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Estão incluídas informações explicativas e
ações recomendadas das seguintes áreas:
OS/390 e z/OS

• Sintaxe das linguagens Assembler, C/C++,
VS COBOL II, PL/I e REXX

• Sintaxe dos parâmetros de JCL
• Mensagens e códigos de OS/390, z/OS,

VTAM, CICS, DB2, IMS, JES2, JES3, TSO
e RMF

• Comandos de VTAM, TSO, UNIX e SQL
• JCL e comandos de utilitários
• Informações sobre espaço livre em DASD

Que informações estão disponíveis?

 O MVS/Quick-Ref disponibiliza
descrições de mensagens para

produtos dos maiores vendedores
de software (IBM, CA, BMC) e para

fabricantes independentes.

 O que é?

O MVS/Quick-Ref, é uma janela pop-up de
referência rápida para usuários de ISPF e de
ROSCOE/ETSO (sob OS/390 e z/OS). A janela
é exibida sobre o aplicativo ISPF com respostas
rápidas a mensagem ou um código de abend
em um manual que não está disponível e/ou
atualizado. A janela desaparece em seguida à
consulta, sem afetar o aplicativo ISPF ativo.

As informações de referência do OS/390 e do
z/OS necessárias com maior freqüência são
instantaneamente exibidas pelo MVS/Quick-Ref,
de uma forma concisa e de fácil leitura.

O MVS/Quick-Ref inclui ainda:
• Atributo CORTAR e COLAR
• Comando QPRINT para imprimir itens
específicos em SYSOUT ou em arquivo
• Característica TEXTMARK que permite
marcar um ponto em um item e voltar
diretamente a ele posteriormente
• Banco de dados personalizado onde podem
ser armazenadas as informações de
referência que sejam consideradas
importantes.
• Comando de (SEARCH) que pode ser usado
para auxiliar na localização de palavras
específicas
• Interface para chamada de programas em
Assembler
• Mecanismos integrados de segurança
• Suporte para execução em batch.

O MVS/Quick-Ref oferece
mais facilidades:

Mais



MVS/Quick-Ref Como estão organizadas
as informações?

Os dados de referência são armazenados em arquivos de acesso direto
que são lidos através do método de acesso EXCP. O formato de arquivo
utilizado é proprietário e totalmente compatível com o SMS (System-Managed
Storage) da IBM. A arquitetura do produto traz como benefícios baixa utili-
zação de recursos e rápido tempo de resposta.

Quem utiliza o MVS/Quick-Ref?

Como o MVS/Quick-Ref pode ser utilizado?

Ao efetuar a análise do relatório de saída de um job em batch ou log do
sistema, utilizando o SDSF, IOF, JESMASTER, SAR, $AVRS, (E)JES, OPS/
MVS, Z/OS, FLASHER, PDF EDIT, BETA 92, PDF BROWSE ou qualquer
outro aplicativo ISPF, basta colocar o cursor sobre uma mensagem e
pressionar uma tecla de função (PF). O pop-up do MVS/Quick-Ref  imedia-
tamente surgirá sobre o aplicativo atual, exibindo uma descrição da mensa-
gem.

Os Operadores,  através de consultas rápidas a códigos de mensagens
da console ou para emissão de comandos;

A equipe de suporte técnico, através de consultas rápidas durante a
elaboração de JCLs, emissão de comandos e durante a análise de
mensagens de erros;

Os desenvolvedores, através de consultas rápidas durante a elaboração
de programas e/ou JCLs, e ainda na elaboração de manuais (guias rápidos)
sobre a utilização dos sistemas;

A equipe de Help Desk, através de consultas rápidas a mensagens
reportadas pelos usuários, e ainda na elaboração de documentações (guias
rápidos), de procedimentos e dicas sobre ambientes e/ou ferramentas da
instalação.
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Mensagens críticas ou códigos de abend deixarão de ser um obstáculo,
pois as informações de referência do MVS/Quick-Ref sempre incluem a
ação recomendada para solucionar o problema.

Na edição de CLISTs, programas ou JCL sob PDF EDIT, o MVS/Quick-Ref
fornece uma descrição rápida de elementos de linguagem CLIST e REXX,
elementos de linguagem Assembler, PL/1, VS COBOL II e C e ainda
parâmetros de JCL ou JECL. A capacidade de cortar e colar para coletar
exemplos de linguagem de programação ou de parâmetros JCL pode ser
usada para colar diretamente em arquivo, economizando tempo e
minimizando erros.

Como o MVS/Quick-Ref
pode ser utilizado?

A facilidade Banco de Dados de Usuário
(User Database Facility) permite armaze-
nar textos de referência
customizados (ou qualquer texto) em
um banco de dados e o acesse atra-
vés das características de acesso rápido
nativas do produto. Como exemplos de
informações que poderiam ser incluídas
em tal banco de dados, podemos citar:
• classes de jobs
• Padrões de classes SYSOUT
• Normas de JCL
• Procedimentos e instruções de
manuseio de fitas
• Listas de números de telefones
• Descrições de códigos de abend de
usuário
• E quaisquer outras informações impor-
tantes que precisam ser consultadas on-
line com rapidez.

Continua

Caso esteja tendo difi-
culdade de encontrar
espaço livre em dis-
co, o MVS/Quick-Ref
pode ajudar na resolu-
ção do problema. É
possível solicitar a exi-
bição do espaço livre
em um volume, uma
lista de todos os volu-
mes com prefixos de

VOL/SER similares, todos os volumes em um
mesmo grupo de UNIT, ou todos os volumes mon-
tados com um atributo específico. Caso se de-
seje, os volumes SMS e não-SMS também po-
dem ser reportados. Todas as informações de
espaço em disco podem ser classificadas por
qualquer um dos 12 campos de dados e todas
as informações podem ser impressas em
SYSOUT ou em arquivo.
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MVS/Quick-Ref Quanto espaço em disco
é necessário?

Somente 878 cilindros de 3390 são necessários para armazenar mais de
27 milhões de linhas de informações de referência, com mais de 2.273.799
itens selecionáveis. As informações são armazenadas no banco de dados
de forma comprimida, gerando uma economia de espaço da ordem de 58%.
Através da instalação seletiva, qualquer porção desnecessária do banco de
dados pode ser descartada para economizar espaço em disco.

A instalação consome menos de duas horas
ao utilizar apenas seis arquivos da fita de
distribuição. Uma simples modificação na
tabela de comandos ISPF (ISPCMDS) torna
o MVS/Quick-Ref instantaneamente disponí-
vel a partir de qualquer painel, com dois
toques de teclado. O MVS/Quick-Ref não
requer autorização APF e não utiliza hooks
diretos.

Quanto tempo é
necessário para instalar?

Quais são os requisitos de sistema?

O MVS/Quick-Ref opera em z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, ou sis-
temas anteriores ao XA. É necessário ter a versão 2.1 (ou mais atual) do
ISPF, ou CA/ROSCOE release 5.7 (ou mais atual). Para usar o dispositivo
de ativação do cursor do MVS/Quick-Ref, é necessário o TSO/E 2.1.

Uma vez instalado, suas atualizações podem ser realizadas
em aproximadamente 15 minutos através do carregamento
do novo banco de dados.

Uma vez instalado, suas atualizações podem ser realizadas em
aproximadamente 15 minutos através do carregamento do novo
banco de dados.
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