywołującymi się programami (np. między programem wywołującym
i wywoływanym). [15][6]
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'Screen Section' opisuje wszystkie operacje wejścia/wyjścia dla ekranu
oraz aktualizuje interfejs użytkownika. W środowisku Mainframe bardzo żadko
wykorzystywana sekcja z uwagi na fakt, iż obsługę interfejsu użytkownika całkowicie
przejął podsystem CICS. [17]

15.3.1. Klauzula PICTURE
Programując w języku Cobol, przed odwołaniem się do jakiegokolwiek pola
danych, musi byd ono wcześniej zadeklarowane oraz opisane przy pomocy klauzuli
PICture. Instrukcja Picture 'maluje' obraz tego w jakim formacie pole będzie
przetrzymywało dane. Za jej pomocą definiuje się szczegóły dotyczące typu i rozmiaru
danych przechowywanych w obszarze pamięci. [6]

15.3.2. Numerowanie poziomów
Każda zmienna powoływana przez program Cobolowy opisana musi byd jednym
z dostępnych poziomów. Pozwala to na grupowanie w struktury kilku zmiennych
opisujących pewną całośd, a także na odróżnienie zmiennych wykorzystywanych przez
instrukcje operacji logicznych, etc. [6]
Zakres
01-49
01
02-49

Przeznaczenie
Może być użyty do opisu pól danych
Może być użyty do opisu pojedynczego pola albo nagłówka grupy pól.
Może pojawić się tylko i wyłącznie pod nagłówkiem grupy (Higher Group
Level). Ten zakres poziomów może opisywać kolejne grupy, bądź
indywidualne pola w grupie
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Zarezerwowany dla rzadko używanej klauzuli 'Renames'.

77

Poziom zarezerwowany dla indywidualnych, elementarnych pozycji które
nie są częścią żadnej grupy. W praktyce poziom 77 jest odpowiednikiem
poziomu 01, który opisuje podstawowy element.
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Używany do tworzenia nazw wykorzystywanych w instrukcjach
warunkowych.
TAB. 13 DOSTĘPNE POZIOMY DLA DEFINICJI ZMIENNYCH W COBOLU
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15.3.3. Pola numeryczne
Oficjalna specyfikacja Cobola posiada wsparcie dla trzech podstawowych typów
danych: numerycznych, alfanumerycznych oraz znakowych. Pola numeryczne
w Cobolu moga mied maksymalną długośd do 18 cyfr i opisuje się je za pomocą
symbolu „9” instrukcji PICTURE. [6]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. HELLO.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORKING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
01 DANE-LICZBOWE PIC 9.
000900
*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

Numer poziomu

Unikalny identyfikator/
nazwa pola

Klauzula PICTURE

Format pola opisujący
jego zawartość.

TAB. 14 PRZYKŁAD DEFINICJI ZMIENNEJ LICZBOWEJ

Każdy kolejny symbol „9” reprezentuje kolejną pozycję numeryczną. Przykładowo, jeśli
przetwarzana liczba składa się z trzech cyfr, można posłużyd sie następującym kodem:

000700
000800
000900

*
01 DANE-LICZBOWE PIC 999.
*

Dłuższe liczby, bądź bardziej skomplikowane kombinacje (łączenie pól numerycznych z
symbolami) opisuje się wykorzystując skrót, w którym programista określa typ pola
oraz w nawiasach okrągłych jego długośd.

000700
000800
000900

*
01 DANE-LICZBOWE PIC 9(3).
*

Powyższy zapis jest równoznaczny z poprzednim. Pole DANE-LICZBOWE będzie
składało sie z trzycyfrowej liczby.
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Samo powołanie zmiennej nie zawsze jest wystarczające. Dobrym nawykiem
nie tylko programistów Cobola, ale także innych języków, jest zapełnienie pola danymi
inicjującymi. Programiści języka C zmuszeni są wręcz do inicjalizacji zmiennych,
ponieważ bez jawnego przypisania wartości początkowej, zmienna może wskazywad na
dane pozostałe w pamięci. Podczas operacji liczenia, może okazad się, że jakaś
niezainicjowana zmienna zawiera fałszywe, psujące obliczenia wartości. W języku
Cobol, do nadawania wstępnych wartości deklarowanych zmiennych służy instrukcja
Value, np.
Wartość początkowa

000700
000800
000900

*
01 DANE-LICZBOWE PIC 9(3) VALUE 210.
*

Podczas wpisywania danych do tego typu zmiennej, programista nie musi martwid się o
pozycyjnośd liczb. Jeśli program pobiera dane od użytkownika, nie ma znaczenia w
jakiej postaci zostaną wpisane, np. wprowadzenie liczby 20 daje ten sam rezultat co
020. [15]

Warto jednak wspomnied, iż pola numeryczne przetwarzane są od prawej
strony, tzn. jeśli zmienna o rozmiarze 3 cyfr otrzyma liczbę 4 cyfrową, pierwszy znak
liczby zostanie 'ucięty'. Rodzi to pewne niebezpieczne sytuacje, ponieważ nie ma
bezpośredniej kontroli takich zachowao podczas pracy programu. Przykładowo jeśli
użytkownik na wejściu poda liczbę 1000, a definicja pola przewiduje tylko 3 cyfry,
program odczyta taką wartośd jako 000. Nowoczesne kompilatory potrafią częściowo
przewidzied taką sytuację i skompilują program warunkowo, nie chroni to jednak przed
błędnym działaniem takiego programu. [17]

15.3.3.1. Pola numeryczne z przecinkiem
Podczas pracy z liczbami, szczególnie w systemach księgowych często
przetwarzanymi danymi są liczby z wartością dziesiętną. W Cobolu określenie punktu
dziesiętnego liczby jest niesamowicie proste. Podczas opisywania obrazu danego pola
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za pomocą klauzuli PICture, należy uwzględnid za pomocą znaku „v” miejsce przecinka
oddzielającego wartości dziesiętne od całkowitych. Symbol „v” nosi nazwę niejawnej
pozycji dziesiętnej (z ang. implied decimal position). Liczby zmiennoprzecinkowe w
Cobolu nie wymagają dodatkowej przestrzeni w pamięci.
Separator miejsca
dziesiętnego liczby

000700
000800
000900
001000

*
01 WARTOSC-WALUTOWA PIC 9(5)v9(2) VALUE 392.23.
01 WARTOSC-DZIESIETNA PIC 9(5)v9(4) VALUE 265.6254.
*

Długośd całego pola numerycznego podobnie jak w przypadku liczb dziesiętnych nie
może przekraczad 18 cyfr.

Dodad także należy, iż do obliczeo wykonywanych na kwotach walutowych
Cobol dostarcza dodatkowego parametru COMP-3, który przełącza reprezentacje
danych zapisywanych w zmiennej z tekstowej w numeryczną. Przyspiesza to znacznie
proces przetwarzania oraz zwiększa precyzje obliczeo. W przypadku korzystania ze
zmiennych typu reprezentacji dosłownej, częśd danych może zostad utracona np.
podczas przepisywania między polami. [15]

15.3.3.2. Znak pola numerycznego
W wielu przypadkach zachodzi potrzeba precyzyjnego określenia znaku danej
wartości numerycznej (np. przy pomiarach temperatur, obliczeniach zysków/strat,
wyświetlaniu salda rachunku, etc.). Jawne określenie liczby jako 'signed' uzyskuje się
poprzez dodanie znaku S zaraz po instrukcji PIC i przed jakimkolwiek opisem pola
numerycznego, np. [17]
Symbol znaku liczby

000700
000800
000900
001000

*
01 WARTOSC-UJEMNA PIC S9(5)v9(2) VALUE -392.23.
01 WARTOSC-DODATNIA PIC S9(5)v9(4) VALUE +265.6254.
*
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Podobnie jak w przypadku wartości zmiennoprzecinkowych, określenie znaku
nie wpływa na pojemnośd pola numerycznego (nie zabiera żadnej pozycji). Różne
wersje Cobola na różnych typach komputerów zapisują wartości znakowe w różnych,
wewnętrznych reprezentacjach. W większości przypadków, programiści Cobola nie
muszą martwid się o to w jaki sposób komputer przechowuje te wartości, jednak
problem pojawid się może w procesie integracji kilku różnych systemów pracujacych na
różnych platformach, bądź napisanych w różnych językach programowania. W takiej
sytuacji istnieje możliwośd jawnego zdefiniowania sposobu zapisu znaku pola
numerycznego jako osobną, odseparowaną wartośd. Służy do tego instrukcja Sign
Separate dodawana do definicji pola numerycznego. Używając tej klauzuli określa się
pozycję znaku względem pozostałych pozycji liczby. Obydwa znaki - pozytywny i
negatywny reprezentowane są domyślnie przez symbol plusa (+) i minusa (-). [17]
000700
000800
000900
001000

*
01 WARTOSC-UJEMNA PIC S9(5)v9(2) VALUE -392.23 SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.
01 WARTOSC-DODATNIA PIC S9(5)v9(4) VALUE +265.6254 SIGN TRAILING SEPARATE.
*

W pierwszym przypadku, znak poprzedza liczbę, w rezultacie otrzymamy: -724.21 bądź
+724.21. W drugim przypadku, znak będzie kooczył liczbę. Jak widad na przykładzie,
słowa kluczowe is i character można pominąd.

15.3.4. Pola alfanumeryczne
Pola alfanumeryczne mogą zawierad wszystkie znaki włączając w to cyfry.
Mogą zawierad dowolne dane, jednakże, jeśli pole alfanumeryczne zawiera dane
liczbowe, nie mogą byd one użyte bezpośrednio w obliczeniach. Powołanie zmiennej
zawierającej dane alfanumeryczne jest bardzo podobne do definicji pól numerycznych.
Symbol reprezentujący znaki alfanumeryczne to “X”. [17]
000700
000800
000900

*
01 DANE-LICZBOWE PIC X VALUE "N".
*
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Powyższa

zmienna

zostanie

zainicjowana

wartością

“N”.

Wartości

pól

alfanumerycznych w odróżnieniu od wartości numerycznych podajemy w podwójnym
cudzysłowie. Wszystkie konwencje związane ze skrótami, które dotyczyły pól
numerycznych działają tutaj na tej samej zasadzie. Przykładowo, powołanie pola 25
pozycyjnego, wypełnionego gwiazdkami wygląda bardzo podobnie jak w przypadku pól
numerycznych.
000700
000800
000900

*
01 DANE-LICZBOWE PIC X(25) VALUE ALL "*".
*

Należy jednak pamiętad, iż o ile w przypadku pól numerycznych, wartości sprawdzane
były od prawej strony do lewej i jeśli zakres pola był zbyt mały, aby pomieścid liczbę,
była ona obcinana z lewej strony. W przypadku pól alfanumerycznych sytuacja jest
dokładnie odwrotna. Pola znakowe parsowane są od lewej strony do prawej. Jeśli pole
jest mniejsze od wartości, prawa częśd znaków które się nie zmieszczą zostanie
utracona. [17]

15.3.5. Literały specjalne
Język Cobol dostarcza szeregu predefiniowanych instrukcji odpowiadających
znakom, które mogą mied wpływ podczas przenoszenia programu na różne platformy
bądź systemy. Aby nie sprawdzad jakie wartości danego kodowania obsługuje dany
system operacyjny, używa się tzw. literałów. W procesie kompilacji, zastępowane
są one odpowiednimi dla danego środowiska wartościami. [15]
Literał
SPACE(S)
ZERO(S)
QUOTE(S)
LOW-VALUE
HIGH-VALUE

Przeznaczenie
Wypełnia pole spacjami (operacja domyślna dla pól alfanumerycznych).
Wypełnia pole numeryczne zerami, jest to dobry sposób na inicjalizacje
zmiennych liczbowych.
Określa znak cydzysłowia, np. gdy zachodzi potrzeba wpisania go do
łańcucha znakowego, choć większość kompilatorów zaakceptuje
konstrukcję ”XX”YY”ZZ”.
Podaje najmniejszą wartość znaku z tablicy 'collate sequence' dla danego
komputera (wartości te mogą być różne na różnych
systemach/platformach)
Analogicznie do powyższego, z tym, że podaje najwyższą wartość.
TAB. 15 LITERAŁY SPECJALNE W JĘZYKU COBOL [15]
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15.3.6. Formatowane pola numeryczne
Kiedy komputer używa pól numerycznych do wewnętrznych obliczeo, ich
reprezentacja nie ma znaczenia dla osoby obsługującej program. Jednakże, kiedy
numery mają byd wyświetlone na ekranie, bądź wydrukowane w postaci raportu ich
wygląd może byd bardzo znaczący. Język Cobol umożliwia korzystanie z bardzo
rozbudowanych

mechanizmów

edycji

reprezentacji

zmiennych

zarówno

alfanumerycznych jak i liczbowych.

Dla przykładu liczba w postaci 392291923.32 nie jest zbyt łatwa do odczytania, jak ta
sama sformatowana w następujący sposób 392,291,923.32. Jakby tego było mało, jeśli
programista nie utworzy podstawowych reguł formatowania, użytkownik programu na
ekranie jako wynik operacji może uzyskad np. 0000000019.33, zamiast np. 19.33.
Kiedy liczba zostanie przeniesiona do formatowanego pola numerycznego, komputer
traktuje ją jako pole alfanumeryczne. Po takiej operacji odwoływanie się do tego typu
pól i traktowanie je jako liczbowe będzie niemożliwe, poza wyjątkami w postaci
polecenia COMPUTE czy MOVE. Liczby przeniesione do formatowanych pól
numerycznych nadal posiadają właściwośd równania do prawej strony. Ta właściwośd
jest szczególnie istotna przy tworzeniu różnego rodzaju raportów, gdzie takie wartości
po prostu wygodniej się czyta. [17]
Poniższa tabela opisuje dostępne podinstrukcje klauzuli Picture służące do
formatowania pól numerycznych.
Symbol
.
Z
*
- lub +
CR lub DB
$
B
/
0
,

Przeznaczenie
Oddziela wartości dziesiętne od całkowitych
Oznacza wartość “0”
Oznacza wartość zerową i wypełnia * miejsca w których występuje “0”
przed wartością liczbową
Określa znak danej liczby
Określa kredyt lub debet
Znak waluty
Określa znak przerwy, tzw. blank character
Umieszcza znak ”/” w polu (np. dla daty)
Umieszcza “0”
Umieszcza przecinek (np. oddzielenie wartości 2,112.45)
TAB. 16 SYMBOLE FORMATUJĄCE [15]
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15.3.7. Grupowanie zmiennych
W

rozbudowanych

aplikacjach

rzadko

zdarza

się,

aby

programista

wykorzystywał pojedyocze definicje zmiennych do opisu skomplikowanych rekordów,
bądź grupy powiązanych ze sobą informacji. Cobol umożliwia grupowanie kilku pól
różnego typu oraz ich swobodne formatowanie. Za pomocą odpowiedniej numeracji
zmiennych,

można

uzyskad

skomplikowane

struktury

wielopoziomowe

odzwierciedlające rzeczywistą budowę rekordów przetwarzanych przez program.

Identyfikator grupy, unikalny w
obrębie programu

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
Identyfikatory pól, unikalne w000300
PROGRAM-ID. GROUPS.
obrębie grupy
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
01 GRUPA-1.
000900
02 POLE-1
PIC X(5) VALUE „HELLO”.
001000
02 POLE-2
PIC X(5) VALUE „WORLD”.
001100
02 POLE-3
PIC X(80) VALUE ALL "*".
001200
01 GRUPA-2.
001300
02 POLE-1
PIC X(6) VALUE „FROM S”.
001400
02 POLE-2
PIC 9(3) VALUE 370.
001500
02 POLE-3
PIC X
VALUE "!".
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
Odwołanie do zawartości całej
001900
*
grupy
002000
DISPLAY GRUPA-1 GRUPA-2.
002100
DISPLAY POLE-1 OF GRUPA-1.
Odwołanie do konkretnego
002100
DISPLAY POLE-2 OF GRUPA-1.
pola grupy
002100
DISPLAY POLE-3 OF GRUPA-1.
002100
DISPLAY POLE-1 OF GRUPA-2.
002100
DISPLAY POLE-2 OF GRUPA-2.
002100
DISPLAY POLE-3 OF GRUPA-2.
002200
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 40 GRUPOWANIE ZMIENNYCH

Do każdego z pól można bezpośrednio odwoład się używając identyfikatora grupy oraz
nazwy danej składowej. Pola w obrębie grupy muszą posiadad unikalne nazwy,
podobnie jak nazwy grup w obrębie programu.

TSO CALL ‘PLUCIEN.FIRSTAPP.LOAD(HELLO)’
HELLO WORLD ************************************************ FROM S370!
HELLO
WORLD
************************************************
Wynik działania kolejnych
FROM S
instrukcji DISPLAY
370
(każde pole osobno)
!

Wynik działania instrukcji
DISPLAY GRUPA-1 GRUPA-2.
Instrukcja wyświetla rekordy tak
jak zostały zdefiniowane.

RYS. 41 PRZYKŁAD ODCZYTU GRUPY I PÓL ELEMENTARNYCH
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15.4. Kodowanie procedur
Dział 'Procedure Division' zawiera wszystkie instrukcje przetwarzania danych.
W tym dziale koduje się algorytmy działania i wykorzystuje dane dostarczone w innych
dywizjach. Dział ten można dzielid na sekcje i paragrafy jeśli zachodzi taka potrzeba.
'Procedure Division' musi zawierad przynajmniej jeden Paragraf. Nazwa paragrafu
zaczynad się musi w obszarze A czyli od kolumny 8. W Cobolu wszystkie nazwy
zmiennych, paragrafów i sekcji mogą mied do 30 znaków długości. Istnieją różne
konwencje nazewnicze, jednak przyjętym standardem wśród programistów tego
środowiska jest separacja wyrazów myślnikami, np. Odczyt-Pliku-Z-Dysku. [15]
W tym miejscu znajduje się cały proceduralny kod programu i logika jego
przetwarzania. Używając ponownie analogii przepisu kulinarnego, jest to miejsce gdzie
miksuje się ze sobą wszystkie wcześniej przygotowane składniki. Należy pamiętad, że ta
częśd

kodu

aplikacji

Cobolowej

powinna

byd

maksymalnie

przemyślana

i zorganizowana, albowiem zależy od niej funkcjonalnośd, efektywnośd oraz
użytecznośd programu. Przetwarzanie programu zaczyna się od pierwszej instrukcji
tego bloku. Blok Procedure Division musi zawierad przynajmniej jeden paragraf który
jednocześnie jest początkiem tego bloku. [17]

15.4.1. Paragrafy
Pamiętad należy, iż składnia języka Cobol zaprojektowana została w taki sposób,
aby była jak najbardziej zbliżona do języka angielskiego. To podobieostwo jest źródłem
pochodzenia terminu paragraf.

Paragrafy zaczynają się od nazwy i wg specyfikacji języka powinny (chod
nowoczesne kompilatory nie zawsze tego wymagają) zaczynad się w pierwszej
kolumnie obszaru A. Długośd nazwy może dochodzid do 30 znaków i zakooczona
powinna byd kropką. Pod definicją paragrafu musi znajdowad się przynajmniej jedna
instrukcja lub zdanie. Zdaniem zaś, nazywamy grupę instrukcji wykonujących okresloną
czynnośd. [6]
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Kodowanie poleceo Cobola umożliwia sterowanie funkcjami procesora i na ogół
wskazuje maszynie sposób wykonania pracy. Polecenia zapisane powinny byd
w obszarze B. Każda instrukcja może kooczyd się kropką, nie jest to jednak wymóg tak
jak w przypadku średników języka C++ czy Java. Każdy paragraf natomiast
musi byd zakooczony symbolem kropki. [6][17]

15.4.2. Sekcje
Sekcje są opcjonalną strukturą w Cobolu. Sekcje tworzy się w bloku procedur
w celu zgrupowania kilku paragrafów. Pierwsza instrukcja po definicji sekcji powinna
byd nazwą paragrafu, jednak większośd obecnie dostępnych kompilatorów ignoruje ten
standard i pozwala pominad nagłówek pierwszego z nich.

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. HELLO.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
Nazwa sekcji która
000600
*
ma zostać wykonana
000700
PROCEDURE DIVISION.
000800
001-MAIN.
000900
PERFORM SEKCJA-1.
001000
STOP RUN.
Paragrafy składające
001100
*
się na sekcję nr 1
001200
SEKCJA-1 SECTION.
001300
101-PARAGRAF-1.
001400
DISPLAY „Wykonuje paragraf nr 1".
001500
DISPLAY „Koniec paragrafu nr 1".
001600
102-PARAGRAF-2.
001700
DISPLAY „Wykonuje paragraf nr 2".
001800
DISPLAY „Koniec paragrafu nr 2".
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 42 DEFINICJA SEKCJI
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16. Instrukcje języka Cobol
16.1. Instrukcje matematyczne
Język Cobol dostarcza pełnego zestawu operacji matematycznych, które mogą
byd używane do prostych wyrażeo lub do kompleksowych, rozbudowanych formuł
obliczeniowych. Pięc podstawowych instrukcji to:
1. Add – dodawanie
2. Subtract – odejmowanie
3. Multiply – mnożenie
4. Divide – dzielenie
5. Compute – kompleksowa instrukcja dla złożonych operacji arytmetycznych

16.1.1. Add
Dodawanie w języku Cobol realizowane jest m.in. poprzez użycie instrukcji ADD.
W jednym kroku możliwe jest dodawanie kilka wartości jednocześnie w różnych
kombinacjach: pole do pola, kilka pól do pola, kilka pól do kilku pól, wartości liczbowe
do pól, etc.
Przy dodawaniu pól o różnych obrazach PIC istnieje możliwośd sprawdzenia czy dane
pole nie 'przeważyło' swoją wartością rozmiaru docelowej zmiennej. Posługując
się dyrektywą ‘On Size Error’ programista może przechwycid wyjątek i odpowiednio na
niego zareagowad. [17]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. HELLO.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
Liczby oddzielone
000600
WORKING-STORAGE SECTION.
spacją, które zostaną
dodane do zmiennej
000700
77 POLE PIC 9(2) VALUE 3.
POLE
000800
*
000900
PROCEDURE DIVISION.
Opcjonalna obsługa
001000
001-MAIN.
błędów
001100
ADD 5 2 TO POLE
001200
ON SIZE ERROR
001300
DISPLAY „ZBYT CIASNE POLE!”
001400
NOT ON SIZE ERROR
001500
DISPLAY „DODANIE WYKONANO! WYNIK:” POLE.
001600
END-ADD.
001700
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 43 PRZYKŁAD INSTRUKCJI ADD
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Liczby 5 i 2 zostaną zsumowane oraz dodane do zmiennej POLE, w której zostanie
zapisany ostateczny wynik całej operacji. Operacja wygląda następująco:
1. Dodawane są wartości występujące po lewej stronie wyrażenia (czyli przed
słowem kluczowym TO), 5 + 2 = 7.
2. Suma wartości dodawana jest do wartości pola numerycznego POLE, 7 + 3.
3. Wynik zapisywany jest w zmiennej POLE i wynosi 10.
Pamiętad należy także, że przy dodawaniu pól zawierających wartości dziesiętne
może dojśd do utracenia prawidłowego wyniku. Przykładowo, jeśli wg powyższego
przykładu zostanie podjęta próba dodania do siebie kolejno pola o wartościach 3.216
i 2.42, wynikiem operacji będzie 5.63, a nie 5.636. Nie zawsze taki efekt jest
zamierzony, dlatego istnieje możliwośd użycia podpolecenia Rounded do wyrażenia
ADD, która zaokrągli dodawane wartości do najbliższej wartości całkowitej.
Przykładowo:
000700
000800
000900

*
ADD 3.216 TO POLE-NUMERYCZNE ROUNDED.
*

Jeśli pole POLE-NUMERYCZNE miało wartośd 10.00 i rozmiar 4 bajtów, zapisany wynik
będzie równy 13.22.
Gdy zachodzi potrzeba, aby wynik operacji arytmetycznej zapisany był w osobnej
zmiennej, tak aby nie zmieniad wartości składników tej operacji. Można posłużyd się
klauzulą Giving. [17]

Zmienna w której
zostanie zapisany
wynik dodawania

000700
000800
000900

*
ADD 3.216, 24.21 TO 4.21 GIVING POLE-NUMERYCZNE.
*

W powyższym przykładzie użyty został symbol przecinka, aby kod wyglądał
przejrzyściej. Przecinki w tym przypadku pomijane są podczas kompilacji i mają
charakter wyłącznie estetyczny.
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Istnieje metoda na dodawanie identycznych pól dwóch różnych grup. Służy do tego
podinstrukcja corresponding, która wyszukuje pola o identycznym identyfikatorze
i je sumuje. [17]
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100 *
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. CORRESP.
000400 *
000500
DATA DIVISION.
000600
WORKING-STORAGE SECTION.
000700 *
000800
01 GRUPA-1.
000900
02 POLE-1
PIC 99 VALUE 10.
001000
02 POLE-2
PIC 999 VALUE 152.
001100
01 GRUPA-2.
001200
02 POLE-1
PIC 99 VALUE 30.
001300
02 POLE-2
PIC 999 VALUE 401.
001400 *
001500
PROCEDURE DIVISION.
001600
000-MAIN.
001700
ADD CORRESPONDING GRUPA-1 TO GRUPA-2.
001800
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 44 INSTRUKCJA CORRESPONDING

16.1.2. Subtract
Zasada budowy wyrażeo z użyciem polecenia Subtract jest niemalże identyczna
jak w przypadku instrukcji ADD. Różnica polega na zamianie słowa logicznego “TO”
na “FROM”. Podobnie jak w przypadku ADD, wszystkie pola i wartości liczbowe
znajdujące się po lewej stronie od FROM zostają dodane do siebie, a następnie odjęte
od pola lub pól występujących po prawej stronie FROM. Można używad podinstrukcji
Rounded oraz On Size Error. Wynik domyślnie przetrzymywany jest w polu od którego
odejmujemy (w ADD przechowywany był w polu do którego dodajemy). [17]

000700
000800
000900

*
SUBTRACT 3 FROM 5 GIVING POLE-NUMERYCZNE.
*

Nazwa zmiennej w której
zostanie zapisany wynik
odejmowania
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Ważną sprawą jest uważne definiowanie obrazów pól numerycznych, których wartości
mogą zawierad wartości ujemne. Jeśli pole nie przewiduje wyświetlania znaku,
informacja ta zostaje utracona. Przykładowo:

******
000100
000200
000300
000400
000500
000600
000700
000800
000900
001000
001100
001200
001300
001400
******

***************************** Top of Data ******************************
*
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SUBTRACT.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 POLE-1
PIC 99 VALUE 20.
77 POLE-2
PIC 99 VALUE 10.
*
PROCEDURE DIVISION.
Wynik operacji odejmowania
000-MAIN.
10-20 będzie równy 10, co
SUBTRACT POLE-1 FROM POLE-2.
jest BŁĘDEM!
DISPLAY POLE-2.
STOP RUN.
**************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 45 INSTRUKCJA SUBTRACT

Wynik operacji zapisany w zmiennej POLE-2 i będzie miał wartośd 10, zostanie
utracony znak wartości ujemnej. Poniższy przykład ukazuje poprawny zapis zmiennych:

******
000100
000200
000300
000400
000500
000600
000700
000800
000900
001000
001100
001200
001300
001400
******

***************************** Top of Data ******************************
*
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SUBTRACT.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 POLE-1
PIC S99 VALUE 20.
77 POLE-2
PIC S99 VALUE 10.
*
PROCEDURE DIVISION.
000-MAIN.
W tej postaci wynik będzie
poprawny.
SUBTRACT POLE-1 FROM POLE-2.
DISPLAY POLE-2.
STOP RUN.
**************************** Bottom of Data ****************************

16.1.3. Multiply
Analogicznie jak w poprzednich poleceniach, składnia instrukcji mnożenia jest
identyczna z wyjątkiem słowa kluczowego TO/FROM, które zamienione zostało słowem
“BY”. Jednakże, w przypadku mnożenia istnieje pewne ograniczenie, a mianowicie
składnik po lewej stronie słowa logicznego “BY” może byd tylko jeden. Pola które mają
zostad pomnożone mogą występowad w dowolnej ilości. [17]
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******
000100
000200
000300
000400
000500
000600
000700
000800
000900
001000
001100
001200
001300
001400
001500
******

***************************** Top of Data ******************************
*
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MULTPL.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 POLE-1
PIC S99 VALUE 20.
77 POLE-2
PIC S99 VALUE 10.
77 WYNIK
PIC S999 VALUE ZEROS.
Nazwa zmiennej w której
*
zapisany zostanie wynik
PROCEDURE DIVISION.
mnożenia
000-MAIN.
MULTIPLY POLE-1 BY POLE-2 GIVING WYNIK.
DISPLAY WYNIK.
STOP RUN.
**************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 46 INSTRUKCJA MULTIPLY

Działanie instrukcji także można kontrolowad używając klauzuli On Size Error
oraz Rounded. Nie ma możliwości skorzystania z mechanizmu CORRESPONDING.

16.1.4. Divide
W odróżnieniu od poprzedników, istnieją dwa sposoby zapisania funkcji
dzielenia. Obydwa pozwalają na użycie podinstrukcji Rounded oraz On Size Error.
Słowa odpowiedzialne za logikę to INTO oraz BY.
000700
000800
000900

*
DIVIDE POLE-1 INTO POLE-2.
*

Zakładając, iż POLE-1 odpowiada wartości numerycznej 2 oraz POLE-2 wartości 10,
otrzymany wynik dzielenia będzie równy 5. Zasada działania jest bardzo prosta,
dzielone zostaje POLE-2 przez wartośd pola POLE-1, wynik zostaje zapisany w zmiennej
POLE-2. Podobnie jak w przypadku mnożenia, po prawej stronie słowa kluczowego
INTO może występowad kilka pól numerycznych. Każde z nich zostanie podzielone
przez wartośd zmiennej POLE-1. Jeśli zdefiniowana została klauzula On Size Error, pole
które wywoła błąd przepełnienia nie zostanie zmodyfikowane.
Druga metoda zapisu pozwala na zamianę miejscami dzielnika i dzielnej.
000700
000800
000900

*
DIVIDE POLE-2 BY POLE-1 GIVING POLE-NUMERYCZNE.
*
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Powyższy

przykład

da

dokładnie

ten

sam

wynik,

co

poprzednik.

Jednak w tym przypadku wynik przechowywany musi byd w osobnej zmiennej.

16.1.4.1. Reszta z dzielenia
Gdy zachodzi potrzeba użycia wyniku reszty z operacji dzielenia, polecenie
DIVIDE można rozwinąd podinstrukcją REMINDER wskazując zmienną w której zostanie
zapisana jej wartośd. [17]
Nazwa zmiennej w której zapisana
zostanie wartość reszty.

000700
000800
000900

*
DIVIDE POLE-2 BY POLE-1 GIVING POLE-NUMERYCZNE REMAINDER POLE-NUM-RESZTA.
*

Ważną uwagą, dotyczącą wszelkich obliczeo matematycznych jest fakt, iż dzielnik nie
może mied wartości równej “0”. Wiele systemów (w tym z/OS) w przypadku
wystąpienia takiej okoliczności, zakooczy program wyjątkiem. [6]

16.1.5. Rozbudowane formuły matematyczne, a instrukcja Compute
Instrukcja Compute umożliwia tworzenie reguł obliczeniowych w bardziej
matematycznym formacie. Możliwe jest używanie klauzuli Rounded oraz ‘On Size
Error’ w identyczny sposób jak w omówionych wcześniej poleceniach. Do konstrukcji
wyrażeo służą podstawowe operatory arytmetyczne znane z innych języków
programowania. [15]
000700
000800
000900
001000

*
COMPUTE WYNIK = (2 + 5) / 10.
COMPUTE WYNIK ROUNDED = (2.1 + 5.5) / 10.6 * 7.4.
*

Wykładniki potęgi zapisywane są za pomocą dwóch znaków gwiazdki, np. 25**2.
Należy zwrócid szczególną uwagę przy definicji rozmiaru pola wynikowego,
ponieważ zbyt ciasny zakres może doprowadzid do częściowej utraty wartości
numerycznej, a co za tym idzie - otrzymany wynik będzie błędny. [17]
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16.2. Przemieszczanie wartości zmiennych w pamięci, instrukcja Move
Polecenie MOVE umożliwia przeniesienie wartości między różnymi polami
danych zadeklarowanych w programie. Umożliwia m.in. przygotowanie danych do
obliczeo, przeniesienie wartości numerycznych do pól formatowanych, etc. Podobnie
jak w instrukcjach arytmetycznych, należy zwrócid uwagę na rozmiary i format pól, aby
nie utracid danych, znaków bądź wartości danej zmiennej. [15]
000700
000800
000900

*
MOVE POLE-1 TO POLE-2.
*

Polecenie współpracuje z klauzulą CORRESPONDING.
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17. Zaawansowane konstrukcje językowe
Mnogośd i użytecznośd wbudowanych procedur i mechanizmów języka Cobol,
czyni go wyjątkowo łatwym narzędziem do kodowania skomplikowanych algorytmów
kodu biznesowego. Umożliwia zakodowanie często powtarzalnych operacji na
dostarczonych bazach danych, ich walidacji a także podejmowania skomplikowanych,
logicznych decyzji w przypadku wystąpienia przewidywalnych wyjątków.

17.1. Powtarzalność operacji, czyli pętle programowe
Jedną

z

trzech

podstawowych

konstrukcji

strukturalnego

programu

komputerowego jest pętla, umożliwiająca cykliczne wykonywanie ciągu instrukcji bądź
procedur, aż do momentu zajścia warunku kooczącego jej pracę. Działanie pętli
w języku Cobol wymusza się używając instrukcji Perform dostępnej w kilku możliwych
wariantach.

START

Operacje
przetwarzania /
Wywoływanie
procedur

Nie

Warunek końca
pętli spełniony?

Tak
KONIEC!

RYS. 47 ALGORYTM TYPOWEJ PĘTLI PROGRAMOWEJ

Najbardziej podstawowa wersja polecenia Perform umożliwia uruchomienie procedury
z bloku kodu procedur.

89

Wykonany zostanie RAZ kod
paragrafu numer 1.

000020 PROCEDURE DIVISION.
000030 0001-MAIN.
000040
PERFORM PARAGRAF-1.
000050
DISPLAY „KONIEC PRACY PROGRAMU!".
000060
STOP RUN.
000070 PARAGRAF-1.
000080
DISPLAY „WYKONUJE PARAGRAF-1".
000090
DISPLAY „KONIEC PARAGRAFU-1".

RYS. 48 INSTRUKCJA PERFORM

Na powyższym przykładzie zauważyd można, iż używanie instrukcji PERFORM może
wpłynąd na kolejnośd wykonywania poszczególnych sekcji kodu. Program ‘skoczy’
do paragrafu pierwszego, wykona jego blok instrukcji, a następnie wróci do instrukcji
procedury głównej.

Dla ułatwienia, aby wykonad kilka paragrafów jednocześnie, możliwe jest grupowanie
ich w tzw. sekcje omówione w poprzednim rozdziale pracy. Nie ma potrzeby
kodowania instrukcji Perform dla każdego paragrafu osobno, dla czytelności kodu
można zastąpid je jedną instrukcją wskazującą na nazwę sekcji.

Standardowo instrukcja bez podania dodatkowych parametrów wykona tylko jeden raz
wskazany paragraf bądź blok poleceo. Aby wydłużyd jej działanie, nalezy wymusid
za pomocą podinstrukcji ‘UNTIL’ warunek ukooczenia pracy pętli. Dokumentacja
języka, do zapisu warunku przerwania pracy instrukcji Perform zaleca używanie
zmiennych poziomu 88 opisujących stany logiczne instrukcji warunkowych.

000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
000100
000110
000120
000130
000140

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
Warunek zatrzymania pętli
01 KONIEC-PETLI PIC 99 VALUE 01.
88 DZIESIEC-RAZY VALUE 10.
PROCEDURE DIVISION.
0001-MAIN.
PERFORM PARAGRAF-1 UNTIL DZIESIEC-RAZY.
DISPLAY „KONIEC WYKONANIA PARAGRAFU-1".
STOP RUN.
PARAGRAF-1.
DISPLAY „WYKONUJE PARAGRAF-1".
DISPLAY „KONIEC PARAGRAFU-1".
ADD 1 TO KONIEC-PETLI.

RYS. 49 INSTRUKCJA PERFORM Z WARUNKIEM
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Powyższy przykład może byd nieco nieczytelny, z uwagi na fakt, iż wykorzystując
zmienną kontrolną sterowana jest ilośd powtórzeo wykonania całej operacji. Jest to
niezbyt eleganckie rozwiązanie i nie powinno byd stosowane przez zawodowych
programistów. Ukazuje ono jednak mechanizm działania zarówno klauzuli Until jak
i użycia zmiennych logicznych poziomu 88. [15]

Mniej skomplikowanym i z pewnością czytelniejszym zapisem powyższych
instrukcji jest metoda użycia podinstrukcji ‘Times’. Klauzula ta określa odgórnie ile razy
dana pętla ma zostad wykonana. Nie przyjmuje ona warunków logicznych, lecz wartośd
liczbową w postaci zmiennej bądź na stałe wpisanej cyfry.
Ilość powtórzeń

000020 PROCEDURE DIVISION.
000030 0001-MAIN.
000040
PERFORM PARAGRAF-1 10 TIMES.
000050
DISPLAY „KONIEC WYKONANIA PARAGRAFU-1".
000060
STOP RUN.
000070 PARAGRAF-1.
000080
DISPLAY „WYKONUJE PARAGRAF-1".
000090
DISPLAY „KONIEC PARAGRAFU-1".

RYS. 50 INSTRUKCJA PERFORM Z PARAMETREM

Zapis ten wydaje się byd znacznie czytelniejszy i łatwiejszy w zrozumieniu. Nie zawsze
jednak istnieje możliwośc jego użycia bez definiowania zewnętrznych wskaźników bądź
liczników operacji, co komplikuje proces kontroli takiej pętli. Niekiedy zachodzi
potrzeba nieregularnych kroków, np. co dwa indeksy. W tym przypadku programista
może posłużyd sie podinstrukcją ‘Varying’, w której precyzyjnie opisuje start,
krok oraz koniec działania pętli.
000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
000100
000110
000120
000130

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
Warunek zatrzymania pętli
01 LICZNIK PIC 99 VALUE ZEROS.
PROCEDURE DIVISION.
0001-MAIN.
PERFORM PARAGRAF-1 VARYING LICZNIK
FROM 1 BY 2 UNTIL LICZNIK > 10.
DISPLAY „KONIEC WYKONANIA PARAGRAFU-1".
STOP RUN.
PARAGRAF-1.
DISPLAY „WYKONUJE PARAGRAF-1 PORAZ: " LICZNIK.
DISPLAY „KONIEC PARAGRAFU-1".
Parametry startu i kroku

RYS. 51 INSTRUKCJA PERFORM Z LICZNIKIEM
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Programista może wpłynąd na moment sprawdzania warunku podczas wykonywania
pętli, z góry może określid czy logika ma byd sprawdzama przed czy po wejściu do pętli.
Służy do tego klauzula ‘with test after/before’ dodana zaraz za nazwą paragrafu.

Jedną z ciekawszych możliwości, jaką dostarcza instrukcja Perform jest wykonywanie
w pętli tzw. instrukcji inline, czyli wpisanych bezpośrednio w ciało pętli. Zamiast
posługiwad się nazwą paragrafu bądź sekcji, programista może zakodowad proste
operacje zaraz po instrukcji Perform koocząc ich treśd terminatorem End-Perform.

000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
000100
000110

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LICZNIK PIC 99 VALUE ZEROS.
PROCEDURE DIVISION.
0001-MAIN.
PERFORM WITH TEST AFTER VARYING LICZNIK
FROM 1 BY 2 UNTIL LICZNIK > 10
DISPLAY „STAN LICZNIKA: „ LICZNIK
END-PERFORM.
STOP RUN.

Instrukcje ‘inline’

Terminator instrukcji PERFORM

RYS. 52 ZAAWANSOWANA INSTRUKCJA PERFORM

W tego typu konstrukcjach ważne jest zachowanie zasady, iż kropka kooczy całe
zdanie, a nie fragment kodu. Postawienie kropki po instrukcji DISPLAY spowoduje
wyrzucenie błędu przez kompilator. Kropka może jedynie kooczyd logicznie spójną
częśd kodu, jeśli użyty został terminator – to on wyznacza koniec jednolitej operacji.
Warto także wspomnied, że instrukcje Perform mogą byd zagnieżdżone jedna
w drugiej. [15][17][6]

17.2. Sterowanie warunkowe i konstrukcja przełącznika logicznego
Kolejnym z trzech podstawowych mechanizmów konstruowania kodu, jest
mechanizm sterowania warunkowego. Na ogół, programy komputerowe wykonują
zadania poczynając od najprostszych obliczeo koocząc na skomplikowanych,
wymagających

podejmowania

szeregu

decyzji,

rozbudowanych

algorytmach

przetwarzania danych. Często zdarza się, iż program musi odpowiednio zareagowad na
nietypową sytuację, która mogła wystąpid, bądź na format danych wejściowych,
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w których zaszyta może byd informacja na temat modułu jaki ma go przetworzyd.
Dzięki wbudowanym mechanizmom większości języków programowania, w tym także
Cobola, programista może przygotowad aplikację tak, aby odpowiednio zareagowała
i uruchomiła odpowiednie procedury w przewidywalnych warunkach. [17]

Najbardziej podstawową instrukcją umożliwiającą konstrukcję warunku jest instrukcja
‘if’ (z ang. jeśli). Umożliwia ona sprawdzenie wyrażenia logicznego i odpowiednie
zareagowanie na jego status.
000020 DATA DIVISION.
000030 WORKING-STORAGE SECTION.
000040 01 LICZNIK PIC 99 VALUE ZEROS.
000050 PROCEDURE DIVISION.
000060 0001-MAIN.
000070
PERFORM WITH TEST AFTER VARYING LICZNIK
000080
FROM 1 BY 1 UNTIL LICZNIK > 10
Instrukcja warunkowa
000090IF
IF LICZNIK IS EQUAL 5
000100
DISPLAY „WARTOSC LICZNIKA TO 5!”
000110
END-PERFORM.
000120
STOP RUN.

Instrukcje które wykonane
zostaną gdy warunek zostanie
spełniony

s

RYS. 53 INSTRUKCJA WARUNKOWA

Polecenie IF można łączyd z operatorami logicznymi AND oraz OR, tworząc bardziej
złożone struktury warunkowe. Alternatywnie, jeśli żaden warunek nie zostanie
spełniony, instrukcja może wykonad krok domyslny opisany klauzulą ELSE. Istnieje
możliwośd tworzenia warunków zagnieżdżonych oraz wielopoziomowych, tak jak na
przykładzie poniżej. [15][6]

000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
000100
000110
000120
000130
000140
000150
000160

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LICZNIK PIC 99 VALUE ZEROS.
PROCEDURE DIVISION.
0001-MAIN.
PERFORM WITH TEST AFTER VARYING LICZNIK
FROM 1 BY 1 UNTIL LICZNIK > 10
IF LICZNIK IS EQUAL 5 OR LICZNIK IS EQUAL 6
DISPLAY „WARTOSC LICZNIKA TO 5 LUB 6!”
ELSE IF LICZNIK IS EQUAL 9
DISPLAY „KONIEC PETLI!”
ELSE
DISPLAY „NIC CIEKAWEGO...”
END-PERFORM.
STOP RUN.

RYS. 54 INSTRUKCJA WARUNKOWA Z PODWARUNKAMI
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Aby zwiększyd czytelnośd kodu i ułatwid jego późniejszy rozwój i zarządzanie,
doświadczeni programiści podobnie jak w przypadku instrukcji Perform, posługują się
zmiennymi poziomu 88. Z uwagi na fakt, iż składnia języka Cobol do złudzenia
przypomina dialekt języka angielskiego, nazwy wspomnianych zmiennych powinny
opisywad rzeczywiste zdarzenia które mogą wystąpid. [6]

000020
000030
000040
000050
000060
000070

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WARUNKI PIC 99 VALUE ZEROS.
88 KONIEC-PLIKU VALUE „10".
PROCEDURE DIVISION.
0001-MAIN.
.
.
.

000110
000120
000130

IF KONIEC-PLIKU
DISPLAY „ODCZYT ZAKONCZONY!”
STOP RUN.

RYS. 55 INSTRUKCJA WARUNKOWA ZE ZMIENNĄ POZIOMU 88

Kompleksowe łączenie instrukcji IF i ELSE sprawdza się w przypadku kontroli
prostych i średnio zaawansowanych warunków, jednak zbyt rozbudowane struktury
mogą byd trudne w utrzymaniu i późniejszej modyfikacji. Istnieje czytelniejszy,
alternatywny sposób umożliwiający stworzenie logicznego przełącznika, który
otrzymując na wejściu zadaną wartośd, dopasowywuje jej wynik do jednego
z przypadków które programista opisuje. Do budowy struktury przełącznika służy
instrukcja ‘Evaluate’ a jej funkcja w podstawowej postaci umożliwia wybór
odpowiedniego przypadku dla zadanego warunku. [15]

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 DANE
PIC X
VALUE SPACE.
*
PROCEDURE DIVISION.
000-MAIN.
DISPLAY "PODAJ ZNAK: ".
ACCEPT DANE.
EVALUATE DANE
WHEN "A"

Lista możliwych
przypadków dla
zmiennej DANE

DISPLAY "AAAAAAAA"
WHEN "B"
DISPLAY "BBBBBBBB"
END-EVALUATE.
STOP RUN.
*

RYS. 56 INSTRUKCJA PRZEŁĄCZNIKOWA EVALUATE
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Programiści języków C++/Java czy C# mogą porównywac konstrukcję Evaluate
do instrukcji Switch w/w języków. Różni się ona jednak brakiem jawnego przerwania
przetwarzania dalszych kroków. Funkcja Evaluate wykonuje tylko te przypadki,
których warunki zgadzają się ze statusem zmiennej. Podobnie jak w przypadku poleceo
IF, instrukcja Evaluate może zostad wzbogacona o dodatkowe parametry ułatwiające
precyzyjniejsze

określenie

jakie

warunki

ma

spełnid

dany

przypadek,

aby został wykonany. [6]

17.3. Daty w jezyku Cobol
Cobol dostarcza zestawu podstawowych funkcji umożliwiających przetwarzanie
i pracę z formatem daty. Aplikacje korzystają z poleceo systemowych za pomocą
których uzyskują dostęp do wartości bieżącej daty, czasu, dnia, dnia tygodnia, etc.
W związku z historycznym ograniczeniem starszych wersji kompilatora, gdzie funkcja
wejścia przyjmowała datę w domyślnym formacie, gdzie rok oznaczony był
dwócyfrową liczbą, wiele dużych systemów finansowych musiało zostad przepisanych
na nowsze wersje. Pojawił się bowiem problem roku 2000, który powodował poważne
zamieszanie w rozliczeniach finansowych. Kompilatory dostępne na platformie
Mainframe zostały przystosowane przez firmę IBM do obsługi dat w formacie
YYYYMMDD, w obecnych wersjach rok przedstawiany jest w pełnej postaci
czterocyfrowej wartości. Klauzula ta została wprowadzona do oficjalnej specyfikacji
Cobola w 2002 roku.

Niepisanym standardem jest definiowanie pola daty z klauzulą REDEFINE.
Daje to możliwośd odwoływania się do elementarnych pól daty w identyczny sposób
jak w przypadków pól numerycznych.
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****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. DATES.
Definicja zmiennych
formatu
000400
*
daty wraz z ‘przesłonięciem’.
DATA DIVISION.
Mechamizm 000500
REDEFINES
umożliwia opisanie
tego
000600
WORING-STORAGE SECTION.
samego rekordu innym
000700
*
formatem pól.
000800
01 DZISIEJSZA-DATA PIC 9(8).
001200
01 DZISIEJSZA-DATA-R REDEFINES DZISIEJSZA-DATA.
001300
02 DD-ROK
PIC 9(4).
001400
02 DD-MIESIAC
PIC 9(2).
Odpowiednie rozmiary pól dla
poszczególnych elementów daty.
001500
02 DD-DZIEN
PIC 9(2).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
Format zwracanej daty.
001900
*
002000
ACCEPT DZISIEJSZA-DATA FROM DATE YYYYMMDD.
002200
*
002300
STOP RUN.
Źródło odczytu do zmiennej
DZISIEJSZA-DATA wskazuje
****** **************************** Bottom of Data ****************************
na obiekt systemowy DATE.

RYS. 57 REDEFINICJA DLA OBIEKTU DATY

Podobnie jak w przypadku daty, program może korzysta z funkcji czasu systemowego,
np. w celu zapisania precyzyjnej godziny, minuty i sekundy wykonania jakiejś operacji.

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. DATES.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
01 ZEGAR PIC 9(8).
001200
01 ZEGAR-R REDEFINES ZEGAR.
001300
02 Z-GODZINA
PIC 9(2).
001400
02 Z-MINUTA
PIC 9(2).
Odpowiednie rozmiary pól dla
001500
02 Z-SEKUNDA
PIC 9(2).
poszczególnych elementów daty.
001500
02 Z-SETNESEKUNDY
PIC 9(2).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
002000
ACCEPT ZEGAR FROM TIME.
002200
*
002300
STOP RUN.
Źródło odczytu do zmiennej
ZEGAR wskazuje na obiekt
****** **************************** Bottom of Data ****************************
systemowy TIME.

RYS. 58 REDEFINICJA DLA OBIEKTU CZASU

Istnieje

alternatywny

sposób

określenia

bieżącej

daty

systemowej,

z dokładnością np. do dnia tygodnia. Instrukcja DAY-OF-WEEK pobiera wartośd
liczbową odpowiadającą kolejnemu dniu tygodnia zaczynając liczenie od poniedziałku.
Przykładowo, jeśli sprawdzany dzieo to wtorek, wartośd będzie równa „2”, jeśli środa
„3”, etc. Poniższy przykład ukazuje wykorzystanie funkcji EVALUATE do opisania
bieżącego dnia tygodnia.
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****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. DATES.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
01 DZIEN-TYGODNIA PIC 9.
001600
*
Źródło odczytu do zmiennej DZIEN001700
PROCEDURE DIVISION.
TYGODNIA wskazuje na obiekt
systemowy DAY-OF-WEEK.
001800
000-MAIN.
001900
*
002000
ACCEPT DZIEN-TYGODNIA FROM DAY-OF-WEEK.
002200
*
002200
EVALUATE DZIEN-TYGODNIA
002200
WHEN 1 DISPLAY „Poniedzialek”
002200
WHEN 2 DISPLAY „Wtorek”
002200
WHEN 3 DISPLAY „Sroda”
002200
WHEN 4 DISPLAY „Czwartek”
Evaluate wybierze wg wskazanej
wartosci warunek i wyswietli
002200
WHEN 5 DISPLAY „Piatek”
odpowiadającą nazwę dnia
002200
WHEN 6 DISPLAY „Sobota”
tygodnia
002200
WHEN 7 DISPLAY „Niedziela”
002200
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 59 ODCZYT DATY SYSTEMOWEJ

Jeśli podczas przetwarzania danych zachodzi potrzeba przeliczania dat, obliczania
przesunięd czasowych, etc., programisci mogą korzystad z wbudowanych funkcji
Cobola dostarczających danych alternatywnych formatów. Konwertując datę z formatu
Juliaoskiego na Gregoriaoski, wynikiem będzie kolejny dzieo zaczynając od 31 Grudnia
1600 roku. Tak więc, 1 stycznia 1601 roku zwróci wartośd „1”, natomiast 19 maja 2000
wartośd „145871”. Operując tymi wartościami, program może policzyd odstęp
zdefiniowanej liczby dni i powrotnie wykonad konwersję do czytelnej wersji
kalendarza. [17]
Kompilator dostępny na platformie IBM Mainframe dostarcza sześciu dodatkowych
funkcjonalności w przetwarzaniu dat, m.in. ‘łatających’ problem roku 2000.
Nazwa funkcji
CURRENT-DATE

Opis
Funkcja

zwraca

bieżącą

datę

systemową

w

formacie

YYYYMMDDHHMMSSDDGGGGG, gdzie ostatnie 5 cyfr jest różnicą
godzin i minut lokalizacji od południka Greenwich (+hhmm lub –
hhmm). Jeśli system operacyjny nie wspiera mechanizmu stref
czasowych, pola te wypełnione są zerami.
INTEGER-OFDATE

Konwertuje standardowy format daty (YYYMMDD) na datę
kalendarza Gregoriańskiego (numer dnia po 31 grudnia 1600 roku)
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INTEGER-OF-DAY
DATE-OF-

Konwertuje datę Juliańską na Gregoriańską.
Konwertuje datę Gregoriańską na Juliańską w formacie YYYYMMDD

INTEGER
DAY-OF-INTEGER
WHEN-

Konwertuje datę Gregoriańską do formatu daty Juliańskiej YYYYDDD
Pobiera datę czasu kompilacji w formacie funkcji CURRENT-DATE.

COMPILED

Przykład obliczania dni które upłynęły od zadanej daty można przedstawid w sposób
następujący:

****** ***************************** Top of Data ******************************
001600
*
Sposób wykorzystania funkcji
001700
PROCEDURE DIVISION.
INTEGER-OF-DATE
001800
000-MAIN.
001900
*
002000
COMPUTE UPLYNELO = FUNCTION INTEGER-OF-DATE (DATA-1)
002200
- FUNCTION INTEGER-OF-DATE (DATA-2).
002200
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

Pola zawierające datę w formacie
YYYYMMDD.

Wynik operacji w formacie
kalendarza Gregoriańskiego

Wynik działania można przekonwertowad do postaci formatu kalendarza Juliaoskiego
i używad w dalszych procedurach działania programu.

17.4. Tabele języka Cobol
Termin tabeli w językach programowania, zwanej także kontenerem danych,
odnosi się do ułożonych kolejno w pamięci komputera porcji danych tego samego
formatu, do których dostęp uzyskuje się wskazując jeden z unikalnych indeksów/kluczy
przyjmujących na ogół wartości numeryczne. Mimo, iż tabele wydają się byd zbliżoną
strukturą do tablic znanych z nowoczesnych języków programowania, mają pewne
ograniczenia wynikające z faktów historycznych. [6]
W języku Cobol, tablice umożliwiają przechowywanie danych w tzw. strukturach
wielowymiarowych, których rozmiar nie może byd alokowany dynamicznie. Rozmiar
tablicy ustalony jest statycznie i nie ma możliwości jego modyfikacji podczas pracy
aplikacji. [6]
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Tablica definiowana jest poprzez użycie podinstrukcji OCCURS w obszarze danych
podczas definicji zmiennej. Pamiętad także należy, iż klauzula OCCURS nie może
występowad w definicji zmiennych poziomu 01.

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. TABLES.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
Uruchomienie 10 elementów
000600
WORING-STORAGE SECTION.
tego samego typu (jako tabeli
danych)
000700
*
000800
01 TABELA-STUDENTOW.
000800
03 DANE-STUDENTA OCCURS 10 TIMES.
000900
05 DS-IMIE
PIC X(15).
W każdej instancji zmiennej
001000
05 DS-NAZWISKO
PIC X(25).
DANE-STUDENTA pola będą
001100
05 DS-INDEKS
PIC 9(5).
powielane w identycznym
001600
*
formacie.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 60 DEFINICJA TABLICY

Nie zawsze zachodzi potrzeba powielania całego rekordu, istnieją sytuacje, gdy tylko
jedno pole całej struktury będzie zawierało kilka porcji danych tego samego typu.
Instrukcja OCCURS w analogiczny sposób umożliwia tworzenie dowolnej liczby instancji
składowych zmiennych.

****** ***************************** Top of Data ******************************
000700
*
Tylko zmienna NUMERY000800
01 TABELA-STUDENTOW.
KURSOW zostanie powołana
000800
03 DANE-STUDENTA.
w 3 osobnych instancjach.
000900
05 DS-IMIE
PIC X(15).
001000
05 DS-NAZWISKO
PIC X(25).
001100
05 DS-NUMERY-KURSOW
PIC 9(5)
OCCURS 3 TIMES.
001600
*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 61 DEFINICJA TABLICY WEWNĄTRZ POLA

Aby odwoład się w jakiś sposób do elementów tabeli, programista posługuje się
indeksem. Istotną różnicą przy obsłudze tabel języka Cobol jest fakt, iż indeksy liczone
są od jedynki, a nie od zera tak jak ma to miejsce w innych językach programowania.
Co ciekawe, większośd kompilatorów zgłosi błąd przy próbie zapisania do indeksu
zerowego, jednak jeśli nie zostanie włączona specjalna opcja kompilatora, aby pilnował
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zakresu zmiennych, zapisanie elementu o indeksie 4 tablicy rozmiaru 3 zakooczy się
powodzeniem. Niestety może to wpłynąd na wynik pracy programu negatywnie. [6]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. TABLES2.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
Powołanie 3 identycznych
instancji zmiennej DANE000700
*
STUDENTA
000800
01 TABELA-STUDENTOW.
000800
03 DANE-STUDENTA OCCURS 3 TIMES.
000900
05 DS-IMIE
PIC X(15).
001000
05 DS-NAZWISKO
PIC X(25).
001100
05 DS-INDEKS
PIC 9(5).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
002000
MOVE „Jan” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (1).
002000
MOVE „Kowalski” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (1).
002000
MOVE „10001” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (1).
Zapis do elementarnych pól o
zadanym indeksie
002000
MOVE „Tadeusz” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (2).
002000
MOVE „Nowak” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (2).
002000
MOVE „10002” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (2).
002200
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************
s

RYS. 62 INDEKSACJA TABLICY

Łącząc funkcjonalnośd tabel z innymi mechanizmami języka Cobol, jej elementy
swobodnie można przeszukiwad, sortowad, przekazywad do procedur, przeprowadzad
operacje arytmetyczne, etc. Nawiązując do powyższego przykładu, można posłużyd się
funkcją PERFORM w celu wyświetlenia wszystkich studentów wpisanych do tabeli
DANE-STUDENTA. [17]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. TABLES2.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
01 TABELA-STUDENTOW.
000800
03 DANE-STUDENTA OCCURS 3 TIMES.
000900
05 DS-IMIE
PIC X(15).
001000
05 DS-NAZWISKO
PIC X(25).
001100
05 DS-INDEKS
PIC 9(5).
001900
77 LICZNIK PIC 9 VALUE 1.
Ilość powtórzeń nie może
001600
*
przekroczyć rozmiaru tabeli
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
001900
PERFORM 3 TIMES
001900
DISPLAY DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (LICZNIK)
001900
DISPLAY DS-NAZWISKO OF DANE-STUDENTA (LICZNIK)
Przy każdym przejściu pętli,
wybierany jest kolejny
001900
DISPLAY DS-INDEKS OF DANE-STUDENTA (LICZNIK)
element tabeli
001900
ADD 1 TO LICZNIK
Licznik zwiększany jest przy
001900
END-PERFORM.
każdym powtórzeniu pętli
002200
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 63 ODCZYT ZAWARTOŚCI ELEMENTÓW TABLICY
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W programach wykorzystujacych tabele pokaźnych rozmiarów, niekiedy
zachodzi potrzeba ich przeszukania i wskazania konkretnego indeksu zawierającego
jakąś daną. Język Cobol dostarcza gotowych procedur do realizacji funkcji
przeszukiwania. Przed ich wykorzystaniem, programista jawnie opisuje główny indeks
tabeli. Indeks tworzony jest przez system i nie musi byd opisany w polu danych.
Następnie, używając instrukcji SEARCH opisywany jest sposób przeszukiwania tablicy.
Istnieje kilka różnych metod, tabela może byd przeszukiwana sekwencyjnie od
pierwszego indeksu do kooca (tzw. Search to End), opcjonalnie można zdefiniowad
kilka instrukcji w przypadku gdy dany proces przeszukiwania nie zwrócił żadnych
rezultatów. [17]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. SEARCHTB.
Tablica zawierać
będzie 10 rekordów
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
Indeksowanych w zmiennej o
nazwie INDEKS
000700
*
000800
01 TABELA-STUDENTOW.
000800
03 DANE-STUDENTA OCCURS 10 TIMES INDEXED BY (INDEKS).
000900
05 DS-IMIE
PIC X(15).
001000
05 DS-NAZWISKO
PIC X(25).
001100
05 DS-INDEKS
PIC 9(5).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
001900
MOVE „Jan” TO DS-IMIE OF DANE-STUDENTA (6)
001900
MOVE „Kowalski” TO DS-NAZWISKO OF DANE-STUDENTA (6)
001900
MOVE „10001” TO DS-INDEKS OF DANE-STUDENTA (6)
Rozpoczęcie procesu
001900
*
przeszukiwania
001900
SEARCH
DANE-STUDENTA
OF
TABELA-STUDENTOW
Instrukcja kontrolna
001900 w
*
uruchamiana
przypadku
zakończenia
001900
AT END DISPLAY „Nazwisko studenta nieznane!”
Fraza której poszukuje
przeszukiwania bez
001900
*
instrukcja SEARCH
wyniku
001900
WHEN DS-NAZWISKO (INDEKS) = „Kowalski”
001900
*
Jeden z warunków
001900
DISPLAY „Kowalski jest na pozycji: ”
(parametrów)
Blok wykonywany w
przeszukiwania
001900
*
przypadku
002200
DISPLAY INDEKS
odnalezienia pozycji
001900
*
001900
END-SEARCH.
001900
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 64 INSTRUKCJA SEARCH

Powyższy przykład (pomijając opcje formatowania otrzymanych wyników) powinien
zwrócid komunikat: “Kowalski jest na pozycji 6”. Klauzula „AT END” wykonana zostanie
tylko w przypadku, gdy przeszukiwanie zakooczy się niepowodzeniem (brakiem
wyników).
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Warto wspomnied, iż język Cobol zaimplementowaną ma standardowo
funkcjonalnośd przeszukiwania binarnego. Wymagane jest jednak przygotowanie
struktury tablicowej w nagłówku której opisane musi byd pole indeksu wg którego
będzie

przeszukiwana

oraz

kierunek

sortowania.

Niestety

odpowiedzialnośd

za posortowanie elementów tablicy należy do programisty, na ogół jednak tablice takie
zawierają elementy zbuforowanych danych (np. z bazy), wtedy problem sortowania
rozwiązywany jest odpowiednim zapytaniem do bazy. [6]

17.5. Manipulacja łańcuchami znaków
Programy komputerowe poza wykonywaniem funkcji liczenia i przetwarzania
danych księgowych operują najczęściej na tzw. stringach, czyli łaocuchach znaków
alfanumerycznych połączonych w jedną spójną strukturę. Łaocuchy znaków mogą
reprezentowad dowolne dane tekstowe, pochodzid z różnych źródeł i występowad
w odmiennym formacie. Język Cobol dostarcza szeregu funkcji umożliwiających
przetwarzanie takich danych i konwersję ich do pól alfanumerycznych oraz
numerycznych w celu wykonywania dalszych operacji. Odmiennie, w niektórych
sytuacjach zachodzi potrzeba stworzenia takiego łaocucha znaków z kilku zmiennych
dostępnych w programie, np. połączenie pól imienia, nazwiska, adresu i numeru
telefonu w celu wydrukowania ich jako etykietę adresową.

Niektóre bazy danych, programy bądź arkusze kalkulacyjne umożliwiają zapisanie
danych w postaci plików CSV (z ang. Comma Separated Values), czyli plików
zawierających dane oddzielone przecinkami (bądź innymi umownymi znakami). Może
zajśd potrzeba odczytania tego typu formatu i wprowadzenia go do struktury programu
w celu przetworzenia.

Porównując funkcjonalnośd w przetwarzaniu stringów języka Cobol, można
z powodzeniem stwierdzid fakt, iż nie ustępuje on pod tym względem nowoczesnym
językom programowania. Dwie podstawowe instrukcje umożliwiające manipulację
to STRING i UNSTRING. Funkcja String służy do łączenia wielu pól wielu formatów
w jedno, natomiast Unstring działa na zasadzie separatora danych, który daje
możliwośd dzielenia łaocuchów wg zdefiniowanych parametrów. [17]
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****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. STRGPROC.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
Trzy osobne pola o
rozmiarze 10 bajtów
000700
*
wypełnione w 50%
000800
77 POLE-1 PIC X(10) VALUE „XXXXX”.
000800
77 POLE-2 PIC X(10) VALUE „YYYYY”.
000800
77 POLE-3 PIC X(10) VALUE „ZZZZZ”.
000800
77 TEMP
PIC X(30) VALUE SPACES.
Użycie klauzuli SIZE spowoduje, iż
wielkość zmiennej TEMP będzie
001600
*
Zmienne które zostaną
odpowiadać sumie scalanych pól
001700
PROCEDURE DIVISION.
scalone do jednego
pola TEMP
001800
000-MAIN.
001900
*
001900
STRING POLE-1 POLE-2 POLE-3 DELIMITED BY SIZE INTO TEMP.
001900
*
Jawne określenie
DISPLAY TEMP.
Wywołanie001900
funkcji
symbolu kończącego
STRING dla
trzech
001900
*
scalanie
każdego pola
zmiennych
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 65 INSTRUKCJA STRING

Powyższy przykład prezentuje sposób połączenia trzech osobnych zmiennych w jeden
łaocuch oraz zapisanie go w polu odpowiedniej długości. Podinstrukcja DELIMITED BY
ustawia miejsce łączenia poszczególnych zmiennych. Jeśli ustawiony zostanie parametr
SIZE, pola połączone zostaną wg swojej wielkości, co oznacza, iż wynikiem działania
powyższego przykładu będzie zmienna o zawartości XXXXX-----YYYYY-----ZZZZZ-----,
gdzie symbol „-” oznacza spację. Nie zawsze taki efekt jest pożadany, jeśli program ma
zadanie utworzenie ciągłego zdania z kilku parametrów/zmiennych, można użyd
parametru SPACE. Parametr SPACE spowoduje, iż funkcja STRING przy napotkaniu
pierwszego wystąpienia symbolu spacji przejdzie do przetwarzania kolejnego pola.
Na uwagę zasługuje fakt, iż znak ‘rozdzielający’ nie zostaje włączony do wyniku,
dlatego koocowy efekt operacji zbliżony będzie do postaci: XXXXXYYYYYZZZZZ.

Istnieje jeszcze jedna pomocna procedura instrukcji STRING. Dodając procedurę WITH
POINTER, podczas scalania kolejnych pól, zmienna wskazana w procedurze wskazuje
pozycję na której ma zostad wstawiona otrzymana wartośd.
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****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. STRMANIP.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
77 POLE-1 PIC X(10) VALUE „XXXXX”.
000800
77 POLE-2 PIC X(10) VALUE „YYYYY”.
000800
77 POLE-3 PIC X(10) VALUE „ZZZZZ”.
000800
77 TEMP
PIC X(40) VALUE „AAAAA”.
000800
77 WSKAZNIK-POLA PIC 9(3) VALUE 6.
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
001900
STRING POLE-1 POLE-2 POLE-3 DELIMITED BY SPACE INTO TEMP
000800
ON OVERFLOW
000800
DISPLAY „POLE PRZELADOWANE!”
000800
NON ON OVERFLOW
000800
DISPLAY „POLA POPRAWNIE SCALONE!”
001900
WITH POINTER WSKAZNIK-POLA
001900
END-STRING.
001900
*
001900
DISPLAY TEMP.
001900
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 66 INSTRUKCJA STRING Z OPISEM WARUNKÓW

Analizując powyższy przykład, po scaleniu trzech zmiennych POLE-1, POLE-2, POLE-3,
otrzymany wynik zostanie wstaiony na 6 pozycji zmiennej TEMP. Wartośd wskaźnika
nigdy nie może byd mniejsza niż zero, ponieważ funkcja nie wykona się. Wynik
działania funkcji zbliżony będzie do formatu AAAAAXXXXXYYYYYZZZZZ, gdyby klauzula
WITH POINTER nie była włączona, zawartośd zmiennej TEMP zostałaby nadpisana.

Programista

musi

również

zwrócid

szczególną

uwagę

na

rozmiar

pola,

który ma odebrad wynik działania funkcji STRING. W przypadku przepełnienia pola,
dane zostaną standardowo ucięte bez informowania o tym użytkownika. To dosyd
niebezpieczna sytuacja, która opatrzona powinna byd obsługą takiej ewentualności.
Specyfikacja Cobola zapewnia klauzulę ON OVERFLOW zarówno dla funkcji STRING
jak i UNSTRING, która informuje program w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

Natomiast, jeśli zachodzi potrzeba upewnienia się, czy dana operacja scalania powiodła
się i nie wystąpił wyjątek przepełnienia, istnieje możliwośd zdefiniowania negacji NON
ON OVERFLOW, której instrukcje zostaną uruchomione tylko i wyłącznie w przypadku
powodzenia. [15][6]
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Czasami, zamiast tworzyd nowy łaocuch znaków, zachodzi potrzeba podzielenia
istniejącego na oddzielne pola, aby przetworzyd dane w nim zawarte. Może wystąpid
sytuacja, gdy w polu alfanumerycznym zaszyte są daty, kwoty, bądź liczby,
które program ma zadanie przetworzyd.

Funkcja Unstring, w swojej najprostszej postaci dzieli wejściowy łaocuch znaków na
części używając zdefiniowanego separatora. Podobnie jak w przypadku funkcji STRING,
symbol separatora może byd pojedyoczym znakiem, nienumeryczną wartością lub
nienumerycznym

literałem.

Docelowe

pole

lub

pola

instrukcji

Unstring

nie są inicjowane przed przeniesieniem do nich otrzymanych wartości.

Zasada działania funkcji Unstring jest bardzo prosta. Funkcja wymaga
dostarczenia jednego pola wejściowego, zawierającego rozbijany łaocuch znaków oraz
jednego lub kilku zmiennych wyjściowych. Instrukcja sprawdza znak po znaku łaocuch
wejściowy i zapisuje jego kolejne litery do pola wyjściowego, jeśli napotka symbol
znaku separatora, zaczyna zapis dalszej części pola do nowej zmiennej, etc.
Przykładowo, jeśli program miałby podzielid następujące zdanie na 4 zmienne: „Dzisiaj
rano padał deszcz.”, jego definicja wyglądałaby następująco:

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. UNSTRNGS.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
000700
*
000800
77 POLE-1 PIC X(10).
000800
77 POLE-2 PIC X(10).
000800
77 POLE-3 PIC X(10).
000800
77 POLE-4 PIC X(10).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION.
001800
000-MAIN.
001900
*
001900
UNSTRING „Dzisiaj rano padal deszcz” DELIMITED BY SPACE
001900
INTO POLE-1 POLE-2 POLE-3 POLE-4
001900
END-UNSTRING.
001900
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 67 INSTRUKCJA UNSTRING
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Istnieje możliwośd korzystania z kilku separatorów jednocześnie. Definiując
podinstrukcję DELIMITED BY można posłużyd się operatorem logicznym OR dodając
kolejne separatory.
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
UNSTRING „Dzisiaj rano padal deszcz” DELIMITED BY ALL SPACE OR
ALL „,”
INTO POLE-1 POLE-2 POLE-3 POLE-4
END-UNSTRING.
*

Funkcja Unstring umożliwia także sprawdzanie wystąpienia danego separatora
w łaocuchu znaków. Używając klauzuli TALLYING funkcja zwróci ile pól zostało użytych
podczas procesu dzielenia.
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
UNSTRING „Dzisiaj rano padal deszcz” DELIMITED BY ALL SPACE OR
INTO POLE-1 POLE-2 POLE-3 POLE-4
TALLYING IN LICZNIK
END-UNSTRING.
*

Użyteczną funkcją może okazad się także podinstrukcja COUNT metody UNSTRING.
Zwraca ona ilośd znaków pola źródłowego, które zostały przeniesione do różnych pól
docelowych. Niestety jej działanie nie zawsze zwraca prawidłowy wynik. Jeśli instrukcja
UNSTRING korzysta z innego niż spacja separatora, COUNT zwróci wynik włączając
puste miejsca które na ogół pojawiają się gdy zdefiniowane pole jest zbyt duże dla
przechowywania danej informacji. [6]

Podobnie jak w przypadku funkcji STRING, jeśli któreś z pól docelowych jest zbyt małe,
aby pomieścid zwrócony wynik, zostanie on częściowo utracony. Aby zapobiec takiej
sytuacji, programista może jawnie opisad warunek korzystając z klauzuli ON
OVERFLOW. Niestety, klauzula ta nie zwraca informacji które z pól zostało
przepełnione.

Instrukcja POINTER jako parametr funkcji UNSTRING może wskazywad miejsce,
od którego program zacznie operację dzielenia łaocucha. Analogicznie jak w przypadku
polecenia STRING, zmienna przypisana do instrukcji POINTER musi byd formatu
numerycznego i mied wartośd nie mniejszą niż 1. [6]
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17.6. Interfejs Call
Programy Cobolowe posiadają wewnętrzny interfejs do uruchamiania zewnętrznych
modułów czyli tzw. podprocedur bądź nawet aplikacji napisanych w innym języku
programowania. Oficjalna specyfikacja Cobola definiuje prostą metodę wykonującą to
zadanie - instrukcję CALL. [7]
Mechanizm ten wykorzystywany jest przez programistów w celu zaoszczędzenia czasu
i pracy nad przygotowywaniem powtarzających się procedur wykorzystywanych
w wielu programach jednocześnie w niezmienionej postaci. Przykładowo, jeśli napisana
została

rutyna

sprawdzająca

poprawnośd

numeru

NIP,

przeklejenie

jej do nowotworzonej aplikacji może spowodowad konflikt nazw zmiennych,
paragrafów, sekcji, etc. Za pomocą zewnętrznej podprocedury można wywoład
program który przeprowadzi żądaną operację, zwróci wynik i zakooczy swoje działanie.
[7][17]

Działanie instrukcji CALL jest zbliżone do polecenia PERFORM. Funkcja CALL uruchamia
wskazany moduł i czeka na jego wykonanie, po czym wraca do przetwarzania
programu głównego. Najprostsza jej postad uruchamia program bez jakiejkolwiek
interakcji i komunikacji między nimi.
Nazwa programu wykonywalnego,
może zostać zastąpiona zmienną
(wywołanie dynamiczne)

Instrukcja CALL
wskazująca nazwę
programu
wykonywalnego

001900
001900
001900
001900

*
CALL „PROGRAM1” USING DANE-1.
CALL „PROGRAM2” USING DANE-2.
*

Rekordy przekazywane
jako parametry
programu

Powyższy przykład ilustruje sposób statycznego wywołania programu. Istnieją jednak
sytuację, gdy program sam zdecydowad musi jaki program wykona określone zadanie.
Łącząc mechanizmy logiki języka (instrukcje warunkowe) oraz zastępując statyczną
nazwę zmienną alfanumeryczną, nazwa programu może zostad dynamicznie
zmodyfikowana w trakcie pracy procedury głównej. Umożliwia to dopasowanie
podprocedury do aktualnie przetwarzanych danych przez program nadrzędny.
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Uruchomiony podprogram musi posiadad możliwośd przekazania danych do modułu
który go wywołał. Pamiętad należy przy tym, iż dane nie są bezpośrednio przekazywane
między programami, lecz lokalizacja lub adres w pamięci gdzie się one znajdują. Dane
w wywoływanym programie alokowane są poprzez sekcję linkującą (z ang. Linkage
Section). Sekcja ta przetwarzana jest jeszcze przed uruchomieniem bloku procedur.
Opis danych w sekcji linkującej musi zawierad dokładnie taki sam format pól jakie
przekazywane są w postaci parametru w programie wywołującym. Dosyd często
stosowaną praktyką jest przepisywanie parametrów pól z sekcji Working-Storage
programu wywołującego do sekcji Linkage programu wywoływanego. [6]

****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. CALLPGM1.
000400
*
000500
DATA DIVISION.
000600
WORING-STORAGE SECTION.
Podczas wykonania
programu przez
000700
*
instrukcję CALL
000700
LINKAGE SECTION.
identyczna struktura
000800
01 PRZEKAZANE-DANE.
rekordu musi zostać
dostarczona przez
000800
03 NIP
PIC X(10).
program wywołujący
000800
03 PESEL PIC X(11).
000800
03 REGON PIC X(9).
001600
*
001700
PROCEDURE DIVISION USING PRZEKAZANE-DANE.
001800
000-MAIN.
001900
*
.
.
.
001900
*
002300
STOP RUN.
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 68 SEKCJA LINKAGE DLA PROCEDURY CALL

Podprogram dodatkowo musi identyfikowad elementy danych przekazywane w linii
bloku procedur. Ten krok jest doskonałą metodą która jest bardzo podobna do
instrukcji CALL wywołującego programu. Blok procedur kodowany jest z instrukcją
USING, która odpowiada parametrom funkcji CALL opisanych w sekcji linkowania.
Kombinacja sekcji linkowania oraz bloku procedur ustawia możliwośd odwoływania się
programów między sobą i przekazywanie między nimi informacji wymaganych
obszarów pamięci. Wywołany program może modyfikowad te dane oraz kiedy kontrola
jest przekazana powrotnie do programu wywołującego, zmodyfikowane dane będą
dostępne. [6][7]
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Rozdział IV
Metody dostępu do zasobów dyskowych
Mimo, iż problem przygotowania odpowiedniego środowiska i alokacji zbiorów
to zadanie programistów systemowych, zrozumienie zasady ich działania, rozróżnianie
typów oraz umiejętnośd wykorzystania mechanizmów sterujących ich strukturą może
mied ogromny wpływ na wydajnośd tworzonej aplikacji. Zdarza się, iż w środowiskach
produkcyjnych wielkich korporacji, banków czy instytucji finansowych przetwarzane są
miliony rekordów każdej nocy. Bywają sytuacje, kiedy przetwarzanie nie zdąży
zakooczyd swojej pracy do godziny porannej kiedy otwierane są np. oddziały firm
i system musi zatrzymad zadanie, aby nie zablokowad środowiska produkcyjnego dla
klientów danej instytucji. Taka sytuacja jest nieakceptowalna z punktu widzenia np.
banku, który w przetwarzaniu nocnym nalicza np. odsetki czy wykonuje przetwarzanie
przelewów. Odłożenie w czasie pracy wsadowej nie wchodzi w grę. W kryzysowych
sytuacjach zatrzymywane są instancje środowisk developerskich i testowych aby
odzyskad możliwie jak najwięcej mocy procesorów tylko i wyłącznie w celu
dokooczenia przetwarzania.
Natomiast, jeśli przetwarzanie w normalnych warunkach zaczyna przekraczad dostępny
limit, na ogół administratorzy zwracają się do developerów z propozycją nie do
odrzucenia o poprawienie kodu aplikacji która wykonuje daną operację. Okazuje się
jednak, iż ponad 60% poprawek nie dotyczy algorytmów samej aplikacji, lecz właśnie
sposobu dostępu do danych dyskowych. Źle przygotowane środowisko oraz błędny
szacunek parametrów mogą wydłużyd proces przetwarzania nawet o 40%. [1][6][15]

18. Budowa i typy rekordów
Dane plikowe w systemie z/OS, zwane oryginalnie datasetami mają budowę
rekordową. Poza małymi wyjątkami nie występują tu odpowiedniki plików
strumieniowych znanych z systemów PC lub UNIXowych. [1]

Budowa rekordowa plików narzuca pewne ograniczenia i wymogi zarówno względem
programisty,

jak

i

osób

obsługujących

dane

środowisko.

Jedną

z

cech

charakterystycznych dla tego typu alokacji jest brak deskryptora nowej linii (NL),
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powrotu karetki (CR) czy wcięcia linii (LF).

Dla przykładu, podczas edycji kodu

źródłowego w edytorze ISPF, każda linijka jest osobnym rekordem. [1]

Rekordy przechowywane na dysku mogą występowad w trzech różnych formatach:
1. F: Fixed Length Records (z ang. Rekordy o stałej długości)
2. V: Variable Length Records (z ang. Rekordy o zmiennej długości)
3. U: Undefined Length Records (z ang. Nieokreślona długośd rekordu)

Pliki o nieokreślonej długości rekordu to pliki, które pasują do definicji dwóch
poprzednich typów. Moduły wykonywalne (programy) na ogół przetrzymywane
są w tego typu alokacjach, z uwagi na fakt, iż plik wykonywalny z założenia nie może
mied budowy rekordowej.

Rekord jest reprezentacją logiczną jednostki informacji wykorzystywanej w procesach
przetwarzania przez oprogramowanie pracujące w systemie. Aby możliwe było
zapisanie logicznych rekordów na fizycznym nośniku (dysku DASD, taśmie lub napędzie
optycznym), z uwagi na swój niewielki rozmiar, muszą byd one cyklicznie grupowane w
tzw. bloki (większe porcje informacji). Rozmiar bloku jest wielokrotnością rozmiaru
pojedyoczego rekordu i często ma decydujące znaczenie i wpływ na wydajnośd
tworzonej aplikacji.

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R4

Rekordy stałej
długości,
nieblokowane

R9

Rekordy stałej
długości, łączone w
bloki o rozmiarze 3
rekordów

RYS. 69 BLOKOWANIE REKORDÓW (SEKWENCYJNE) [14]

Używanie blokowania jest niemalże obligatoryjne w przypadku programów
przetwarzających pokaźne partie danych. Użycie tego mechanizmu zmniejsza użycie
przestrzeni dyskowej, ponieważ w przypadku bezpośredniego zapisu jeden rekord
logiczny zajmuje całą jednostkę alokacyjną dysku co prowadzi do powstania tzw. dziur
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i w efekcie do niewykorzystania przestrzeni. Mniejsze obciążenie systemu
wejścia/wyjścia macierzy dyskowych, ta sama ilośd informacji w przypadku
zgrupowanych rekordów pobierana jest znacznie szybciej (ograniczenie ruchów
głowicy dysku, trzy rekordy z powyższego przykładu odczytane zostaną jednocześnie,
natomiast bez opcji grupowania, każdy rekord musi zostad odnaleziony i odczytany
osobno). [2]

Alternatywną i jednocześnie rzadziej używaną opcją alokacji, są rekordy o zmiennej
długości. Z uwagi na funkcje jaką pełnią systemy mainframe, aplikacje korporacyjne na
ogół korzystają z rekordów o stałej długości (łatwiejsze przetwarzanie i ewentualne
zmiany). Istnieją jednak przypadki, gdzie zbiór danych może byd odebrany z innego
środowiska i przekonwertowany na potrzeby aplikacji która ma go przetworzyd.

Deskryptor bloku

ROZMIAR REKORDU = 200, ROZMIAR BLOKU = 204
Deskryptor Rekordu

BDW RDW

L1

BDW RDW

L2

BDW RDW

L3

L4

BDW RDW

Rekordy zmiennej
długości,
nieblokowane

Dane

BDW RDW

L1

RDW

L2

RDW

L3

BDW RDW

L4

RDW

L5

Rekordy zmiennej
długości, blokowane

ROZMIAR REKORDU = 200, ROZMIAR BLOKU = 604

RYS. 70 BLOKOWANIE REKORDÓW VSAMOWYCH

Jeśli rekord zmiennego typu nie jest blokowany, rozmiar bloku musi byd 4 bajty większy
niż rozmiar rekordu. Informacje kontrolne dotyczące konkretnego rekordu
przechowywane są w deskryptorach bloku i rekordu. Deskryptor bloku budowany jest
przez system i kontroluje liczbę bajtów aktualnie zapisywanych lub odczytywanych.
Deskryptor rekordu natomiast, budowany jest przez programistę i używany jest do
dzielenia bloków oraz do kontroli przepływu danych do obszarów zdefiniowanych
przez programistę.[2]
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19. Pliki sekwencyjne
Najczęściej wykorzystywaną

i zarazem

najprostszą

strukturą

logiczną

występującą przy zapisie danych na trwałych nośnikach fizycznych są pliki
sekwencyjne. Jest to struktura przechowująca rekordy ułożone kolejno, w porządku ich
dodania. Do zalet niewątpliwie zaliczyd można prostotę jej implementacji. Problem
pojawia się w sytuacji, gdy plik musi byd poddany modyfikacjom na konkretnych
rekordach. Przykładowo, jeśli plik zawiera 2 tysiące rekordów, dostęp do 1998 rekordu
program uzyskuje po przeczytaniu 1997 rekordów. Sam proces sortowania także nie
należy do zbyt wydajnych. Jednakże, w sytuacji gdy program przelicza serię danych
i wymaga bezpośrednio dostępu do kolejnego rekordu struktury te wydają się byd
niezastąpione. [17][6]

W Cobolu, podczas kojarzenia aliasu dostępowego do pliku, domyślnie przyjęte
parametry pozwalają na korzystanie z tego typu alokacji. Jeśli programista nie
zdefiniuje specyficznych ustawieo dla plików indeksowanych, program będzie
próbował odczytywad i zapisywad dane sekwencyjnie. [6]
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
Wewnętrzny alias
służy do operacji
000300
PROGRAM-ID. FILEHAND.
Za pomocą etykiety w TSO lub w
przeprowadzanych
Sekcja
WE/WY
JCL’u parowane są rzeczywiste
000400
*
wewnątrz programu
pliki na dysku
000400
ENVIRONMENT DIVISION.
000400
INPUT-OUTPUT SECTION.
000400
FILE-CONTROL.
Instrukcja opcjonalna,
Kojarzenie 000400
*
ponieważ jest to
wewnętrznego aliasu
domyślna opcja w
000400
SELECT
SEQFILE
ASSIGN
TO
REALFILE
SEQFILE z etykietą
języku Cobol
REALFILE 000400
ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL
000400
FILE STATUS IS SEQFILE-STATUS.
000400
*
Rzeczywista zmienna
logiczna, zawierająca
kody stanów operacji

000400
*
tego pliku
000500
DATA DIVISION.
Deskryptor pliku wraz z
rekordem opisującym
000400
FILE SECTION.
jego zawartość
000400
*
Całkowity rozmiar rekordu
000400
FD SEQFILE.
logicznego musi odpowiadać
000400
01 SEQFILE-RECORD.
rozmiarowi rekordu
fizycznego pliku
000400
02 IMIE
PIC X(30).
02 FILLER
PIC X VALUE SPACE.
Pole000400
formatujące
000400
02 NAZWISKO
PIC X(49).
000400
*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 71 KOJARZENIE PLIKU Z ALIASEM W COBOLU

Korzystanie z plików w programach Cobolowych jest niesamowicie proste. Należy
jednak zrozumied ideę działania całego mechanizmu. W sekcji wejścia wyjścia bloku
ustawieo środowiska programista musi skojarzyd wirtualny alias wykorzystywany
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wewnątrz programu, z etykietą ‘wystawianą’ na zewnątrz aplikacji Cobolowej. Dzięki
etykiecie, możliwe będzie ustawienie skryptu JCL bądź środowiska TSO, aby wskazad
fizyczny plik na dysku komputera. [6]
Następnie w dywizji danych, programista dostarcza informacji na temat struktury,
rozmiaru i budowy rekordów przechowywanych w kojarzonym pliku. Zasady opisu
deskryptora pliku są niemalże indentyczne jak te dotyczące zmiennych sekcji WorkingStorage, z jednym wyjątkiem – całośd poprzedza instrukcja FD wraz z wewnętrznym
aliasem pliku.

Wracając do sekcji wejścia/wyjścia, możliwe jest opisanie zmiennej przechowywującej
status ostatniej operacji wykonanej na danym pliku. Jest to zmienna typu
numerycznego, opisana w sekcji roboczej.

Kiedy plik jest już skojarzony z aliasem i jego deskryptor zawiera opis rekordu, możliwe
jest uzyskanie do niego dostępu w trzech dostępnych wariantach: odczytu, zapisu oraz
aktualizacji. Sam sposób kodowania odczytu, manipulacji danych, ich zapisu, nie
odbiega zbytnio od pozostałych języków programowania. Na początku następuje
otwarcie pliku w jednym z trybów, następnie możliwe jest przeprowadzenie kilku
operacji w zależności od wybranej opcji otwarcia, na koocu następuje zwolnienie
zasobu w postaci zamknięcia pliku. Podczas jednej sesji programu plik może byd
otwierany i zamykany wielokrotnie. [6]

Wybór trybu dostępu

000400

Instrukcja OPEN,
000400 dostęp
umożliwiająca
do pliku
000400

000400
000400
000400

*
PROCEDURE DIVISION.
000-MAIN.
*
OPEN INPUT SEQFILE.
*
.
.
.

000400

Alias wewnętrzny

*

RYS. 72 PLIK OTWARTY DO ODCZYTU

Otwarcie pliku w opcji INPUT umożliwia odczyt danych w nim zapisanych.
Tryb OUTPUT umożliwia natomiast ich zapis. Ostatni tryb zapisu to I-O, w którym dane
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poddawane są aktualizacji. Opcjonalna opcja EXTEND umożliwia dopisywanie nowych
rekordów do już istniejącego pliku.

Instrukcja OPEN powiedzie się, pod warunkiem, że alias został poprawnie skojarzony
z rzeczywistym plikiem na dysku. Jeśli plik istnieje, zmienna SEQFILE-STATUS zostanie
zapisana wartością „00”, co oznacza powodzenie. Jeśli zmienna FILE-STATUS nie
została opisana w bloku środowiskowym, program w przypadku próby otwarcia
nieistniejącego pliku zakooczy się abendem. Kod błędu składa się z dwóch cyfr, gdzie
pierwsza cyfra świadczy o powadze błędu, a druga wskazuje konkretny błąd. Np. jeśli
pierwsza cyfra jest zerem, świadczy to o tym, iż błąd jest niegroźny i program może
kontynuowad działanie. Natomiast, w w/w przypadku, gdy pliku nie będzie na dysku,
a program spróbuje uzyskad do niego dostęp, zmienna otrzyma wartośd „35” co
oznacza poważny problem nierozwiązywalny na poziomie programu. [6]

Jeśli program korzysta z pliku, ale nie jest on wymagany do jego poprawnej
pracy (np. opcjonalny plik konfiguracyjny), do instrukcji SELECT w bloku
środowiskowym programista może dopisad klauzulę OPTIONAL. Dzięki temu,
w przypadku próby otwarcia nieistniejącego pliku, zmienna FILE-STATUS otrzyma kod
błędu „05” i próba otwarcia z punktu widzenia programu powiedzie się. Jednakże,
próba odczytania rekordów takiego pliku, zwróci status EOF, co oznacza koniec pliku.
Jeśli operacje na pliku zakooczono, wymagane jest poprawne zamknięcie.
Jest to bardzo istotne, ponieważ system z/OS blokuje używane zasoby uniemożliwiając
dostęp do nich z poziomu innych aplikacji. Jeśli jawnie nie zostanie wywołana funkcja
CLOSE, ponowne uruchomienie tego samego programu zakooczy się błędem
systemowym o próbie uzyskania dostępu do używanego zasobu. [6]

000400
000400
000400

*
CLOSE SEQFILE.
*

Jako parametr funkcji CLOSE podad należy nazwę deskryptora danego pliku.
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Kod statusu

Opis

00

Operacja wykonana poprawnie

30

Błąd sprzętowy (fizyczny)

42

Próba zamknięcia pliku, który nie jest otwarty

9x

Zarezerwowane dla twórców kompilatora
TAB. 17 KODY INSTRUKCJI CLOSE

Niestety, w systemie z/OS nie ma możliwości, aby program sam założył fizyczny
plik na dysku. Alokacją przestrzeni w przypadku uruchamiania poprzez JCL zajmuje się
podsystem JES, a w TSO operator zmuszony jest zaalokowad odpowiedni zbiór ręcznie.
Warto jednak wspomnied, iż tryb dostępu OUTPUT na platformach PC umożliwia
założenie nieistniejącego pliku i zapisanie do niego informacji. W systemach IBM opcja
ta używana jest tylko i wyłącznie do ‘czyszczenia’ istniejących plików lub nadpisywania
nowymi danymi. [6][4]

000400
000400
000400

*
OPEN OUTPUT SEQFILE.
*

Kody status, z pominięciem wartości “42” są identyczne jak dla instrukcji CLOSE.
Próba zapisu na nośniku, którego zapis nie jest możliwy (np. płyta CD) zakooczy się
błędem „90”.

Zapis do pliku odbywa się poprzez uruchomienie instrukcji WRITE której parametrem
jest nazwa rekordu deskryptora danego pliku. Jest to etykieta zmiennej pierwszego
poziomu występującej pod definicją deskryptora pliku do którego mają zostad zapisane
dane.
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****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
000300
PROGRAM-ID. FILEOUTP.
000400
*
.
.
Na ogół rekord FD
.
odpowiada strukturze
zmiennych
000400
*
wykorzystywanych w
000400
WORKING-STORAGE SECTION.
programie
000400
01 TABELA-PRACOWNIKOW.
000400
03 PRACOWNICY OCCURS 10 TIMES.
000400
05 IMIE PIC X(30).
000400
05 FILLER PIC X VALUE SPACE.
000400
05 NAZWISKO PIC X(49).
000400
*
000400
PROCEDURE DIVISION.
000400
000-MAIN.
000400
*
.
Jeśli plik zawierał
wcześniejsze wpisy, .
Źródłem danych jest
zostaną one usunięte
tabela pracowników
.
000400
*
000400
OPEN OUTPUT SEQFILE.
000400
WRITE SEQFILE FROM PRACOWNICY (1).
Kolejne wpisy
000400
WRITE SEQFILE FROM PRACOWNICY (2).
dodawane są do pliku
000400
WRITE SEQFILE FROM PRACOWNICY (3).
.
000400
WRITE SEQFILE FROM PRACOWNICY (10).
000400
CLOSE SEQFILE.
000400
*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 73 ZAPIS PLIKU SEKWENCYJNEGO

Dane będą dopisywane na koocu pliku. Ponowne uruchomienie programu, nadpisze
istniejące dane, aby uchronid się przed taką sytuacją, można skorzystad z instrukcji
warunkowych i wcześniejszej próby odczytu pliku. Jeśli plik istnieje i zawiera
jakiekolwiek rekordy, otworzyd go w trybie EXTEND lub I-O.
Kod statusu

Opis

00

Operacja wykonana poprawnie

30

Bład ogólny (bez precyzyjnej informacji)

34

Boundary error (?)

48
9x

Próba zapisu do pliku, który nie został otwarty, bądź jest otwarty w
nieodpowiednim do tego celu trybie
Zarezerwowane dla twórców kompilatora
TAB. 18 KODY INSTRUKCJI WRITE

Kod błędu 30 jest odpowiednikiem pułapki ‘catchall’ znanej z nowoczesnych języków
programowania. [15]

116

Odczyt danych z pliku możliwy jest tylko w dwóch trybach – INPUT oraz I-O. Otwierając
plik w trybie INPUT nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian na jego
zawartości.
Kod statusu

Opis

00

Operacja wykonana poprawnie

05

Poprawne otwarcie opcjonalnego pliku który nie istnieje

30

Błąd sprzętowy (fizyczny)

35

Błąd odczytu na nieopcjonalnym pliku. Plik nie istnieje.

39

Plik został otwarty i jest w innym formacie niż jego definicja w
programie

41

Plik który ma zostać otwarty jest już w trybie odczytu

9x

Zarezerwowane dla twórców kompilatora
TAB. 19 KODY INSTRUKCJI INPUT

Dostęp do danych uzyskiwany jest poprzez odwołanie się do rekordu deskryptora.
Instrukcja READ zwraca kolejny rekord pliku. Procedura odczytu posiada kilka
wbudowanych podinstrukcji umożliwiających kontrolę całego procesu.
Zmienna typu
boolowskiego

000400
000400
000400
000400
000400
000400

*
READ SEQFILE
AT END SET KONIEC-ODCZYTU TO TRUE
NOT AT END PERFORM ODCZYT-DANYCH
END-READ.
Procedura odpowiedzialna za
*

przeniesienie danych z
tymczasowego rekordu
deskryptora do pamięci
komputera

Kod statusu
00
04

Opis
Operacja wykonana poprawnie
Poprawnie, jednakże, długość rekordu nie jest taka sama jak
zdefiniowana w programie (FD)

10

Koniec pliku

30

Błąd sprzętowy (fizyczny)

46

Odczyt niemożliwy, ponieważ poprzedni odczyt zawiódł

47

Próba odczytu pliku, który nie został otwarty

9x

Zarezerwowane dla twórców kompilatora
TAB. 20 KODY INSTRUKCJI READ

117

Otwierając plik w trybie I-O, istnieje możliwośd aktualizacji dowolnego rekordu.
Wykorzystując instrukcję REWRITE programista może wymusid nadpisanie ostatnio
odczytanego rekordu. Procedura wygląda następująco:
1. Otwórz plik
2. Przeszukaj sekwencyjnie rekordy w celu ustawienia wskaźnika na wybranej
pozycji
3. Aktualizuj ostatnio odczytany rekord
4. Zamknij plik

20. VSAM
Termin Virtual Storage Access Method (VSAM) odnosi się zasadniczo do dwóch
rzeczy – typów alokacji (datasetów) w systemie z/OS oraz metod związanych
z dostępem I zarządzaniem różnego rodzaju typami danych. Jako usługa, VSAM
dostarcza o wiele bardziej kompleksową funkcjonalnośd w obsłudze plików niż
jakiekolwiek inne narzędzie dostępne na platformie IBM Mainframe. Ten rodzaj
alokacji przetrzymuje rekordy dyskowe w unikalnym formacie, który nie jest rozumiany
przez pozostałe mechanizmy dostępowe. *1+
Alokacje VSAMowe używane są głównie przez aplikacje, nie służą
do przechowywania źródeł programu, skryptów JCL czy modułów wykonywalnych. Jak
już zostało wspomniane w poprzednich rozdziałach, nie ma możliwości ich podglądu
bezpośrednio przez ISPF.

VSAM dostarcza kilku nowych typów datasetów: key-sequenced, entry-sequenced,
linear oraz relative-record. Podstawową różnicą wśród tych typów jest sposób
przetrzymywania rekordów oraz dostęp do nich. [1]
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Datasety VSAMowe scharakteryzowad można jako:


Key Sequence Data Set (KSDS)
To najczęściej wykorzystywany typ VSAMowy. Każdy rekord ma jeden lub
więcej tzw. pól-kluczy. Odczyt rekordów może byd realizowany sekwencyjnie,
bądź przez podanie wartości klucza.



Entry Sequence Data Set (ESDS)
Ta forma alokacji przetrzymuje rekordy w porządku sekwencyjnym. Kolejne
rekordy dostępne są tylko w trybie sekwencji, czyli odczytywania wszystkich
poprzedzających rekordów w celu odczytania pożądanej pozycji. Używany jest
głównie przez takie usługi jak IMS, DB2 oraz z/OS UNIX.



Relative Record Data Set (RRDS)
Ten format numeruje wszystkie rekordy i umożliwia dostęp do nich za pomocą
odwołania się po numerze rekordu. Umożliwia to swobodny dostęp oraz daje
funkcjonalnośd w postaci kontroli tej numeracji przez program obsługujący
alokację.



Linear Data Set (LDS)
To jest jedyna odmiana pliku strumieniowego, który można spotkad w
systemach IBM z/OS.

VSAM pracuje z logicznymi obszarami danych znanych jako Control Interval
(interwały kontrolne) określanych w skrócie CI. Domyślny rozmiar CI to 4K bajty,
ale mogą występowad także typy do 32Kbajtów. CI zawiera rekordy danych,
niewykorzystaną przestrzeo, deskryptor pól rekordu (RDFs) oraz deskryptor pola CI.

R1

R2

R3

Wolna przestrzeń w CI

RDF

RDF

RDF

CIDF

Deskryptor pól rekordu

RYS. 74 PROSTY CONTROL INTERVAL VSAMOWY

Interwały kontrolne grupowane są w tzw. obszary kontrolne (z ang. Control Area – CA).
Datasety typu VSAMowego składają się właśnie z takich obszarów kontrolnych oraz
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rekordu zawierającego indeks. Jedną z form rekordu indeksowego jest zestaw
sekwencji w którym najniższy poziom indeksu wskazuje na interwał kontrolny.
Dane typu VSAMowego zawsze są zmiennej długości, a rekordy ich blokowane
są w tzw. interwałach kontrolnych (CI). W przypadku alokacji zbiorów VSAMowych nie
stosuje sie opcji F, FB, V, VB czy U. Jednak programista ma wpływ na ich
parametryzację za pomocą narzędzi Access Method Services (AMS).
******
000100
000200
000300
000400
000500
000600
000700
000800
000900
001000
001100
001200
001300
001400
001500
001600
001700
001800
001900
002000
002100
******

***************************** Top of Data ******************************
//PLUCIEN JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
//IDCAMS EXEC PGM=IDCAMS
//SYSIN DD *
DEFINE CLUSTER (NAME(PLUCIEN.FAKTURY.VSAM) INDEXED VOLUMES(ZOSLB1) FREESPACE(20 10) RECORDSIZE(80 80) KEYS(5 0)) DATA (NAME(PLUCIEN.FAKTURY.DATA) CONTROL+
INTERVALSIZE(1024) CYLINDERS(5 1)) INDEX (NAME(PLUCIEN.FAKTURY.INDEX))
LISTCAT ENTRIES (S31435.INVOICES.VSAM) ALL
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
**************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 75 DEFINICJA KLASTRA VSAMOWEGO

Jak widad na powyższym przykładzie, pliki VSAMowe typu KSDS na ogół dzielone są na
trzy lub więcej części. Plik główny (tzw. baza) do którego odwołują się aplikacje
przetwarzające dane zbioru, plik z indeksami oraz plik z danymi. Opcjonalnie mogą
pojawid się pliki zawierajace indeksy alternatywne. *1+
Niestety, mimo iż VSAM wydaje się byd bardziej rozbudowaną i spójną
organizacją zbiorów, nie przekonał on administratorów i developerów. Zbyt
skomplikowana składnia obsługi podstawowych poleceo, trudności w edycji z poziomu
ISPF zdecydowały, iż tylko jeden z typów alokacji VSAMowej przetrwał.
KSDS całkowicie zastąpił starszy typ plików indeksowanych systemu z/OS. Większośd
aplikacji, które pracują na plikach tego typu korzystają z mechanizmów VSAMowych.
[15]
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Dostęp do pliku indeksowanego z poziomu Cobola nieznacznie różni się od plików
sekwencyjnych. Programista jawnie deklaruje tryb dostępu w bloku ustawieo
środowiska, a przy odczycie posługuje się dodatkowo parametrem wartości klucza.
Istnieje także możliwośd odczytywania plików indeksowanych sekwencyjnie.
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100
*
000200
IDENTIFICATION DIVISION.
Opcja INDEXED
000300
PROGRAM-ID. VSAMEXP1.
wskazuje, iż plik
000400
*
przetwarzany przez
program
jest plikiem
000410
ENVIRONMENT DIVISION.
indeksowanym.
000411
INPUT-OUTPUT SECTION.
000412
FILE-CONTROL.
Klauzula ACCESS
000413
SELECT VSAMFILE ASSIGN TO VSAMFILE
MODE opisuje sposób
000414
ORGANIZATION IS INDEXED
dostępu do rekordów
000415
ACCESS MODE IS RANDOM
zapisanych w pliku.
000416
RECORD KEY IS USER-ID
000417
FILE STATUS IS VSAMFILE-STATUS.
000420
*
Określa pole klucza głównego
(wg definicji rekordów
****** **************************** Bottom of Data ****************************
deskryptora pliku)

RYS. 76 INSTRUKCJA SELECT DLA PLIKÓW INDEKSOWANYCH

W odróżnieniu od opcji dostępu do plików sekwencyjnych, dostęp do plików
indeksowanych musi zostad jawnie opisany w programie. Domyślne opcje Cobola
pozwalają na korzystanie z sekwencyjnego przetwarzania rekordów plików
nieideksowanych, programista musi zatem dostarczyd podstawowych informacji
o organizacji pliku oraz metodzie dostępu do niego.

W parametrach instrukcji SELECT opcja ORGANIZATION INDEXED włącza przetwarzanie
pliku typu indeksowanego (np. VSAM KSDS), natomiast ACCESS MODE opisuje jedną
z dostępnych metod jego dostępu:
1. Dostęp dynamiczny (DYNAMIC)
Umożliwia dostęp swobodny poprzez klucz lub wskazanie pozycji startu
i przetwarzanie sekwencyjne.
2. Dostęp bezpośredni (swobodny) (RANDOM)
W tym trybie każdy rekord może zostad pobrany bezpośrednio po wartości
klucza. Rekordy mogą byd odczytywane w dowolnej kolejności.
3. Dostęp sekwencyjny (SEQUENTIAL)
Przetwarzanie sekwencyjne umożliwia maszynowe przetwarzanie kolejnych
rekordów pliku, jednakże odczytywane są one w odróżnieniu od plików
sekwencyjnych w kolejności pola klucza głównego.
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Parametrem wymaganym jest parametr klucza głównego, który wskazuje na jedno
z pól zdefiniowanych w opisie rekordu deskryptora pliku. Opcja RECORD KEY wskazuje
na

pole

klucza

głównego,

możliwe

jest

stworzenie

klucza

dodatkowego

(alternatywnego) poprzez dyrektywę ALTERNATE RECORD KEY. Jeśli klucz alternatywny
może zawierad zdublowane wartości, można skorzystad z dodatkowej opcji WITH
DUPLICATES.

****** ***************************** Top of Data ******************************
000420
*
000500
DATA DIVISION.
000600
FILE SECTION.
Pole klucza głównego
000700
FD VSAMFILE.
opisane w instrukcji
000800
01 USERS-FILE.
SELECT
000810
05 USER-ID PIC 9(5).
000820
05 FILLER PIC X.
000900
05 NAME.
001000
10 IMIE PIC X(10).
Wygodna definicja zmiennej
001010
10 FILLER PIC X.
logicznej umożliwiającej kontrolę
001100
10 NAZWISKO PIC X(15).
błędów przetwarzania pliku
001101
10 FILLER PIC X(48).
001110
*
001200
WORKING-STORAGE SECTION.
001300
01 VSAMFILE-STATUS PIC XX VALUE SPACES.
001400
88 VSAM-FILE-OK
VALUE "00".
001410
88 VSAM-END-OF-FILE VALUE "10".
001420
*
****** **************************** Bottom of Data ****************************

RYS. 77 OPIS POLA KLUCZA GŁÓWNEGO

Zapis i odczyt podobnie jak w przypadku plików sekwencyjnych odbywa się w trzech
krokach. Plik musi zostad otwarty w odpowiednim trybie, następuje blok instrukcji
operujących na pliku zapis/odczyt, po czym uchwyt pliku powinien zostad zwolniony
poleceniem CLOSE.

001600
001700
001800
001900
001800
001901
001902
001904
001905
001906
001909
001912
001913
001914
001920
001940
002000
002100

PROCEDURE DIVISION.
000-MAIN.
*
OPEN OUTPUT VSAMFILE.

Sprawdzanie czy dostęp w
trybie zapisu jest możliwy na
wybranym pliku

*
IF VSAM-FILE-OK
W tym przypadku logika
DISPLAY "DOSTEP DO PLIKU: OK"
programu musi kontrolować
unikalność
klucza głównego
MOVE 1 TO USER-ID OF USERS-FILE
MOVE "Jan" TO IMIE OF NAME
MOVE "Kowalski" TO NAZWISKO OF NAME
WRITE USERS-FILE
ELSE
DISPLAY "DOSTEP DO PLIKU NIEMOZLIWY! " VSAMFILE-STATUS.
*
CLOSE VSAMFILE.
*
STOP RUN.
*

RYS. 78 ZAPIS DO PLIKU VSAMOWEGO
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Program może wymusid aktualizację istniejącego rekordu poprzez jego odczytanie,
a następnie jego zapis. Klucz główny nie może byd dublowany, co oznacza, że dwa
różne rekordy nie mogą posługiwad się tą samą wartością klucza. Jeśli wystąpi taka
sytuacja, a program nie będzie przygotowany na obsługę błędu, zakooczy swoją pracę.
Kod statusu

Opis

00

Operacja wykonana poprawnie

30

Błąd sprzętowy (fizyczny)
Wartość klucza głównego rekordu nie jest kolejną wartością

21

sekwencji. Ten warunek wystąpić może w przypadku wystąpienia
duplikatu klucza lub kiedy wartość klucza głównego wskazuje poza
zakres jego pola.
Poważny błąd wywołany z powodu braku możliwości zapisu

34

rekordu do pliku. Najczęściej wywoływany przez nieprecyzyjne
wartości klucza głównego. Może wystąpić także w przypadku
problemu sprzętowego, np. brak przestrzeni na dysku, etc.

48
9x

Próba zapisu do pliku który nie został otwarty bądź otworzony
został w trybie odczytu
Zarezerwowane dla twórców kompilatora
TAB. 21 KODY INSTRUKCJI WRITE DLA PLIKÓW TYPU VSAM

Niestety, jak już zostało wspomniane, ISPF nie wspiera obsługi plików VSAMowych
więc podejrzenie wyniku pracy powyższego programu nie będzie możliwe. Istnieje
jednak narzędzie podsystemu VSAM umożliwiające przetwarzanie zawartości
i manipulację ustawieniami tego typu alokacji. Korzystając z poniższego skryptu JCL
możliwe będzie podejrzenie zapisanych informacji w pliku KSDS. [15][17]

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
Narzędzie IDCAMS pozwala na
------------------------------------------------------------------------------manipulację, ustawienia,Columns
dostęp
EDIT
PLUCIEN.COBOL.VSAM(PRINTDB) - 01.07
00001 00072
do danych i alokację zbiorów
Command ===>
Scroll ===> PAGE
VSAM
****** ***************************** Top of Data ******************************
000100 //PRINTDB JOB 'M.PLUCIENNIKOWSKI',NOTIFY=&SYSUID,CLASS=A
000200 //IDCAMS EXEC PGM=IDCAMS
000300 //SYSIN DD *
001800
PRINT INDATASET(PLUCIEN.DANE.VSAMDB) 001900
CHARACTER 001910
FROMKEY(00040) Sposób odczytu
001920
TOKEY(00050)
(Znakowy czy heksadecymalny)
002000 /*
002100 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
Zakresof
kluczy
(OD-DO)
****** **************************** Bottom
Data
****************************

RYS. 79 JCL Z PARAMETRAMI DLA IDCAMS

123

Nie jest to zbyt wygodny sposób, pomaga jednak sprawdzid czy proces zapisu powiódł
się i czy dane znalazły się w odpowiednich kolumnach pliku.

Język Cobol traktuje pliki indeksowane jako swojego rodzaju książki, które analogicznie
do swoich fizycznych odpowiedników można przeglądad otwierajac ‘od środka’, strona
po stronie, bądź odszukiwad w indeksie interesującą informację i skoczyd bezpośrednio
po numerze strony.

Odczytując plik w trybie sekwencyjnym, programista może określid od którego klucza
głównego ma zacząd proces przetwarzania. Służy do tego instrukcja START
wraz z parametrami sterującymi.

000100 *
000200
000300 *
001800
000300 *

MOVE 21 TO USER-ID.
START USERS-FILE KEY NOT < USER-ID.

Mimo, iż większośd kompilatorów nie zgłosi błędu, oficjalna specyfikacja Cobola
wymusza stosowanie parametrów procedury START dostarczających obsługę
podstawowych wyjątków. Jednym z nich jest klauzula INVALID KEY występująca
w przypadku podania błędnego klucza, bądź jej negacja uruchamiana jeśli odczyt
powiódł się.
Dalszy proces jest analogiczny jak w przypadku zwykłych plików sekwencyjnych.

Dostęp swobodny, zwany także wyrywkowym można porównad do otwierania książki
na konkretnej stronie, odczyt kilku zdao i jej zamknięcie, bądź skok na kolejną
przypadkową stronę. Nie ma potrzeby czytania każdej ze stron, aby odszukad
interesujące informacje. [15][17]
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Zakładając, iż pole NAZWISKO programu użytego w poprzednich przykładach jest
kluczem głównym i nie zawiera duplikatów, program może odszukad rekord
zawierający konkretną wartośd, a następnie wyświetlid wszystkie pola z nim związane.

000100 *
000200
000300 *
001800
000300 *

MOVE „PLUCIENNIKOWSKI” TO NAZWISKO OF NAME.
DISPLAY USERS-FILE.

Jeśli pole NAME zawierało pozostałe informacje w postaci imienia „MICHAL”, instrukcja
DISPLAY wyświetli wynik w postaci: MICHAL PLUCIENNIKOWSKI.

Odczyt w trybie dynamicznym daje największe możliwości, niestety jest przy tym
najmniej wydajny. Ten typ przetwarzania jest wolniejszy od innych metod ponieważ
wymaga dla programu trzymanie ścieżki pozycji w pliku.

Aby odczytad plik sekwencyjnie w trybie dynamicznym, programista zmuszony jest do
ustawienia pozycji poprawnego rekordu. Jest to operacja wymagana, w innym
wypadku program zakooczy się błędem nieprawidłowego klucza operacji. Poprawne
pozycjonowanie może zostad wykonane na trzy różne sposoby. Jedną z metod jest
wywołanie odczytu bezpośredniego używając żądanego pola kluczowego. Jeśli odczyt
zakooczy się sukcesem, program może kontynuowad odczyt sekwencyjny używając
instrukcji READ z parametrem NEXT RECORD. [15][17]

000100 *
001800
000300 *

READ USERS-FILE NEXT RECORD.

Alternatywną metodą jest podobnie jak w przypadku dostępu sekwencyjnego,
uruchomienie instrukcji START oraz ustawienie wartości klucza początkowego.
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Jeśli nie ma potrzeby odczytywania konkretnego rekordu, wykonanie instrukcji OPEN
na pliku indeksowanym ustawi wskaźnik na jego początku. Wykonywanie instrukcji
READ NEXT RECORD zwracad będzie rekordy w kolejności wartości klucza głównego.

Aktualizacja rekordów wygląda analogicznie jak w przypadku plików sekwencyjnych.
W trybie I-O odczytywany jest żądany rekord (np. metodą wskazania wartości klucza),
a następnie jego wartośd jest nadpisywana poleceniem REWRITE. W przypadku plików
indeksowanych istnieje dodatkowa możliwośd usunięcia wybranego rekordu
ustawiając pozycję pliku na żądanym kluczu i wykonanie polecenia DELETE.
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Rozdział V
Usługi podsystemów CICS i DB2 systemu z/OS
21. CICS
Customer Information Control System (CICS) jest światowej klasy serwerem
przetwarzania transakcji pracującym w środowisku IBM Mainframe pod kontrolą
systemu z/OS. CICS jest menedżerem transakcji zaprojektowanym dla potrzeb
szybkiego

przetwarzania

Odpowiedzialny

jest

danych

za

ładowanie

na

potężnych

aplikacji,

wolumenach

kordynację

ich

informacji.

wykonywania,

zarządzaniem transmisją danych pomiędzy programami i terminalami, kontrolą
dostępu do zasobów dyskowych oraz utrzymaniem integralności danych.
Transakcja CICSowa to nic innego jak zbiór operacji, które uruchamiane kolejno
wykonują konkretne zadanie. Większośd transakcji służy do wykonywania prostych
zadao takich jak zwiększenie salda na rachunku, aktualizację rekordu w bazie, etc.
W systemach IBM, CICS bez problemu wspiera jednoczesne wykonywanie tysięcy
transakcji na sekunde, co umieszcza całą platformę w topowych rozwiązaniach
nastawionych na pracę w biznesie.

21.1. Budowa aplikacji Cobolowej wykorzystującej CICS’a
Z uwagi na fakt, iż CICS przejmuje kontrolę nad większością operacji
wykonywanych standardowo przez program, np. dostęp do zasobów dyskowych,
obsługa ekranu czy połączenie z bazą danych, mechanizmy języka nie mogą kolidowad
z wewnętrzną obsługą procedur CICS’a.
Podczas kodowania programów CICSowych, odwołanie do usług realizowane jest
poprzez wyzwalanie komend w specjalnych blokach kodu. Każda komenda rozpoczyna
się od słowa kluczowego EXEC CICS oraz kooczy się terminatorem END-EXEC.
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC CICS
komenda opcja(zmienna wartość)
END-EXEC.
*
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Pamiętad przy tym należy, iż aplikacje używające podsystemu CICS nie mogą same
wysyład

komunikatów

ani

odczytywad

wejścia

bezpośrednio

z

terminala.

Poniższy przykład wysyła treśd zmiennej INP-MSG na standardowej wyjście terminala,
a następnie oczekuje wejścia ze strony użytkownika, finalnie wyświetlając treśd
utworzonego rekordu.[8][6]

000100
000200
000300
000400
000410
000420
000430
000440
000450
000451
000452
000460
000500
000600
000610
000620
000630
000640

*
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CICSTEST.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
01 OUT-MSG.
02 FILLER PIC X(20) VALUE "WITAJ ".
02 MSG PIC X(20).
01 INP-MSG PIC X(20) VALUE "WPISZ IMIE: ".
*
PROCEDURE
000-MAIN.
EXEC CICS
EXEC CICS
EXEC CICS
EXEC CICS

DIVISION.
SEND FROM(INP-MSG) ERASE END-EXEC.
RECEIVE INTO (MSG) END-EXEC.
SEND FROM (OUT-MSG) ERASE END-EXEC.
RETURN END-EXEC.
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Bloki EXEC w procesie prekompilacji tłumaczone są przez preprocessor CICS’a
na odwołania funkcji bibliotecznych języka Cobol. Dopiero w ten sposób przetworzony
kod, może zostad poddany właściwej kompilacji. Wiele z tych procedur
w nowoczesnych środowiskach developerskich zostało zautomatyzowane. [6]

21.1.1. Restrykcje
Aplikacja wykorzystująca transakcje CICSowe nie może korzystad z następujących
elementów kodu:
1. Sekcja FILE-CONTROL w ustawieniach środowiskowych
2. Sekcja FILE-SECTION w bloku danych
3. Elementów składni języka Cobol:
a. ACCEPT – do odczytywania wejścia, wyjatkiem jest odczyt daty
systemowej
b. CLOSE
c. DELETE
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d. DISPLAY UPON CONSOLE
e. DISPLAY UPON SYSPUNCH
f. MERGE
g. OPEN
h. READ
i.

RERUN

j.

REWRITE

k. START
l.

STOP

m. WRITE [6]

21.2. Aplikacje konwersacyjne i pseudokonwersacyjne
Program konwersacyjny jest programem udostępnionym w tzw. trybie online,
który nieustannie czeka na wejście danych zajmując określoną liczbę zasobów
po stronie serwera. Zaraz po uruchomieniu aplikacji, wysyła ona początkową mapę
ekranu na terminal, a następnie przechodzi w tryb tzw. pętli oczekując na reakcję
użytkownika po stronie obsługiwanego terminala. Kiedy jakakolwiek akcja zostanie
podjęta przez osobę obsługującą tego typu program, wykona on swoje zadanie
i ponownie powróci do trybu zapętlenia. Takie rozwiązanie nie jest zbyt optymalne
w systemach klasy Mainframe, ponieważ program który nic nie wykonuje zabiera
cenne zasoby systemowe. O ile dla komputera klienckiego takie rozwiązanie będzie jak
najbardziej normalne, ponieważ najczęściej jedynym zadaniem jest obsłużenie jednego
bądź kilku instancji programu, o tyle na platformie Mainframe stanowi to poważne
zagrożenie dla zasobów. Tysiące terminali uruchamiających ten sam program
w pamięci komputera, szybko wyczerpałoby jego możliwości. [16]
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START
PROGRAMU

Wysyłanie mapy
początkowej
terminala

Oczekiwanie na
interakcję użytkownika

Koniec?

Tak

KONIEC
PROGRAMU

Nie

ODBIERZ
MAPĘ TERMINALA

PRZETWARZAJ
DANE

WYŚLIJ MAPĘ
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Rozwiązaniem

problemu

jest

mechanizm

podsystemu

CICS

umożliwiający

uruchamianie aplikacji interaktywnych w tzw. trybie pseudo-konwersacyjnym.
Program pseudo-konwersacyjny, po wysłaniu mapy terminala zamyka po stronie
serwera aplikację odpowiedzialną za obsługę operacji przetwarzania. Gdy użytkownik
podejmie interakcję z programem po stronie terminala, serwer automatycznie wznowi
działanie aplikacji. W przeciwieostwie do programów konwersacyjnych, programy
pseudo-konwersacyjne kooczą swoją pracę po wysłaniu mapy na terminal, oznacza to,
że muszą posiadad zdolnośd wznawiania swojej pracy i odpowiednio zareagowad na
otrzymane instrukcje z terminala. Niestety przygotowanie aplikacji pseudokonwersacyjnej jest znacznie trudniejsze, wymagają innego podejścia od strony
projektowania oraz logiki przetwarzania informacji. [16]
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START
PROGRAMU
Oczekiwanie na
interakcję użytkownika

START
PROGRAMU

Wysyłanie mapy
początkowej
terminala
Koniec?

TAK

KONIEC
PROGRAMU

NIE
KONIEC
PROGRAMU
ODBIERZ
MAPĘ TERMINALA

PRZETWARZAJ
DANE

WYŚLIJ MAPĘ

KONIEC
PROGRAMU
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21.3. Mapy BMS
Krokiem poprzedzającym rozpoczęcie kodowania programu CICSowego jest
utworzenie szczegółowych map ekranu zawierających definicję wszystkich elementów
wyświetlanych w oknie terminala. Mapy BMS, bo tak brzmi ich właściwa nazwa to pliki
zawierające specjalny typ języka asemblera definiujący format każdej z map używanych
w programie. Po utworzeniu definicji takiej mapy, programista uruchamia kompilator
asemblera, który tworzy zestaw fizycznych i symbolicznych map. Mapy fizyczne
wykorzystywane są przez CICS w celu określenia lokalizacji, wyglądu oraz operacji na
danych ekranowych, kiedy program uruchomi mapę. Symboliczna mapa natomiast jest
jest tzw. copy membrem, czyli biblioteką tekstową, która może zostad włączona
do kodu programu Cobolowego, który korzystad będzie z tej mapy. Program używa pól
mapy symbolicznej aby pracowad z danymi na ekranie. [16]
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Kodowanie map polega na wykorzystaniu trzech makr:


DFHMSD – aby rozpocząd tzw. mapset



DFHMDI – aby rozpocząd każdą z map



DFHMDF – do definicji każdego z pól w mapach

Oraz instrukcji rozpoczęcia PRINT NOGEN oraz kooca mapy END.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

INQSET1

INQMAP1

TRANID

CUSTNO

PRINT NOGEN
DFHMSD
TYPE=&SYSPARM,
Parametry dotyczące całej
LANG=COBOL,
mapy (globalne)
MODE=INOUT,
TERM=3270-2,
CTRL=FREEKB,
STORAGE=AUTO,
TIOAPFX=YES
DFHMDI
SIZE=(24,80),
Start mapy
LINE=1,
(rozmiar i pozycja)
COLUMN=1
DFHMDF
POS=(1,1),
LENGTH=7,
COLOR=BLUE,
INITIAL=’INQMAP1'
DFHMDF
POS=(1,20),
LENGTH=21,
Definicja
ATTRB=(NORM,PROT),
pól statycznych
COLOR=GREEN,
INITIAL=’Sprawdz numer klienta’
DFHMDF
POS=(1,76),
LENGTH=4,
ATTRB=(NORM,PROT),
COLOR=BLUE,
INITIAL=’XXXX’
DFHMDF
POS=(3,1),
LENGTH=51,
ATTRB=(NORM,PROT),
COLOR=NEUTRAL,
INITIAL=’Podaj numer klienta, nastepnie nacisnij Enter’
DFHMDF
POS=(5,1),
LENGTH=22,
ATTRB=(NORM,PROT),
COLOR=GREEN,
INITIAL=’Numer klienta. . . . .’
DFHMDF
POS=(5,26),
LENGTH=6,
Definicja pola
ATTRB=(NORM,UNPROT,IC),
wejściowego
COLOR=TURQUOISE,
INITIAL=’______’
DFHMDF
POS=(5,33),
LENGTH=1,
ATTRB=ASKIP
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Mapa symboliczna utworzona w procesie kompilacji zawiera definicję
wszystkich zmiennych umożliwiających sterowanie zawartością danego ekranu.
Włączenie mapy do programu odbywa się za pomocą instrukcji COPY w sekcji roboczej
bloku danych. Mapa symboliczna dostarcza dwóch zmiennych pierwszego poziomu,
z których jedna służy do kontrolowania wejścia, a druga wyjścia obsługiwanej mapy.
Dla każdego pola zdefiniowanego w mapie ekranowej, mapa symboliczna zawiera
zmienną zakooczoną literą L zawierającą wartośd odpowiadającą długości danego pola.
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INQMAP1

Sprawdź numer klienta

Podaj numer klienta, nastepnie nacisnij Enter.
Numer klienta. . . . . 1234567
Nazwa i adres. . . . .:

F3=Koniec

F12=Anuluj

RYS. 84 WYNIK DZIAŁANIA MAPY WYSŁANEJ NA TERMINAL

21.4. Podstawowe instrukcje podsystemu CICS
Wszystkie programy Cobolowe wykorzystujące podsystem transakcyjny CICS
wywołują podstawowe polecenia w celu kontrolowania procesu przetwarzania danej
transakcji. Możliwe jest m.in. sterowanie standardowym wejściem i wyjściem aplikacji,
wysyłanie map ekranowych na terminal kliencki, odczytywanie wpisanych przez
użytkownika informacji, etc. [8]

21.4.1. SEND MAP oraz RECEIVE MAP
Instrukcja SEND MAP umożliwia wysłanie danych przygotowanych w postaci
mapy ekranowej na terminal kliencki wywołujący zdalny program. W rezultacie należy
określid tzw. mapset oraz nazwę wysyłanej mapy jako parametry instrukcji. Należy
także określid parametr opcji FROM aby zdefiniowad nazwę obszaru danych mapy
symbolicznej zawierającej informacje do wysłania na terminal.
Po zakodowaniu tych parametrów, dane mapy symbolicznej łączone są z definicją
mapy ekranowej (fizycznej) oraz finalnie przesyłane są na ekran. Istnieje możliwośd,
aby zmniejszyd ilośd wysyłanych danych używając podinstrukcji MAPONLY lub
DATAONLY. W pierwszym przypadku, wysyłana jest tylko fizyczna mapa. W takiej
sytuacji nie ma sensu kodowad parametru FROM. W drugim przypadku, tylko dane
zawarte w mapie symbolicznej wysyłane są na terminal.
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Zazwyczaj, w/w opcje zostają pominięte kiedy pierwszy raz uruchamiana jest instrukcja
wysyłania mapy. Programista może wymusid wyczyszczenie pól ekranowych przed
wyświetleniem nowego ekranu używając polecenia ERASE. Wtedy poleceniem
DATAONLY dane zostaną ‘powieszone’ na istniejącej już po stronie terminala mapie.
Podczas kodowania komendy RECEIVE MAP także istnieje możliwośd opisania mapsetu
i mapy fizycznej, jednak w tym przypadku używany jest parametr INTO dostarczający
nazwę obszaru danych mapy symbolicznej w której przechowywane będą otrzymane
informacje z terminala. [8][16]

001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC CICS
SEND MAP(NAZWA-MAPY)
MAPSET(NAZWA-MAPSETU)
FROM(DANE)
MAPONLY | DATAONLY
ERASE
END-EXEC.

Opcje mogą być
stosowane zamiennie

*

Opcja

Opis

MAP
MAPSET
FROM
MAPONLY/
DATAONLY

Siedmioznakowa nazwa mapy dla danych wyjściowych
Siedmioznakowa nazwa mapsetu zawierającego definicję mapy
Nazwa obszaru w mapie symbolicznej zawierającej dane do mapowania
MAPONLY – wysyła tylko stałe dane mapy fizycznej, FROM nie jest
używane
DATAONLY – wysyła tylko dane z obszaru opisanego w parametrze
FROM bez wysyłania stałych danych mapy fizycznej
Wymusza czyszczenie pól ekranu przed wyświetleniem danych
Uruchamia dźwięk systemowy w przypadku wyświetlenia mapy na
terminalu (tzw. beep)

ERASE
ALARM

TAB. 22 PARAMETRY INSTRUKCJI SEND MAP

21.4.2. Polecenie READ
Polecenie READ umożliwia odczyt danych plikowych jednego z trzech typów
alokacji VSAMowej: KSDS, ESDS oraz RRDS. Jednak w większości przypadków, komenda
wykorzystywana jest do odczytu zbiorów KSDS.
Zasada działania instrukcji jest niemalże identyczna jak jej odpowiednik języka Cobol.
Wymaga ona dostarczenia trzech podstawowych parametrów: nazwy pliku z którego
czytane będą rekordy, nazwę obszaru danych do którego zostanie zapisany wynik
odczytu oraz nazwę pola zawierającego klucz.
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Aby określid czy operacja odczytu zakooczona została sukcesem, istnieje możliwośd
zakodowania dodatkowego parametru RESP wraz z komendą READ. Po operacji
odczytu CICS pozostawi wartośd kodu odpowiedzi w polu wskazanym w parametrze
RESP. Korzystając z mechanizmów języka Cobol, można sprawdzid status powodzenia
całej operacji. Dla przykładu, jeśli plik nie zawiera rekordu o zadanym kluczu, wystąpi
warunek ‘not found’.[16]

001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC CICS
READ FILE(NAZWA-PLIKU)
INTO(DANE)
RIDFLD(DANE)
RESP(KOD-ODCZYTU)
END-EXEC.
*

Opcja
FILE
INTO
RIDFLD
RESP

Opis
Nazwa pliku zawierającego rekordy do odczytania
Nazwa obszaru danych gdzie odczytany rekord zostanie zapisany
Dla plików KSDS, nazwa pola zawierającego klucz rekordu do
odczytania
Nazwa pliku gdzie CICS zapisze kod odpowiedzi operacji odczytu
TAB. 23 PARAMETRY INSTRUKCJI READ (CICS)

21.4.3. Komendy RETURN, XCTL oraz ABEND
Używając polecenia RETURN, programista oddaje kontrolę programu do CICS’a
oraz ustawia parametr następnego wykonania tego programu w trybie pseudokonwersacyjnym. Używając komendy RETURN do tego celu, należy dołączyd opcję
TRANSID aby określid identyfikację programu. Dołączyd także należy parametr
COMMAREA

zawierającego

nazwę

obszaru

sekcji

roboczej

przechowywanej

w obszarze komunikacyjnym CICSa pomiędzy wykonywaniem programów.
Kiedy komenda RETURN wywoływana jest w tej formie, program przywiązany poprzez
identyfikator będzie wystartowany gdy użytkownik naciśnie klawisz funkcyjny po
stronie terminala. Dodatkowo, dane umieszczone w obszarze komunikacyjnym CICSa
poprzez komendę

RETURN przekazywane są do tego programu w polu

DFHCOMMAREA.[16]
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W odróżnieniu od instrukcji RETURN, XCTL jest wspólnie używana do transferu kontroli
od jednego programu do drugiego.
Ostatnim poleceniem jest komenda ABEND. Polecenie wymusza wyjątek zakooczenia
aplikacji spowodowanej błędem oraz wyświetlenie wiadomości na terminalu.
Następnie, zanim wystartowana zostanie kolejna transakcja, użytkownik musi nacisnąd
przycisk Clear do wyczyszczenia ekranu. Domyślnie, komenda uruchamia zrzut pamięci,
ale można to wyłączyd kodując parametr NODUMP. [16]

001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC CICS
RETURN TRANSID(TRANS-ID)
COMMAREA(DANE)
END-EXEC.
*
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21.5. Przygotowanie programu CICSowego oraz jego uruchomienie
Specyfikacja programu powinna zawierad wszystkie informacje potrzebne do
implementacji. Może ona zawierad widok ogólny koncepcji działania programu
opisujący procesy wykonywane przez aplikację oraz wymagane wejścia i wyjścia
danych. Opcjonalnie dołączone mogą byd projekty wyglądu ekranów do budowania
map oraz informację na temat wszystkich powiązanych z projektem copybooków lub
rutyn.
Cały proces opisad można 8 krokami, z których każdy pełni decydującą rolę i ma wpływ
na pozostałe:

Analiza i projektowanie
1. Przygotowanie kompletnej specyfikacji programu
2. Przygotowanie schematu opisującego wykorzystywane przez program
zdarzenia/odpowiedzi

Implementacja
3. Przygotowywanie map BMS
4. Kodowanie programu
5. Przygotowanie programu do uruchomienia
6. Utworzenie wymaganych wpisów tablicowych CICS’a
7. Testowanie programu pod CICSem

Dokumentacja
8. Przygotowanie dokumentacji

21.5.1. Uruchamianie aplikacji
Przed

kompilacją

programu

wykorzystującego

instrukcje

CICSowe,

kod źródłowy musi zostad poddany tłumaczeniu. Tłumacz instrukcji CICSowych
dokonuje konwersji poleceo bloku EXEC CICS użytych w programie na polecenia MOVE
oraz CALL które będą zrozumiałe dla kompilatora Cobolowego. Translator dołącza
także fragmenty kodu do pliku źródłowego, m.in. blok Execute Interface wymagany
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do poprawnego działania aplikacji pod CICSem. Po procesie translacji, program
kompilowany jest identycznie jak typowe źródła Cobola. [6][16]

Źródła programu
COBOL + CICS

Translator CICS

Przetłumaczony program

Biblioteki Copybook

Kompilator COBOLa

Wyjście kompilatora

Moduł obiektowy

Biblioteki obiektowe

Linker

Wyjście linkera

Plik wykonywalny

RYS. 85 PROCES PRZYGOTOWANIA PLIKU WYKONYWALNEGO (CICS)

001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
*
*
*
*
*

EXEC CICS
RETURN TRANSID(TRANS-ID)
COMMAREA(DANE)
END-EXEC.

Blok instrukcji CICS
przed tłumaczeniem

MOVE '..}............00109
' TO DFHEIV0
MOVE 'INQMAP1' TO DFHC0070
MOVE 'INQSET1' TO DFHC0071
CALL 'DFHEI1' USING DFHEIV0 DFHC0070 INQMAP1I DFHDUMMY
DFHC0071.

Wynik działania
translatora

*

RYS. 86 WYNIK DZIAŁANIA TRANSLATORA CICS
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22. Baza danych DB2
Baza danych DB2 to potężny, relacyjny serwer danych nastawiony na
przetwarzanie informacji na wielokrastrowych wolumenach. Oprogramowanie
w całości opracowane przez firmę IBM zdobyło uznanie największych korporacji
biznesowych na świecie.
Aplikacje korzystające z informacji udostępnianych przez bazę danych DB2 w swojej
budowie nie różnią się zbytnio od swoich tradycyjnych odpowiedników. Jednakże,
dostęp do danych oraz usług udostępnianych przez bazę realizowany jest za pomocą
zapytao w postaci instrukcji SQL. [5][6]
Patrząc oczami developera, proces budowy aplikacji komunikującej się z bazą wygląda
w następujący sposób:
1. Kodowanie instrukcji języka SQL w blokach EXEC SQL
2. Użycie kompilatora z opcją SQL oraz koprocesora bazy DB2

22.1. Koprocesor DB2
Używając koprocesora DB2, zwanego także koprocesorem instrukcji SQL,
kompilator przechwytuje kod źródłowy zawierający osadzone instrukcje SQL bez
potrzeby wykonywania osobnego kroku prekompilacji.
Kiedy kompilator napotka instrukcje SQL w programie źródłowym, wywołuje
koprocesor DB2. Koprocesor podejmuje odpowiednie akcje dla kodu SQL
oraz wskazuje kompilatorowi które natywne instrukcje COBOLA wygenerowad dla nich.
Pomimo, iż istnieje możliwośd skorzystania z zewnętrznego kroku prekompilacji, firma
IBM zaleca używanie koprocesora z następujących powodów: [18]


Ulepszony został interaktywny debugger, gdy użyty zostanie koprocesor
zamiast kroku prekompilacji, widad instrukcje SQL, a nie wygenerowany kod
źródłowy COBOLA w listingu wyjściowym.



Kompilator

Cobola

generuje

listing

zawierający

diagnostykę

błędów,

np. błąd składni języka SQL, który generowany jest właśnie przez koprocesor
DB2
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Podczas korzystania z kroku prekompilacji, niektóre instrukcje języka Cobol
mogą nie byd dostępne, natomiast w przypadku korzystania z koprocesora,
proces przygotowania kodu nie wpływa na jego zawartośd, co daje pewne
możliwości:
o Można używad instrukcji SQL w zagnieżdżonych programach
o Można używad instrukcji SQL w bibliotekach copybooks
o Instrukcja REPLAEC działa w instrukcjach SQL

Kompilacja przy użyciu koprocesora DB2 generuje moduł DBRM w podobny sposób jak
typowe wyjście, takie jak moduł obiektowy czy listingi. DBRM zapisuje się do datasetu
opisanym w JCLu jako DBRMLIB. Następnie używany jest jako wejście dla procesu
bindowania DB2 i zawiera informacje na temat instrukcji SQL oraz zmiennych
systemowych w programie.
Użycie parametru kompilatora ‘SQL’ omówione zostało w poprzednich rozdziałach
tej pracy. [18]

22.2. Aplikacja Cobolowa wykorzystująca DB2
Kodowanie aplikacji Cobolowej wykorzystującej zasoby bazy DB2 poprzedzane
jest definicją tabeli z której program będzie pobierał informację w sekcji roboczej
obszaru danych lub w sekcji linkera. Do przygotowania instrukcji posłużyd może
narzędzie zwane DCLGEN, które generuje gotowy kod w postaci dołączalnego
copybooka. [18]
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
EXEC SQL
DECLARE DSNXXX.STUDENCI ( INDEKS
CHAR(6) NOT NULL,
IMIE
VARCHAR(15) NOT NULL,
NAZWISKO VARCHAR(25) NOT NULL
)
END-EXEC.
*
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Jeśli opis tabeli został wygenerowane DCLGEN’em, jego włączenie możliwe jest
poprzez wykonanie instrukcji INCLUDE języka SQL.
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC SQL
INCLUDE (NAZWA COPYBOOKA)
END-EXEC.
*

Następnie programista opisuje zmienne wykorzystywane w zapytaniach SQL,
które wykonywane będą na zadeklarowanej tabeli. Pola te noszą nazwę zmiennych
hosta i w przypadku korzystania z narzędzia DCLGEN generowane są automatycznie.
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
01 REKORD-STUDENTA.
05 RS-INDEKS
PIC X(6).
05 RS-IMIE
PIC X(15).
05 RS-NAZWISKO
PIC X(25).
*

Ostatnim krokiem przed kodowaniem logiki danych jest włączenie tzw. obszaru
komunikacyjnego, za pomocą którego aplikacja Cobolowa odbierała będzie kody
błędów oraz status wykonywania zapytao do bazy. Korzystając z zawartości pól tej
struktury, programista może sterowad logiką przetwarzania programu reagując na
ewentualne błędy.
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC SQL
INCLUDE SQLCA
END-EXEC.
*

Podobnie jak w przypadku instrukcji CALL, zmienne przekazywane do zapytao
przekazywane są za pomocą symbolu dwukropka. Ich nazwy odpowiadad muszą
istniejącym strukturom w kodzie aplikacji. Poniższy przykład pobiera zawartośd tabeli
STUDENCI oraz wyświetla jej zawartośd na ekranie terminala. [18]

141

001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
PROCEDURE DIVISION.
000-MAIN.
*
DISPLAY „Start programu...”.
*
*
EXEC SQL
SELECT NAZWISKO
INTO :RS-NAZWISKO
FROM STUDENCI
WHERE INDEKS = ‘123456’
END-EXEC.
*
IF SQLCODE = 0
*
DISPLAY „Zapytanie wykonane poprawnie.”
DISPLAY „Nazwisko studenta to: ” RS-NAZWISKO
*
ELSE
*
DISPLAY „Blad zapytania”
DISPLAY „Kod błędu: ” SQLCODE
*
END-IF.
*
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Kod zapisany w polu SQLCODE o wartości “0” oznacza, iż zapytanie wykonało się
poprawnie bez żadnych ostrzeżeo, po czym zapisało otrzymany wynik w zmiennej
RS-NAZWISKO. [18][6]

22.3. Procedury składowane DB2
Procedura składowana jest skompilowanym programem m.in. Cobolowym
napisanym przez użytkownika, który może zostad wywołany zdalnie przez aplikację
za pomocą instrukcji CALL języka SQL.
Procedury uruchamiad można lokalnie (na tym samym systemie gdzie pracuje
aplikacja) oraz zdalnie (z innego systemu). Procedury składowane najczęściej
wykorzystuje się w środowiskach dystrybucyjnych z powodu znacznej poprawy
wydajności aplikacji dostępowych zdalnego dostępu.
Zalety korzystania z procedur składowanych, to przede wszystkim redukcja ruchu
informacji pomiędzy aplikacją zewnętrzną, a serwerem usługowym oraz dostarczenie
ujednoliconego i prostego sposobu zdalnego wywołania programu.
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Korzyści wynikające z używania tego mechanizmu ujawniają się w momencie
porównania standardowego programu, gdzie aplikacja kliencka zainstalowana na stacji
roboczej komunikuje się z serewerem osobno dla każdego wywoływanego zapytania
SQL.

Aplikacja
zdalnego
dostępu

EXEC SQL
SELECT
...

EXEC SQL
UPDATE
...

EXEC SQL
INSERT
...

DB2 dla
systemu z/OS
DB2 dla
systemu z/OS

Obiekty DB2

Przetwarzanie SQL

Tabela

Przetwarzanie SQL

Tabela

Przetwarzanie SQL

Tabela
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Klient komunikuje się z serwerem poprzez wysyłanie i odbieranie operacji poprzez sied
dla każdego wywołania instrukcji SQL osobno. Konsekwencją tego rozwiązania jest
znacznie większy czas potrzebny na wykonanie operacji z powodu odległości jakie dane
muszą pokonad. Baza blokuje dane do momentu zakooczenia kompletnego commitu.
Porównując, czas na wywołanie wewnętrznej procedury jest znacznie krótszy i dane
nie muszą byd blokowane na czas transmisji poprzez zewnętrzne sieci.
Poniższy rysunek przedstawia ten sam scenariusz wykorzystujący procedury
składowane.
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Aplikacja
zdalnego
dostępu

DB2 dla
systemu z/OS
Procedura
składowana

EXEC SQL
SELECT
...

EXEC SQL
CALL ZDPROC
(:parametr 1,
:parametr 2,
:parametr n)

EXEC SQL
UPDATE
...
EXEC SQL
INSERT
...

END-EXEC.

Usługi
bazodanowe

Obiekty DB2

Przetwarzanie SQL

Tabela

Przetwarzanie SQL

Tabela

Przetwarzanie SQL

Tabela

GO BACK.
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Procedura składowana może otrzymywad oraz odsyład parametry do programu
który ją wywołuje. Kiedy program wywołujący uruchomi instrukcję SQL CALL, baza DB2
buduje listę parametrów bazując na ich definicji zakodowanej w instrukcji SQL
wywołującej program. Jedną z opcji instrukcji CREATE PROCEDURE jest PARAMETER
STYLE, która określa czy przekazywad puste parametry.
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
CREATE PROCEDURE DEVL2913.STUDENCI
(
IN INDEKS
CHAR(6),
OUT IMIE
VARCHAR(15),
OUT NAZWISKO VARCHAR(25),
)
*

Powyższa definicja zawiera parametry IN opisujące, iż dane pole jest zmienną
wejściową dla procedury, oraz OUT – wyjście przetworzonych danych.

Wywołanie procedury wraz z przekazaniem parametrów realizowane jest poprzez
instrukcję SQL CALL w bloku EXEC SQL. Symbol dwukropka oznacza, iż będą to zmienne
dynamiczne, pobierane bezpośrednio z programu który wywołuje procedurę.
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900
001900

*
EXEC SQL
CALL STUDENCI( :INDEKS,
:IMIE,
:NAZWISKO
)
END-EXEC.
*
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Podsumowanie

Po szczegółowym zapoznaniu się z filozofią pracy środowiska mainframe,
a także mechanizmów wspomagających projektowanie, tworzenie oraz testowanie
aplikacji, w oparciu o dostępną literaturę oraz dokumentację dostarczoną przez firmę
IBM, udało się opracowad założony temat pracy.
Warto w tym miejscu dodad, że chod głównym tematem pracy było omówienie
specyfiki samego procesu projektowania oraz kodowania aplikacji, praca dostarcza
elementarnej wiedzy na temat pracujących w systemie usług oraz narzędzi, bez których
początkujący programista nie może rozpocząd pracy.
Tekst podzielony został na cztery główne rozdziały, z których każdy dostarcza
kolejnego poziomu wiedzy. Paragrafy ułożone zostały w sposób, w jaki rozpoczyna się
proces wytwarzania profesjalnego oprogramowania. Poruszone kwestie dotyczą
projektowania i analizy, a także części technicznej, czyli kodowania i testowania
programu.
Rzeczą dosyd kłopotliwą było przygotowanie w pełni funkcjonalnego
środowiska testowego. Systemy developerskie pracujące na projektach korporacyjnych
obsługiwane są przez kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za różne usługi systemu.
W szkolnych warunkach, możliwości te są nieznacznie ograniczone.
W przyszłości można podjąd starania mające na celu dogłębniejsze omówienie
zagadnieo związanych z podsystemami CICS oraz DB2, które zdają się byd integralną
częścią większości aplikacji pracujących w tym środowisku, a także kwestie
bezpieczeostwa przetwarzanych informacji.
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Streszczenie
23. Streszczenie
Niniejsza praca magisterska jest wynikiem połączenia moich dotychczasowych
zainteresowao oraz chęci poznania nowego środowiska operacyjnego systemów
zSeries firmy IBM. Omawia mechanizmy oraz ideę projektowania, tworzenia oraz
testowania aplikacji pracujacych w systemach z/OS.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, we wstępie ujęty został cel pracy oraz ogólne
wprowadzenie do zagadnieo związanych z platformą IBM Mainframe. Następnie,
w poszczególnych rozdziałach rozwinięte zostały tematy związane z procesem
wytwarzania oprogramowania, a także z narzędziami, usługami i procesami, które
programista wykorzystuje tworząc nowe programy.
W pierwszym rozdziale poruszone zostają kwestie projektowe mające na celu
przygotowanie specyfikacji umożliwiającej szczegółową analizę rozwiązywanego
problemu. Poruszono także kwestie wynikające z różnic pomiędzy systemami
serwerowymi konkurencyjnych producentów. Rozdział drugi dostarcza informacji na
temat narzędzi, którymi posługuje się developer oraz opisuje procesy kompilacji
i testowania programu w różnych scenariuszach uruchamiania w systemie. Rozdział
trzeci jest typowym omówieniem składni języka, jego specyficznej budowy oraz
podstawowych instrukcji, których dostarcza biblioteka standardowa. Z uwagi na fakt,
iż aplikacje języka Cobol w znacznej większości nastawione są na przetwarzanie danych
plikowych, kolejny rozdział poświęcony został całkowicie zagadnieniu wyjaśnienia
dostępu do różnego rodzaju alokacji, zarówno z poziomu kodu jak i systemu. Rozdział
ostatni jest jedynie wprowadzeniem do zagadnieo związanych z usługami
bazodanowymi oraz transakcyjnymi systemu z/OS. Temat ostatniego rozdziału jest
niestety na tyle obszerny, iż jedna praca nie jest w stanie wyczerpad wszystkich
informacji szczegółowo.

Słowa kluczowe: programowanie, cobol, mainframe
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24. Abstract
The present M.A. thesis is the effect of the connection my interests
and the desire of recognition new operating environments of systems zSeries
of the IBM company. It is discussing mechanisms and the idea of designing, creating
and testing applications working in z/OS systems.
In accordance to accepted principles, in the introduction there is a purpose of work
and general introduction to issues tied with the IBM platform mainframe.
Tied subjects were developed then, in each chapter with the process of producing
of software, as well as with tools, services and with processes which the programmer
is utilizing creating new applications.
In the first chapter there are design matters. The aim of them is to prepare
the specification which enables the detailed analysis of solved problem.
There were also touched matters resulting from dissimilarities between server systems
of competitive manufacturers. The second chapter is giving information about tools
used by a developer. It is also describing processes of the compilation and testing
applications in various screenplays of booting in the system. The third chapter
is standard, with syntax of the language, its peculiar construction and basic instruction
from a library. As applications of the Cobol language are set in the great majority on
the processing of file data, the next chapter is devoted to explain the access to the
issue to the various kind of the allocation, from the level of the code as well as of the
system. In the last chapter there is introduction to issues tied with database services
and transaction of z/OS system. The subject of the last chapter is unfortunately
so extensive that one work is not able to exhaust all information in detail.

Keywords: programming, cobol, mainframe
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Słownik
COPYBOOK – Określenie pliku przechowywującego fragment kodu, który może zostad
włączony do tworzonego programu. Na ogół copybooki zawierają deklarację
zmiennych, bądź strukturę często przetwarzanych rekordów.
DATASET – odpowiednik pliku w systemie z/OS
HLL – język programowania wysokiego poziomu
ITERACJA – iteracja (w procesie developerskim) powtarzanie operacji tworzenia kodu
i testowania do momentu uzyskania pożądanego efektu
JOB (JCL) – praca wsadowa systemu z/OS
LE (Language Environment®) – środowisko językowe systemu z/OS
MEMBER – plik przechowywany w datasecie partycjonowanym, czyli bibliotece
skupiającej jakąś grupę plików w systemie z/OS
PDS – katalog partycjonowany, w którym można przechowywad pliki (membry)
PL/I – język programowania
TSO – interpreter poleceo systemu z/OS
UNIX – rodzina systemów operacyjnych
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Oświadczenie
Michał Płuciennikowski
WYDZIAŁ: INFORMATYKI, TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA

INFORMATYKA
kierunek studiów

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa
magisterska, przygotowana w ramach studiów odbywanych w WSHE w Łodzi, o tytule
„Specyfika programowania systemów z/OS pracujących pod kontrolą platformy IBM
Mainframe na przykładzie języka Cobol”, została napisana przeze mnie samodzielnie,
w ramach toku studiów w WSHE. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza
praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych
chronionych przepisami obowiązującego prawa. Ww. praca dyplomowa nie zawiera
danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób niedozwolony.
Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej
procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów
zawodowych.
Oświadczam, iż przysługują mi wszelkie i nieograniczone czasowo i terytorialnie
prawa autorskie do ww. pracy dyplomowej.
Zezwalam WSHE w Łodzi na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie z
przedmiotowej pracy dyplomowej na następujących polach eksploatacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyd publikacji
utworu),
digitalizacja,
wygłoszenie,
zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na płycie kompaktowej, dyskietce,
wprowadzenie do pamięci komputera,
sporządzenie wydruku komputerowego,
wprowadzenie do obrotu,
wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w
sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego
użytkownika,
publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet,
łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM.
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k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)

s)

utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi,
cyfrowymi,
zwielokrotnienie
technikami
poligraficznymi,
informatycznymi,
fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,
wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
rozpowszechnienie w ten sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do
utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
rozpowszechnienie
w
programach
telewizyjnych
i
utworach
audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity,
wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych,
rozpowszechnianie
w
programach
telewizyjnych
i
utworach
audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną
organizacją telewizyjną,
najem lub dzierżawa,
wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach
drukowanych
(np.
albumy,
katalogi,
leksykony,
kalendarze),
wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z
utworami innych podmiotów,
rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w
szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich
rodzaju formatu, ogłoszeo, reklam w tym reklam audiowizualnych,
audialnych, multimedialnych.

WSHE w Łodzi będzie uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na
korzystanie z praw do pracy dyplomowej w zakresie wyżej wymienionych pól
eksploatacji.
Oświadczam, że nie będzie przysługiwało mi żadne wynagrodzenie za korzystanie
przez WSHE w Łodzi z pracy dyplomowej na którymkolwiek z wyżej wymienionych pół
eksploatacji.

Łódź, dnia 10.07.2008 r.

.........................................................................
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