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De IBM DOS/VSE para z/OS num instante 
 
A expansão das capacidades é uma das maiores intervenções entre os processos 
diários de um centro de computação. Mais de metade de todo o trabalho relacionado 
com uma reconversão VSE - z/OS recai sobre o hardware. A RAFISA oferece a maior 
assistência possível para "descomplicar" os projetos frequentemente redundantes e 
imprecisos e executar a reconversão da forma mais econômica possível. 
 
Tempo, nervosismo e por fim, dinheiro, estão relacionados com a reconversão de um 
sistema de computação para outro, também porque é necessário processar de forma 
adequada diversas áreas técnicas de processamento eletrônico de dados. 
Esta brochura pretende esclarecer qual a assistência que o método de conversão 
RAFISA e a aplicação da ferramenta de software BRANSCH DATA CONVERTER 
podem oferecer. 
 
Devido ao crescimento generalizado dentro dos departamentos de processamento de 
dados, é certo que, mais cedo ou mais tarde, a administração de todos os centros de 
computação se colocará a questão da expansão de capacidades. 
 
No caso de uma reconversão de DOS/VSE para z/Os, é necessário levar vários 
aspectos em consideração. Em primeiro lugar, não se pode partir do princípio de que, 
com a reconversão do sistema operativo e a reconversão das aplicações o assunto 
fica resolvido. Existem muitos outros fatores a considerar no ambiente, aos quais 
reage a operação de um maior sistema operacional. Por isso, a procura de uma 
reconversão integrada é importante de dois pontos de vista diferentes: 
 
Por um lado, porque diversas áreas do processamento de dados e zonas adjacentes 
são afetadas, como por exemplo, a programação de aplicações, os processos de 
computação, a preparação e pós-produção de trabalhos até às aplicações no 
departamento técnico. Por outro lado, o projeto de reconversão é ele próprio um 
projeto integrado, visto envolver e influenciar diversas áreas do processamento 
eletrônico de dados. Assim, é imprescindível a instituição de uma gestão do projeto de 
reconversão, a qual seja responsável pela execução correta de toda a reconversão. 
Além disso, é necessária uma assistência para o sistema operacional anterior. 
 
Devem estar disponíveis especialistas que possam intervir, ajudando no caso de 
dúvidas. Por outro lado, também o novo sistema operacional deve ser apoiado pelo 
sistema, porque todos os procedimentos do anterior sistema devem ser transmitidos 
para o novo, como parte integrante deste. Além disso, é necessário um 
aconselhamento organizacional, pois com certeza também os procedimentos 
organizacionais dentro do centro de computação irão sofrer alterações com a 
aplicação do novo sistema operacional. 
Para o desenvolvimento da aplicação deve-se planejar um treinamento com 
antecipação, de forma que o desenvolvimento de novas aplicações possa continuar 
sem problemas. 
 
A questão está em quais os principais objetivos pretendidos com uma reconversão do 
sistema operacional. 
 
Em primeiro lugar, esta reconversão deve ser certamente executada no mais curto 
espaço de tempo e só podem ser solicitados recursos reduzidos. Deve ocorrer uma 
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interrupção mínima nos procedimentos do centro de computação. As despesas devem 
poder ser analisadas e planejadas com a maior antecedência possível. 
 
O método convencional de uma reconversão num novo sistema operacional ocorre 
geralmente de forma que, sucessivamente, várias áreas de aplicação sejam 
reconvertidas isoladamente e, apenas quando uma área de aplicação é implementada 
no novo sistema operacional, é possível reconverter a próxima área de aplicação. 
 
Para a reconversão isto significa que, em primeiro lugar, é planejada a estrutura do 
novo sistema operacional. 
Quando este plano já existe, o sistema é instalado e, entretanto, tem início o 
planejamento da migração. 
 
Assim é ligada a reconversão por fases. Começa-se com uma área de aplicação e 
todos os elementos pertencentes a esta área são convertidos. O suporte e 
desenvolvimento desta área de aplicação e, em especial, das restantes aplicações, 
decorrem de forma a ser necessário tratamento em apenas dois pontos: 
no sistema antigo, o qual continua a funcionar em paralelo, e nas partes da área de 
aplicação já reconvertidas no novo sistema operacional. 
 
Outros problemas têm origem nas interfaces em relação às restantes áreas, ainda 
excluídas da reconversão. Verificam-se certamente inúmeras trocas de dados entre o 
sistema reconvertido e o sistema antigo, sendo assim necessárias transferências. É 
necessária a criação de novos programas que assegurem estas transferências de 
dados. Cada implementação de uma aplicação recém reconvertida resulta numa 
interrupção da produção. De acordo com o número de áreas de aplicação, os períodos 
de parada podem ser significativos, perturbando a operação de forma prolongada. 
A problemática de interfaces entre as diversas áreas de aplicação e os diferentes 
estados de reconversão provoca frequentemente módulos redundantes. 
 
 
Ao contrário da reconversão convencional, a reconversão automatizada RAFISA 
oferece algumas vantagens evidentes. 
 
Na reconversão automatizada RAFISA é utilizada a ferramenta BRANSCH DATA 
CONVERTER, a qual efetua a verdadeira reconversão das aplicações e da JCL. O 
trabalho de reconversão é efetuado através da ferramenta mas, mesmo neste 
processo, deve ser elaborado um plano para a estrutura do sistema que se pretende 
obter. 
 
Logo durante a instalação do novo sistema operacional é possível iniciar a própria 
migração e continuar o tratamento e desenvolvimento das áreas de aplicação sem 
interferências. No final da fase de reconversão, existe apenas uma fase crítica muito 
breve, na qual é necessário parar brevemente o sistema de produção, para 
posteriormente ser possível retomar a sua operação no novo sistema operacional. 
Esta fase da reconversão, o CUTOVER, é geralmente efetuada num fim de semana. 
 
Durante o tempo de preparação, a produção em decurso permanece inalterada e não 
ocorre qualquer processamento paralelo. Através da aplicação do BRANSCH DATA 
CONVERTER é possível uma cuidadosa limpeza do sistema, visto esta ferramenta 
detectar erros que penetram durante o período de produção VSE. É possível um 
processo de teste mais simples e abrangente, levando-se em consideração que são 
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convertidas todas as áreas de aplicação em simultâneo, sem problemas a nível de 
interface. 
 
A reconversão RAFISA oferece assim a possibilidade de um treinamento mais 
intensivo no z/OS. 
 
O método de reconversão RAFISA garante, em primeiro lugar, a possibilidade de 
avaliar com precisão as despesas, para assim determinar um preço fixo para a 
totalidade da reconversão, e, em segundo lugar, os procedimentos de teste da 
ferramenta de reconversão permitem elaborar um calendário vinculativo para o projeto 
de reconversão. 
  
A análise dos resultados de diversas reconversões, utilizando a BRANSCH DATA 
CONVERTER, demonstraram que, além da redução dos custos imediatos em aprox. 
17 %, a 
conversão pode ser realizada três vezes mais rapidamente do que uma reconversão 
convencional. 
 
Devido à vantagem em termos de tempo, as capacidades ficam menos dependentes e 
asseguram uma produção sem problemas dentro do departamento de processamento 
eletrônico de dados. Se os custos de uma reconversão z/OS forem divididos, é visível 
que a maior parte é absorvida pela reconversão do hardware, em cerca de 63 %. 
Quase a mesma porcentagem, cerca de 9 %, é absorvida pela conversão e os 
recursos próprios aprox. 10 %. A estes são acrescentados os custos relacionados com 
o treinamento, outro software e aconselhamento. 
 
 
Decurso do método de conversão RAFISA e aplicação da ferramenta BRANSCH 
DATA CONVERTER: 
 
O gerador z/OS da ferramenta foi eficazmente aplicado ? 
 
Em primeiro lugar, devem ser submetidos para processamento (mapeamento) no 
BRANSCH DATA CONVERTER todos os processos de trabalho VSE, todos os 
programas fonte VSE e eventualmente todos os programas de serviço VSE. 
Além disso, nas tabelas de comando é indicado como decorreu a reconversão, ou 
seja, que convenções de nomes devem ser mantidas ou aplicadas, como os nomes 
dos arquivos devem ser reconvertidos e que outras exceções ou desejos específicos 
dos clientes devem ser respeitados. O BRANSCH DATA CONVERTER trata os dados 
submetidos de acordo com as indicações registradas nas tabelas de comando e cria 
processos de trabalho z/OS, programas fonte z/OS e programas de serviço z/OS 
(conversão). 
 
A partir daqui é criado material do programa z/OS, o qual é submetido a um teste em 
conformidade com as condições z/OS. 
 
Neste teste detectam-se erros e falhas do processo de reconversão, os quais se 
refletem nas tabelas de comando da ferramenta e aí são registrados, de forma que, no 
próximo processo de reconversão, seja necessário corrigir um erro apenas uma vez, 
visto esse encontrar-se definido na tabela. Assim, a correção atua sobre todas as 
ocorrências deste erro. Este processo tem vantagens de dois pontos de vista 
diferentes: por um lado é garantido que é criado apenas material final em perfeito 
estado para o sistema z/OS e, por outro lado, surgem respostas ao ambiente VSE, 
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visto daqui resultarem também indicações de erros que penetraram no ambiente VSE 
e que podem ser corrigidos lá. 
 
Por fim, é criado um verdadeiro material final z/OS em perfeito estado. 
 
Desta resposta também se obtêm indicações valiosas para a gestão do projeto, para 
que as indicações de trabalho referentes aos procedimentos possam ser alteradas, 
etc. 
 
Além da conversão, implementação e compilação dos programas de aplicação, o 
projeto abrange também a geração dos fluxos de trabalho z/OS (JES), a avaliação do 
software externo a aplicar, treinamento dos usuários, reconversão do hardware e 
adaptação dos processos dentro do ambiente do centro de computação. 
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O aconselhamento de conversão da RAFISA 
 
Como se constitui de forma adequada a equipe de conversão? 
Se partirmos do princípio que um projeto de reconversão para um departamento de 
informática é o maior projeto na sua história e, eventualmente, em toda a vida de 
trabalho de um colaborador de TI, é necessário pressupor que obtém-se sempre 
aconselhamento externo. 
 
Em primeiro lugar, é possível atribuir os projetos de reconversão a uma empresa de 
consultoria, reunindo então experiências objetivas. Estes efeitos de sinergia atuam a 
favor de cada cliente. Por outro lado, é necessário investir mais na construção de 
Know-how da própria equipe, para assim se poder efetuar uma reconversão com o seu 
próprio pessoal. Este potencial de conhecimento pode basicamente ser utilizado 
apenas para este projeto individual. Isto significa uma significativa sobrecarga 
adicional para os colaboradores, que assim ficam mais inseguros, acabando por 
atrasar a reconversão. Os clientes são bem aconselhados no sentido de se 
beneficiarem de consultoria externa, composta por clientes com um elevado nível de 
conhecimentos de conversão e z/OS. 
A equipe de reconversão deve ser composta por um gestor de projetos, especialistas 
de conversão, que sejam especialistas na organização e reconversão de centros de 
computação e possuam também experiência na conversão de aplicações comerciais e 
técnicas. 
Para apoio na área do sistema z/OS e na área do Jobcontrol, você deve ter sempre a 
seu lado um especialista em sistemas z/OS. 
 
Os especialistas em reconversão da RAFISA adaptam o software de reconversão às 
necessidades dos clientes. Eles asseguram as introduções adequadas nas tabelas de 
comando do BRANSCH DATA CONVERTER e iniciam os processos de conversão em 
si. Os especialistas chamam a atenção dos colaboradores do cliente para as 
alterações necessárias nos processos VSE e aconselham durante a realização de 
testes do programa reconvertido em z/OS. O número de especialistas a aplicar 
depende da dimensão e da complexidade do projeto. 
 
Deve ser elaborado um comitê de direção do projeto, composto por colaboradores e 
colaboradoras do cliente e da RAFISA, que se reúna regularmente em sessões para 
ter uma perspectiva geral da evolução do projeto e, se necessário, intervir em fases 
críticas. A aplicação do BRANSCH DATA CONVERTER é uma vantagem em termos 
de apoio da gestão de projeto, visto este elaborar relatórios regulares sobre o estado 
real e nominal do material a reconverter, que serve como sistema de relatórios 
detalhados ou como meio de informação para a gestão e o comitê de direção do 
projeto. Além disso, é recomendável uma ferramenta de planejamento de projetos 
para o gestor de projetos do cliente, a qual possa ser aplicada num PC para controle 
dos projetos. 
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Conversão DOS/VSE - z/OS - Destaques 
 
• O conceito de conversão baseado em software da RAFISA reduz 

consideravelmente, em todas as fases do projeto (análise, conversão, teste e 
integração), a despesa relativa à duração, aos recursos humanos, ao hardware e 
software e, com isso, os custos. 

 
• As ferramentas de conversão BranschData Conversion são instaladas pelos 

especialistas da RAFISA no sistema do cliente, disponibilizando técnicos 
especializados e experientes para tais projetos. 

 
• Todas as fases do projeto realizam-se no domicílio do cliente. 
 
• As ferramentas BranschData Conversion identificam automaticamente todos os 

elementos críticos de software a serem reconvertidos e as suas utilizações. Todas 
as fases são documentadas através de relatórios acessíveis e listas de referência 
cruzada. 

 
• A análise e os processos de conversão estão completamente automatizados. 

Todas as correções a serem realizadas nunca são implementadas manualmente 
no código fonte, mas sempre enquanto solução específica para o cliente nas 
ferramentas BranschData Conversion. Um método seguro e eficiente. 

 
• A RAFISA garante, mediante a inclusão das ferramentas BranschData 

Conversion, uma reconversão controlada e transparente do inventário de software 
e dados em material final de elevado valor com a mesma função, sem a utilização 
de simuladores ou emuladores. 

 
• As ferramentas BranschData Conversion sustentam ainda a definição específica 

do cliente para convenções de software uniformes e a introdução de novos 
padrões. 

 
• Através do método de conversão em massa automatizada é ainda levado em 

conta que todo o software da aplicação é transformado uniformemente, isto é, de 
acordo com o padrão final definido. 

 
• A equipe de conversão trabalha sempre numa cópia do material produtivo; a 

produção e o desenvolvimento não são, assim, interrompidos pelo projeto, não há 
interrupção de manutenção. 

 
• A RAFISA apoia a organização do projeto e a gestão, presta assistência aos 

colaboradores do cliente, aconselhando-os de forma competente. Resultados e 
referências nos dão segurança e oferecem-lhes confiança, a qual deve sempre 
existir na realização de tais projetos. 

 
• As ferramentas BranschData Conversion analisam e corrigem, de forma 

padronizada, as seguintes linguagens de programação: Cobol, PL/1, Assembler, 
RPG, JCL. 

 
• As ferramentas BranschData Conversion funcionam em IBM VM. 
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