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Capítulo 1. Visão Geral de Administração
Com o IBM® InfoSphere Information Server, é possível administrar segurança,
autorizações, clusters e configurações de alta disponibilidade, logs, planejamentos e
serviços e fazer backup de dados. O IBM InfoSphere Information Server console e
o IBM InfoSphere Information Server Web console fornecem recursos de
administração.

Administração de Segurança
Como parte da administração do InfoSphere Information Server, você configura e
gerencia a segurança do conjunto. A administração de segurança inclui as seguintes
tarefas:
v

v

v

v

v

Configurando e administrando o registro do usuário
O registro do usuário retém informações de conta do usuário, como nomes de
usuário e senhas, que podem ser acessadas durante a autenticação. Você escolhe
um registro do usuário para o conjunto a ser usado. Você pode optar pelo
registro do usuário do InfoSphere Information Server interno ou por um registro
do usuário do sistema operacional local externo ou do protocolo LDAP.
Dependendo do registro escolhido e da topologia da instalação, você também
poderá ter que mapear credenciais de um registro de usuário para outro.
Controlando o acesso
Crie contas e grupos de usuário. Designe funções a usuários e grupos para
especificar quais recursos os usuários podem utilizar e quais projetos um usuário
pode acessar. As funções do usuário podem ser definidas em vários níveis que
são construídos uns sobre os outros.
Auditando eventos relacionados a segurança
Os eventos relacionados a segurança incluem todas as atividades que definem
ou modificam configurações relacionadas a segurança e todas as autenticações
de usuário e tentativas de acesso ao aplicativo. Você configura quais eventos
registrar e quantas informações incluir. Monitore e analise as informações de log
para ajudar a impedir acesso não autorizado a dados confidenciais.
Administrando senhas de conta
Altere periodicamente as senhas da conta do administrador de acordo com as
políticas de segurança.
Gerenciando sessões de usuário ativo
Visualize as sessões ativas atuais e gerencie os limites de sessão. Se necessário,
você poderá forçar um ou todos os usuários a desconectar-se.

Administração de Edições e Feature Packs Autorizados do IBM
InfoSphere DataStage
Como parte do administrador do InfoSphere Information Server, você controla a
ativação de edições e feature packs do InfoSphere DataStage para cumprir com a
Prova de Titularidade da IBM. A administração inclui as seguintes tarefas:
v Ativação inicial de edição e feature pack
Quando você instala o InfoSphere DataStage, o programa de instalação do
InfoSphere Information Server solicita a seleção das edições e dos feature packs
do InfoSphere DataStage para instalação e ativação. Selecione os itens para os
quais você tem uma Prova de Titularidade válida da IBM. O programa de
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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instalação ativa os recursos associados aos itens que você seleciona. Todas as
demais edições ou feature packs são desativados e não podem ser usados.
v Mantendo a lista de itens ativados
Se mais tarde você adquirir autorizações para uma edição ou um feature pack
adicional do InfoSphere DataStage, deverá ativar o item no InfoSphere
Information Server. Se você não tiver mais autorização para um item, desative-o.
Ao desativar a edição ou o feature pack, os recursos do item não estão mais
disponíveis para uso.

Configuração e administração de clusters e alta disponibilidade
Se parte da sua instalação estiver definida em uma configuração em cluster ou de
alta disponibilidade, você administrará o cluster. A administração inclui as
seguintes tarefas:
Administrando uma configuração ativa/passiva
Se uma ou mais camadas de software de sua instalação estiverem definidas em
uma configuração ativa/passiva, monitore e gerencie o par de servidores. Se um
erro de hardware ou de rede causar um failover para o servidor passivo, você
recuperará os projetos e reiniciará qualquer tarefa interrompida. Você também
pode forçar um failover para liberar o servidor ativo para tarefas de manutenção
e upgrade.
v Administrando um cluster de servidores de aplicativo
Se a camada de serviços do InfoSphere Information Server estiver implementada
em um cluster do IBM WebSphere Application Server, você administrará e
manterá o cluster. As tarefas abrangem a inclusão de membros do cluster,
inclusão de nós gerenciados, sincronização de informações entre os nós e
reinicialização de processos.
v Administrando uma configuração de alta disponibilidade do IBM DB2
Se a camada de repositórios de metadados estiver implementada em uma
configuração de cluster ou de recuperação de desastre de alta disponibilidade do
DB2, você monitorará o cluster. Se um failover ocorrer, você irá recuperar a
partir dele e restaurar o serviço.
v

Administração de log
É possível gerenciar logs entre todos os módulos de produtos do InfoSphere
Information Server. Os logs são armazenados no repositório de metadados. A
administração de log inclui as seguintes tarefas:
v Configurando a criação de log
Especifique quais categorias de log e níveis de gravidade de eventos de log são
armazenados no repositório de metadados.
v Consultando logs
Crie visualizações de log no IBM InfoSphere Information Server console e no
IBM InfoSphere Information Server Web console. Use as visualizações para
recuperar e consultar os eventos em log que foram armazenados no repositório
de metadados.

Administração do Planejamento
Muitos dos módulos de produto usam recursos de planejamento. Por exemplo,
uma execução de relatório e uma tarefa de análise no IBM InfoSphere Information
Analyzer são tarefas planejadas. A administração de planejamento inclui as
seguintes tarefas:
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Criar, atualizar e gerenciar planejamentos
O gerenciamento do planejamento é feito no módulo do produto. Por exemplo,
crie um planejamento para uma tarefa de análise de coluna ser executada
semanalmente em um projeto do InfoSphere Information Analyzer no console.
v Visualizando planejamentos
Você pode obter uma visualização global de todas as atividades planejadas de
todos os módulos do produto. Com esses dados, é possível garantir que recursos
suficientes estejam disponíveis para processar os planejamentos. Você pode
monitorar quem planeja tarefas e com que frequência.
v Consultando planejamentos
Você pode consultar todos os planejamentos que estão definidos entre todos os
módulos do produto. É possível verificar seus status, histórico e previsão. É
possível também executar tarefas de manutenção, como limpeza do histórico de
execução planejada. Você pode parar e iniciar planejamentos existentes para
evitar sobrecarga do sistema.

v

Administração de backup
Para evitar a perda de dados e preparar a recuperação de desastre, administre
backups regulares. A administração de backup inclui as seguintes tarefas:
v

Fazendo backup de componentes do InfoSphere Information Server
Planeje e execute backups regulares de todos os bancos de dados, perfis,
bibliotecas e outros dados.

v

Restaurando componentes
Para recuperar dados no caso de uma falha de hardware ou outro desastre, você
pode restaurar os dados cujo backup foi feito.

Administração de serviço
Administre os serviços do InfoSphere Information Server e do WebSphere
Application Server. A administração inclui as seguintes tarefas:
v Colocando o InfoSphere Information Server no modo de manutenção e
retirando-o
Você pode colocar o InfoSphere Information Server no modo de manutenção
para evitar que usuários não administradores efetuem login enquanto você
executa tarefas de manutenção.
v Parando e reiniciando serviços
Muitas tarefas de manutenção e administração exigem que você pare e reinicie
vários serviços do InfoSphere Information Server ou do WebSphere Application
Server.
v Verificando o status de serviços
É possível determinar o status de serviços para resolução de problemas ou
outras tarefas de manutenção.

Administração de ativos
Ativos incluem projetos, modelos, especificações de configuração, conjuntos de
parâmetro e todas as demais informações que são produzidas nos módulos do
produto InfoSphere Information Server. Os ativos são armazenados no repositório
de metadados. A administração inclui as seguintes tarefas:
v Importando e exportando ativos
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Para mover ativos de uma instalação do InfoSphere Information Server para
outra, exporte os ativos de uma instalação e importe-os em outra. Por exemplo,
se você tiver um sistema de desenvolvimento, um sistema de teste e um sistema
de produção, mova os ativos entre os sistemas.
v Consultando e excluindo ativos
Você pode consultar determinados ativos e excluí-los conforme necessário.

Ferramentas de administração
Para administrar o InfoSphere Information Server, use as seguintes ferramentas de
software:
v IBM InfoSphere Information Server console
O IBM InfoSphere Information Server console ("o console") é uma interface
baseada em rich client para atividades como definição de perfil de dados e
desenvolvimento de aplicativos orientados a serviços. No console, você pode
executar tarefas de administração e de relatório, bem como as tarefas que estão
associadas ao IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere
Information Services Director.
v IBM InfoSphere Information Server Web console
O IBM InfoSphere Information Server Web console ("o console da Web") é uma
interface baseada em navegador para atividades administrativas, como
gerenciamento de segurança e criação de visualizações de tarefas planejadas. No
console da Web, você pode executar tarefas de administração e de relatório, bem
como as tarefas associadas ao IBM InfoSphere Business Glossary e ao catálogo
do Information Services.
Para determinadas tarefas, também é possível usar o console administrativo do
WebSphere Application Server.
Para administrar ativos, use a linha de comandos istool.

Administração do IBM InfoSphere DataStage
Para obter informações detalhadas da administração do IBM InfoSphere DataStage,
consulte os guias de administração do InfoSphere DataStage.
Tabela 1. Guias de Administração do InfoSphere DataStage
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Guia de Administração

Título

Descrição

Guia do Administrator Client

Descreve o cliente do IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator e
fornece informações sobre como executar
configuração, operações de manutenção de
rotina e administração no mecanismo do
IBM InfoSphere Information Server.

Guia do Designer Client

Descreve o cliente do IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer e
fornece uma descrição geral de como criar,
projetar e desenvolver um aplicativo do
InfoSphere DataStage and QualityStage.

Guia do Director Client

Descreve o cliente do IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Director e
explica como validar, planejar, executar e
monitorar tarefas paralelas e tarefas do
servidor.

Tabela 1. Guias de Administração do InfoSphere DataStage (continuação)
Título

Descrição

Guia de Globalização

Contém informações sobre como usar
recursos de suporte ao idioma nacional
(NLS) que estão disponíveis no InfoSphere
DataStage and QualityStage quando o NLS
está instalado.

Por padrão, a documentação está instalada no sistema:
v

Windows
Para acessar uma lista da documentação no sistema, clique em Iniciar
> Todos os Programas > IBM InfoSphere Information Server > Documentação.

v

Linux
UNIX
A documentação PDF para o conjunto está instalada em
\IBM\InformationServer\Documentation.

Um conjunto completo da documentação PDF do conjunto está no CD do IBM
InfoSphere Information Server PDF que foi incluído no software de instalação.

Administração do IBM WebSphere Application Server
Embora a maioria das tarefas de administração possa ser executada no IBM
InfoSphere Information Server console ou no IBM InfoSphere Information Server
Web console, pode ser necessário alterar a configuração do registro do usuário,
solucionar problemas do aplicativo, ajustar o desempenho e executar outras tarefas
de configuração diretamente no IBM WebSphere Application Server.
Encontre informações sobre o WebSphere Application Server nos seguintes locais:
v Versão 7.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp
v Versão 8.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp
Para obter informações detalhadas da administração do WebSphere Application
Server, consulte os tópicos de administração a seguir.
Tabela 2. Tópicos de Administração do WebSphere Application Server
Tarefa

Link

Configurando registros do usuário do
WebSphere Application Server

Versão 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tsec_useregistry.html
Versão 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tsec_useregistry.html

Resolução de problemas do WebSphere
Application Server

Versão 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
welc6toptroubleshooting.html
Versão 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
welc6toptroubleshooting.html

Capítulo 1. Visão Geral
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Tabela 2. Tópicos de Administração do WebSphere Application Server (continuação)
Tarefa

Link

Arquivos de log do WebSphere Application
Server

Versão 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
ttrb_mglogs.html
Versão 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
ttrb_mglogs.html

Ajuste de Desempenho

Versão 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tprf_tuneprf.html
Versão 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tprf_tuneprf.html

Configurando o suporte a linguagem
bidirecional para o IBM InfoSphere Business
Glossary
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Consulte o tópico sobre suporte a
linguagem bidirecional no IBM InfoSphere
Business Glossary Administrator's and
Author's Guide

Capítulo 2. Abrindo os Consoles
Para administrar o IBM InfoSphere Information Server, você pode usar o IBM
InfoSphere Information Server console, o IBM InfoSphere Information Server Web
console e o console administrativo do IBM WebSphere Application Server.

Abrindo o IBM InfoSphere Information Server console
Para configurar a segurança, gerenciar projetos, analisar dados, ativar serviços de
informações ou executar relatórios, use o IBM InfoSphere Information Server
console. O console é uma interface baseada em rich client.

Sobre Esta Tarefa
Use o console para as seguintes atividades administrativas:
v Criar e gerenciar projetos.
v Configurar a segurança em nível de projeto.
v Analisar dados com o IBM InfoSphere Information Analyzer.
v Ativar os serviços de informações com o IBM InfoSphere Information Services
Director.
v Executar relatórios.

Procedimento
1. No menu Iniciar do Microsoft Windows, selecione Iniciar > Todos os
Programas > IBM InfoSphere Information Server > IBM InfoSphere
Information Server Console.
2. No campo Nome do Usuário, digite seu nome de usuário.
3. No campo Senha, digite sua senha.
4. No menu Servidor, digite ou selecione um nome de host e porta. O nome do
host e a porta dependem se o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server está definido para configuração da camada de serviços e se
a porta HTTP segura (HTTPS) está configurada.
Tabela 3. Valores de Host e Porta para Diferentes Configurações
Configuração do IBM
WebSphere Application
Server

Valor do host

Valor de porta (protocolo
HTTP)

Valor de porta (protocolo
HTTPS)

O armazenamento em
cluster do WebSphere
Application Server está
configurado

Nome do host ou o
endereço IP do dispatcher
front-end (o servidor da
Web ou o balanceador de
carga). Não use o nome do
host de um membro de
cluster específico.

Porta HTTP do dispatcher
de front-end (por exemplo,
80). Não use o número da
porta de um membro de
cluster específico.

Porta HTTPS segura do
dispatcher front-end (por
exemplo, 443). Não use o
número da porta de um
membro de cluster
específico.

O armazenamento em
cluster não está
configurado

O nome do host ou o
endereço IP do computador
em que o WebSphere
Application Server está
instalado.

Porta de transporte HTTP
(configurada como
WC_defaulthost no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9080

Porta segura de transporte
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_ secure em
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

5. Clique em Login.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Abrindo o Console da Web do IBM InfoSphere Information Server
Para gerenciar a segurança, visualizar tarefas planejadas, trabalhar com relatórios
ou executar tarefas relacionadas ao IBM InfoSphere Business Glossary ou ao
catálogo do Information Services, use o console da Web do InfoSphere Information
Server.
Use o console da Web para as seguintes atividades administrativas:
v Gerenciamento da segurança.
v Criação de visualizações de tarefas planejadas.
v Relatório.
v Tarefas associadas ao IBM InfoSphere Business Glossary.
v Tarefas associadas ao catálogo do Information Services.
Para acessar o console da Web, determine a URL a ser usada, configure o
navegador e navegue para a janela do console.

Determinando a URL do IBM InfoSphere Information Server
Web console
A URL do IBM InfoSphere Information Server Web console difere dependendo do
protocolo de comunicação e da configuração do IBM WebSphere Application
Server.

Procedimento
A sintaxe da URL é esta:
protocol://host:port/ibm/iis/console

protocol é o protocolo de comunicação: http ou https.
host e port diferem dependendo do protocolo de comunicação e da configuração do
WebSphere Application Server (em cluster ou não em cluster):
Tabela 4. Valores de Host e Porta para Diferentes Configurações
Configuração do IBM
WebSphere Application
Server

Valor do host

Valor de porta (protocolo
HTTP)

Valor de porta (protocolo
HTTPS)

O armazenamento em
cluster do WebSphere
Application Server está
configurado

Nome do host ou o
endereço IP do dispatcher
front-end (o servidor da
Web ou o balanceador de
carga). Não use o nome do
host de um membro de
cluster específico.

Porta HTTP do dispatcher
de front-end (por exemplo,
80). Não use o número da
porta de um membro de
cluster específico.

Porta HTTPS segura do
dispatcher front-end (por
exemplo, 443). Não use o
número da porta de um
membro de cluster
específico.

O armazenamento em
cluster não está
configurado

O nome do host ou o
endereço IP do computador
em que o WebSphere
Application Server está
instalado.

Porta de transporte HTTP
(configurada como
WC_defaulthost no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9080

Porta segura de transporte
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_ secure em
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

Por exemplo, em uma configuração na qual o armazenamento em cluster não está
configurado, a URL HTTPS poderá ser:
https://myhost.example.com:9443/ibm/iis/console
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Configurando o Navegador da Web para Trabalhar com o IBM
InfoSphere Information Server Web console
O IBM InfoSphere Information Server Web console é suportado com o Microsoft
Internet Explorer e Mozilla Firefox. Você deve executar estas etapas em seu
navegador da Web preferencial antes de usar o IBM InfoSphere Information Server
Web console.

Antes de Iniciar
v Certifique-se de que o navegador seja suportado pelo InfoSphere Information
Server. Para obter informações sobre os navegadores suportados, consulte os
requisitos de sistema do InfoSphere Information Server em www.ibm.com/
software/data/integration/info_server/overview/requirements.html.
v Determine a URL a ser usada para acessar o console da Web. Consulte o
“Determinando a URL do IBM InfoSphere Information Server Web console” na
página 8. O nome do host e a porta diferem dependendo do protocolo de
comunidação do IBM WebSphere Application Server e da configuração em uso.
v Se o HTTPS estiver ativado, na primeira vez em que o console da Web for
acessado, será exibida uma mensagem sobre um certificado de segurança se o
certificado do servidor não for confiável. Se for recebida uma mensagem como
essa, siga os avisos do navegador para aceitar o certificado e continue na página
de login.

Configurando o Microsoft Internet Explorer para trabalhar com o
IBM InfoSphere Information Server Web console
É possível ativar o Microsoft Internet Explorer para trabalhar com o IBM
InfoSphere Information Server Web console.

Procedimento
1. Ative o JavaScript:
a. Clique em Ferramentas > Opções da Internet. Na guia Segurança, clique
em Nível Personalizado.
b. Na janela Configurações de Segurança, selecione Script > Script Ativo >
Habilitar.
2. Configure o navegador para aceitar cookies do site do host do InfoSphere
Information Server.
a. Clique em Ferramentas > Opções da Internet.
b. Na guia Privacidade, clique em Sites.
c. No campo Endereço do Web Site, insira o nome do host do InfoSphere
Information Server.
d. Clique em Permitir.
e. Clique em OK.
3. Ative janelas pop-up para a URL do IBM InfoSphere Information Server Web
console:
a. Clique em Ferramentas > Bloqueador de Pop-up > Configurações do
Bloqueador de Pop-up ou desativar o bloqueador de janela pop-up.
b. Se você selecionou as configurações, digite a URL e clique em Incluir.
Nota: Para ativar janelas pop-up para o site, você também pode precisar
desativar ou configurar bloqueadores de pop-up.
4. Especifique que as páginas sejam atualizadas toda vez que você visitar o site:

Capítulo 2. Abrindo os Consoles
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a. Clique em Ferramentas > Opções da Internet e, na guia Geral, clique em
Configurações. Selecione Configurações na seção Histórico de Navegação.
b. Selecione Sempre que eu visito a página da Web ou Automaticamente e
clique em OK.
5. Opcional: Desative a exibição de mensagens de erro de HTTP amigáveis:
a. Clique em Ferramentas > Opções da Internet.
b. Na guia Avançadas, desmarque Navegação > Mostrar mensagens de erro
HTTP amigáveis.

Configurando o Internet Explorer para Trabalhar com o IBM
InfoSphere Information Server Web console no Microsoft
Windows Server 2008
No Microsoft Windows Server 2008, você poderá precisar incluir a URL do console
da Web do InfoSphere Information Server nas zonas de sites confiáveis do Internet
Explorer.

Sobre Esta Tarefa
Se você estiver navegando para um IBM InfoSphere Information Server Web
console usando seu nome de host, como http://hostname:9080/ibm/iis/console,
será necessário incluir a URL (http://hostname) nas zonas de sites confiáveis do
Internet Explorer.
Não será necessário incluir a URL nas zonas de sites confiáveis se o computador
cliente também for o servidor e você estiver navegando para o servidor usando a
URL http://localhost:9080/ibm/iis/console, ou se estiver usando o Mozilla
Firefox.

Procedimento
1. No Microsoft Internet Explorer, escolha Ferramentas > Opções da Internet.
2. Na guia Segurança, selecione a Zona de sites confiáveis.
3. Clique em Sites.
4. Na janela Sites Confiáveis, digite a URL e clique em Adicionar.

Configurando o Mozilla Firefox para Trabalhar com o IBM
InfoSphere Information Server Web console
Você pode configurar o Mozilla Firefox para trabalhar com o IBM InfoSphere
Information Server Web console.

Procedimento
1. Ative o JavaScript:
a. Clique em Ferramentas > Opções e, na guia Conteúdo, clique em Ativar
JavaScript.
2. Configure o navegador para aceitar cookies do site do host do InfoSphere
Information Server.
a. Clique em Ferramentas > Opções.
b. Na guia Privacidade, clique na opção Aceitar cookies dos sites ou clique
em Exceções e inclua o site na lista de sites permitidos inserindo o nome do
host e clicando em Permitir.
3. Ative janelas pop-up para a URL do console da Web:
a. Clique em Ferramentas > Opções.
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b. Selecione a guia Conteúdo e desmarque a opção Bloquear janelas pop-up
ou clique em Exceções e inclua o site na lista de permissões inserindo o
nome do host e clicando em Permitir.

Visualizando resultados do relatório em um navegador da Web
Configure opções de segurança adicionais para garantir que os resultados do
relatório sejam abertos corretamente no Microsoft Internet Explorer.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do Internet Explorer, clique em Ferramentas > Opções
da Internet.
2. Na guia Segurança, clique na zona na qual a camada de serviços está
localizada, como Intranet Local.
3. Na guia Segurança, clique em Nível Personalizado.
4. Na janela Configurações de Segurança, role para Prompt automático para
downloads de arquivo em Downloads e selecione Habilitar.
5. Clique em OK.
6. Clique em OK.

Navegando para o IBM InfoSphere Information Server Web
console
O IBM InfoSphere Information Server Web console ("o console da Web") é uma
interface baseada em navegador para atividades administrativas.

Antes de Iniciar
v Certifique-se de que o navegador seja suportado pelo IBM InfoSphere
Information Server. Para obter informações sobre os navegadores suportados,
consulte os requisitos de sistema do InfoSphere Information Server em
www.ibm.com/software/data/integration/info_server/overview/
requirements.html.
v Determine a URL a ser usada para acessar o console da Web. Consulte o
“Determinando a URL do IBM InfoSphere Information Server Web console” na
página 8.
v Configure o navegador conforme descrito em “Configurando o Navegador da
Web para Trabalhar com o IBM InfoSphere Information Server Web console” na
página 9.

Procedimento
1. Abra um navegador da Web e navegue para o console. A URL a ser usada
depende do protocolo de comunicação do IBM WebSphere Application Server e
da configuração em uso. Consulte o “Determinando a URL do IBM InfoSphere
Information Server Web console” na página 8.
2. Se o HTTPS estiver ativado, na primeira vez em que o console da Web for
acessado, será exibida uma mensagem sobre um certificado de segurança se o
certificado do servidor não for confiável. Siga os prompts do navegador para
aceitar o certificado e prosseguir para a página de login.
3. Digite o nome de usuário e a senha.
4. Clique em OK para abrir a guia Home.

Capítulo 2. Abrindo os Consoles
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Efetuando Login no Console Administrativo do IBM WebSphere
Application Server
Como os processos no lado do servidor do IBM InfoSphere Information Server são
executados no WebSphere Application Server, você executa determinadas tarefas
administrativas usando o console administrativo do WebSphere Application Server.

Antes de Iniciar
Para executar várias tarefas no console administrativo do WebSphere Application
Server, você deve ter autoridade suficiente. O nível de autoridade requerido difere
de tarefa para tarefa.

Procedimento
1. Abra um navegador da Web e navegue para o console administrativo do
WebSphere Application Server. A URL está no seguinte formato:
https://hostname:port/ibm/console
Especifique hostname e port da seguinte maneira:
v Se o armazenamento em cluster do WebSphere Application Server estiver
definido para a configuração da camada de serviços, especifique o nome do
host (ou endereço IP) e a porta do computador que hospeda o Gerenciador
de Implementação. O número da porta padrão é 9043.
v Se o armazenamento em cluster não estiver configurado, especifique o nome
do host ou endereço IP do computador no qual o WebSphere Application
Server está instalado. Especifique o número da porta designada ao console
administrativo do WebSphere Application Server. O número da porta padrão
é 9043.
2. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
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Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server
console
O IBM InfoSphere Information Server console é uma interface baseada em rich
client para atividades tais como criar e gerenciar projetos, configurar a segurança
em nível de projeto, analisar dados com o IBM InfoSphere Information Analyzer,
ativar serviços de informações com o IBM InfoSphere Information Services Director
e executar relatórios.
No IBM InfoSphere Information Server console, é possível concluir as seguintes
tarefas:
v Criar um projeto
v Configurar segurança em nível de projeto
v Analisar informações
– Colunas
– Chaves primárias e chaves estrangeiras
– Entre diversas origens de dados
v Ativar serviços de informações
– Conectar-se a provedores
– Desenvolver projetos, aplicativos, serviços e operações
– Implementar serviços
v Executar relatórios
v Criar visualizações de tarefas planejadas e mensagens de log
v Solucionar problemas de tarefas

Áreas Principais do Console
O IBM InfoSphere Information Server console fornece áreas de trabalho que você
usa para investigar dados, implementar aplicativos e serviços da Web, bem como
monitorar planejamentos e logs.
Nos tópicos a seguir, o IBM InfoSphere Information Analyzer e o IBM InfoSphere
Information Services Director foram instalados. Alguns recursos poderão não estar
disponíveis se você tiver apenas um módulo de produto instalado.

Área de Trabalho Meu Início
Quando você abrir o IBM InfoSphere Information Server console, a área de
trabalho Meu Início será mostrada. Nesse área de trabalho, você pode acessar as
informações de introdução e acessar os projetos.
A figura a seguir mostra a área de trabalho Meu Início. Você pode customizar as
seções que aparecem na área de trabalho.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Figura 1. A área de trabalho Meu Início no IBM InfoSphere Information Server console

Essa área de trabalho contém as seguintes seções:

Área de Janela Introdução
A área de janela Introdução descreve como trabalhar em um módulo do produto,
por exemplo, como trabalhar no IBM InfoSphere Information Analyzer. As
informações que são exibidas correspondem aos módulos do produto que você
instalou.

14

Guia de Administração

Figura 2. A Área de Janela Introdução

Muitos tópicos na área de janela Introdução têm um link que abre a tarefa
relacionada e um link que abre o centro de informações para obter informações
adicionais (o link "Saiba Mais").

Área de Janela Projetos
Na área de janela Projetos, você pode selecionar um projeto para ser aberto.
Múltiplos usuários podem contribuir para um projeto ou trabalhar nele no console.
Essa área de janela mostra uma lista de todos os projetos aos você tem acesso.

Figura 3. A Área de Janela Projetos

Se você selecionar um projeto do InfoSphere Information Analyzer na área de
janela Projetos, poderá consultar o status desse projeto na seção de detalhes do
projeto.

Navegador da Área de Trabalho
O principal meio de navegação pelas áreas de trabalho é o Navegador da Área de
Trabalho. O Navegador da Área de Trabalho é uma série de menus que você usa
para mover-se pelas áreas de trabalho.
O Navegador da Área de Trabalho é constituído de cinco menus de navegação.
Cada menu de navegação contém links para áreas de trabalho que você usa para
concluir as tarefas. As áreas de trabalho disponíveis dependem do módulo do
produto no qual você está trabalhando. Alguns menus de navegação poderão estar
vazios se um componente específico não tiver sido instalado.

Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Cada área de trabalho corresponde a um menu de navegação. Por exemplo, se
você abrir a área de trabalho de propriedades do projeto, o menu de navegação
Visão Geral será realçado. É possível visualizar todas as áreas de trabalho abertas
que estão associadas ao menu de navegação atual selecionado. Não é possível
visualizar nenhum área de trabalho aberta que esteja associada a um menu de
navegação não selecionado.
Quando você seleciona um link e abre uma área de trabalho, o número no menu
de navegação indica quantas áreas de trabalho estão abertas por menu. Por
exemplo, se as áreas de trabalho do painel e das propriedades do projeto estiverem
abertas, o número 2 aparecerá no menu de navegação Visão Geral.

Figura 4. O Navegador da Área de Trabalho na Barra de Ferramentas do IBM InfoSphere Information Server console

Os tipos de tarefas disponíveis dependem do módulo do produto e do projeto com
o qual você está trabalhando. A lista a seguir descreve o tipo de tarefas disponíveis
em cada um dos menus.
Menu de Navegação Início
Contém tarefas de configuração e de metadados. Por exemplo, se você
tiver o IBM InfoSphere Information Services Director instalado, poderá
configurar conexões com provedores de informações disponíveis na área de
trabalho Conexão de Serviços de Informação.
Menu de Navegação Visão Geral
Contém o painel do projeto e a área de trabalho Propriedades do Projeto.
Por exemplo, você especifica detalhes do projeto na área de trabalho
Propriedades do Projeto.
Menu de Navegação Investigar
Contém tarefas de descoberta de informações e criação de perfis de dados.
Por exemplo, se você tiver o IBM InfoSphere Information Analyzer
instalado, poderá executar uma tarefa de análise de coluna na área de
trabalho Análise de Coluna.
Menu de Navegação Desenvolver
Contém tarefas de transformação de dados e de ativação de serviços de
informações. Por exemplo, se você tiver o InfoSphere Information Services
Director instalado, poderá projetar, criar e desenvolver aplicativos na área
de trabalho Aplicativo de Serviços de Informações.
Menu de Navegação Operar
Contém tarefas de planejamento de tarefa, de criação de log e de
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aplicativos de serviços de informações. Por exemplo, você cria
visualizações de mensagens de log na área de trabalho Visualização de
Log.

Menu do Projeto
Acima do Navegador da Área de Trabalho, é possível acessar o menu do projeto
para abrir um projeto, mover-se entre projetos abertos e criar projetos.
Para abrir o menu do projeto, clique no menu suspenso.

Figura 5. O menu Projeto acima do Navegador de Área de Trabalho

É possível executar tarefas de configuração e administrativas, como criação de log,
planejamento e relatório, fora do contexto de um projeto no console.
Para executar tarefas do módulo de produto, como análise de informações ou
ativação de serviços, primeiro você deve abrir um projeto. Um projeto é um
contêiner lógico para todas as tarefas que podem ser desempenhadas em um
módulo de produto.

Paletas
Você pode usar as paletas para visualizar um histórico de suas atividades e abrir
áreas de trabalho, acessar atalhos e gerenciar notas. É possível acoplar, flutuar ou
ancorar as paletas. Por padrão, as paletas estão localizadas no lado esquerdo do
console.
Para abrir as paletas, clique em uma das guias.

Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Figura 6. As Guias Paletas

Notas Utilize esta paleta para visualizar as notas associadas a um objeto. As notas
só estão disponíveis para alguns módulos do produto.
Atalhos
Use esta paleta para ir para as áreas de trabalho ou áreas de janela para os
quais você criou atalhos anteriormente.
Histórico
Use essa paleta para visualizar uma lista das áreas de trabalho visitadas. A
área de trabalho atual ou visitado mais recentemente aparece no parte
superior da lista.
Abrir Áreas de Trabalho
Essa paleta mostra todos as áreas de trabalho abertas. As áreas de trabalho
específicas do projeto são agrupadas por projeto.
Para ocultar as paletas, clique fora da área de janela.
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Painel do projeto
Quando você abre um projeto, o painel do projeto é exibido.
Os projetos IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information
Services Director contêm um painel. A figura a seguir mostra um exemplo do
painel do InfoSphere Information Analyzer.

Figura 7. O painel Projeto do InfoSphere Information Analyzer

Utilize a guia Painel para saber mais sobre o fluxo de trabalho da tarefa e, para
alguns módulos do produto, para visualizar o status atual do projeto. É possível
customizar o painel no console para incluir ou remover áreas de janela de
conteúdo. Para alguns módulos do produto, também é possível configurar o painel
para mostrar um conjunto de gráficos que são baseados nas informações do projeto
subjacente.

Barra de status
Depois de submeter uma tarefa que exige processamento, a barra de status é
exibida na parte inferior da área de trabalho.
A barra de status mostra o progresso de atividades, mensagens de erro e avisos.
Você utiliza a barra de status para monitorar quaisquer tarefas ou atividades que
iniciou.
A barra de status pode estar em um dos seguintes estados:
Fechado
Quando nenhuma atividade está sendo executada, a barra de status é
fechada.
Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Atividade em Progresso
Quando uma atividade ou tarefa está sendo executada, a barra de status
permanece fechada e exibe um indicador de status verde que se move pelo
comprimento da barra.
Notificação
Quando você inicia uma atividade ou quando uma atividade é concluída, a
barra de status abre brevemente e mostra detalhes sobre o status da
atividade. Quando uma atividade está sendo executada, você pode
visualizar mais informações sobre o status da atividade rolando o cursor
sobre a barra de status para abrir a área de janela de status. A área de
janela de status contém uma barra de progresso maior, informações
resumidas sobre a atividade e um botão Detalhes. É possível rolar a barra
de status a qualquer momento para visualizar o status das tarefas ou
atividades que iniciou.
Detalhes
Para visualizar informações sobre o status de uma atividade, clique no
botão Detalhes da área de janela de status. É possível visualizar detalhes,
como o horário em que a atividade começou a ser executada, e se há
avisos ou erros do sistema. O estado Detalhes lista todas as atividades e
tarefas iniciadas.

Atalhos
Para retornar rapidamente para uma tarefa posteriormente, você pode criar um
atalho.
Para criar um atalho para a tarefa aberta, clique no botão Atalho

.

Depois que você criar o atalho, poderá clicar na guia Atalhos para retornar à
tarefa.

Figura 8. A Guia Atalhos

Notas
Você pode utilizar notas para comentar sobre objetos, fornecer informações a
outros usuários e identificar problemas para investigação detalhada. As notas
estarão disponíveis dependendo do componente do conjunto no qual você está
trabalhando.
Você pode criar ou visualizar notas utilizando a paleta de notas ou clicando em um
ícone de nota. Os ícones de nota estão localizados na parte superior das áreas de
janela de tarefas.
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Fluxo Básico de Tarefas nas Áreas de Trabalho
Mesmo que você execute tipos diferentes de tarefas em um projeto do IBM
InfoSphere Information Analyzer e um projeto doIBM InfoSphere Information
Services Director, o fluxo básico de tarefas será o mesmo.
Os tópicos a seguir descrevem o fluxo básico de tarefas nas áreas de trabalho. Este
exemplo mostra o fluxo de tarefa no contexto de criação de uma tarefa de análise
de coluna com o InfoSphere Information Analyzer. Os tipos de tarefas e as opções
que estão disponíveis variarão entre os projetos do InfoSphere Information
Analyzer e os projetos doInfoSphere Information Services Director.

Selecionar um Menu de Tarefa no Navegador da Área de
Trabalho
Depois de abrir um projeto, a primeira etapa é selecionar um menu de tarefa no
Navegador da Área de Trabalho.

Sobre Esta Tarefa
O Navegador da Área de Trabalho é constituído de cinco menus de navegação.
Cada menu de navegação contém links para áreas de trabalho que você usa para
concluir as tarefas. As áreas de trabalho disponíveis dependem do componente do
conjunto no qual você está trabalhando. Alguns menus de navegação poderão estar
vazios se um componente específico não tiver sido instalado.
Selecione o menu que corresponde ao tipo de tarefa que você deseja desempenhar.

Figura 9. Neste exemplo, o usuário seleciona o menu de tarefa Investigar

Selecione a Tarefa que Você Deseja Executar nesse Menu
Em seguida, selecione a tarefa que deseja desempenhar no menu de tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Cada menu de navegação contém uma lista de tarefas de alto nível que você pode
desempenhar. Selecione a tarefa para abrir a área de trabalho que está associado a
essa tarefa de alto nível.

Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Figura 10. Neste exemplo, o usuário seleciona Análise de Coluna para abrir a área de trabalho Análise de Coluna

Selecionar Objetos e uma Tarefa na Área de Trabalho
Na área de trabalho, você seleciona um item com o qual trabalhar nas listas de
objetos e, em seguida, seleciona uma tarefa para desempenhar na lista Tarefas.

Sobre Esta Tarefa
A lista de objetos contém os itens nos quais você executa as tarefas, como origens
de dados, aplicativos e serviços ou visualizações de log. A lista de objetos também
pode conter informações de status, como a conclusão de análise e a data de criação
de uma visualização de log.
A lista Tarefas contém as tarefas que você pode desempenhar nos objetos
selecionados.
Selecione um objeto com o qual trabalhar na lista de objetos, como mostrado na
figura a seguir.
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Figura 11. Exemplo de origens de dados selecionadas na lista de objetos da área de trabalho Análise de Coluna

E, em seguida, selecione a tarefa que você deseja desempenhar na lista Tarefas.

Figura 12. Exemplo de seleção de tarefa da lista Tarefas na área de trabalho Análise de Coluna.

As tarefas poderão não estar disponíveis se você ainda não tiver selecionado um
objeto ou se houver uma tarefa de pré-requisito.

Trabalhar em uma Área de Janela de Tarefa
Depois de selecionar uma tarefa na lista Tarefas, uma área de janela de tarefa é
aberta. Na área de janela de tarefa, é possível selecionar opções e fornecer detalhes
para concluir a tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Observe que quando a área de janela de tarefa é aberta, a lista de objetos e a lista
Tarefas são reduzidas na parte superior da área de trabalho. A figura a seguir
mostra a área de janela de tarefa Executar Análise de Coluna.

Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Figura 13. A Área de Janela Executar Análise de Coluna

O conteúdo de cada área de janela de tarefa é diferente. Muitas áreas de janela de
tarefa exigem que você selecione opções e forneça detalhes adicionais. Você
também pode planejar determinadas tarefas para executar em horários ou
intervalos específicos. O asterisco (*) indica um campo necessário.
Quando terminar a tarefa, clique em Salvar ou Enviar.
Depois de submeter uma tarefa que exige processamento, a barra de status é
exibida na parte inferior da área de trabalho.

Figura 14. A Barra de Status Mostra o Andamento da Tarefa de Análise de Coluna

Relatando, Planejando e Criando Log no Console
O IBM InfoSphere Information Server console também concede acesso a tarefas
administrativas comuns, como relatar, planejar e criar log.

Relatório
Você pode usar a área de trabalho de relatórios para criar, editar ou visualizar um
relatório. Um relatório mostra os detalhes de uma atividade que foi concluída no
conjunto.
Para criar um relatório, selecione um modelo de relatório e especifique o projeto a
ser associado ao relatório. Em seguida, digite parâmetros para o relatório e escolha
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o formato em que deseja criar o relatório, como PDF, XML ou DHTML. Os
modelos de relatório disponíveis correspondem aos componentes no conjunto.
Para editar um relatório, selecione o relatório que deseja modificar e crie uma
cópia dele. Você faz todas as alterações na cópia.
Os relatórios podem ser salvos no repositório de metadados e podem ser acessados
por você ou por outros usuários autorizados. Você ou outros usuários podem
utilizar as informações nos relatórios para concluir outras tarefas nos módulos do
produto.
Você também pode usar a área de trabalho de relatórios para visualizar relatórios
salvos que foram gerados no conjunto e selecionar determinados relatórios como
seus favoritos. Para localizar um relatório, é possível filtrar a lista de relatórios
disponíveis pelos nomes dos projetos que estão associados às datas de criação dos
relatórios ou pelas datas em que os relatórios foram criados. Se você selecionar um
relatório como um favorito, o relatório estará acessível na área de janela de
favoritos do relatório, na área de trabalho Minha Home.

Planejamento
Você cria visualizações de planejamento para consultar os planejamentos criados
em qualquer lugar no conjunto.
Você cria um planejamento para definir quando uma atividade será executada no
componente do conjunto em que está trabalhando. Um planejamento contém
detalhes sobre quando a atividade será executada, como um horário ou dia
específico. Os planejamentos podem ser configurados para executar em qualquer
horário ou data especificada. Também é possível configurar os planejamentos para
serem executados várias vezes ou em diferentes intervalos.
Uma visualização de planejamento mostra informações, como uma lista de
planejamentos disponíveis no conjunto, um histórico das tarefas que foram
concluídas e uma previsão dos planejamentos que serão executados em um horário
específico. É possível criar uma consulta de várias maneiras: selecionando o nome
de um planejamento que deseja visualizar, o usuário que criou o planejamento, a
data em que o planejamento será executado ou a data de criação ou atualização do
planejamento. Também é possível consultar os planejamentos pelo componente do
conjunto em que eles foram criados. Você pode visualizar apenas os planejamentos
que criou. Um administrador do conjunto pode visualizar todos os planejamentos
do conjunto.
Você pode tornar uma visualização de planejamento privada para restringir o
acesso de usuários a ela. As visualizações de planejamento marcadas como
privadas estão disponíveis apenas para o usuário que as criou. Para que uma
visualização de planejamento seja disponibilizada para todos os usuários, você
poderá marcá-la como compartilhada. Uma visualização de planejamento
compartilhada pode ser editada apenas pelo usuário que criou a visualização de
planejamento ou pelo administrador do conjunto.

Criação de Log
É possível configurar visualizações de log para gerenciar as mensagens de log que
são geradas quando atividades forem executadas no conjunto.
Crie visualizações de log para consultar as mensagens de log. As mensagens de log
mostram detalhes sobre as atividades que são executadas no conjunto. Depois de
Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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criar uma visualização de log, use filtros para restringir as informações na
visualização de log. Somente um administrador de conjunto pode excluir
mensagens de log. Se desejas excluir mensagens de log, selecione a visualização de
log que contém as informações que você deseja remover.
É possível restringir o acesso a uma visualização de log tornando a visualização de
log privada. Visualizações de log privadas ficam disponíveis somente ao usuário
que criou a visualização de log. Se desejar que uma visualização de log fique
disponível a todos os usuários, é possível compartilhar a visualização de log.
Visualizações de log compartilhadas podem ser editadas somente pelo usuário que
criou a visualização de log compartilhada ou por um administrador de conjunto.

Ajuda On-line
Se você precisar de ajuda quando estiver trabalhando em uma tarefa, pressione F1
para acessar a ajuda sensível ao contexto, abra o centro de informações ou localize
informações específicas sobre a tarefa na área de janela de instrução.

Ajuda Sensível ao Contexto
Quando você precisar de assistência enquanto trabalha, pressione F1 para abrir a
ajuda sensível ao contexto. Por exemplo, na área de trabalho de propriedades do
projeto, pressione F1 para abrir a documentação de propriedades do projeto no
centro de informações.

Centro de Informações
O centro de informações é o sistema de ajuda baseado na Web e a base de
conhecimento, em que você pode localizar informações conceituais e baseadas em
tarefas sobre o conjunto, o console e as tarefas que podem ser concluídas no IBM
InfoSphere Information Server console. Você pode também acessar informações
sobre todos os produtos que instalou.

Áreas de Janela de Instrução
Você pode localizar informações sobre a tarefa na área de janela de instrução. Um
botão da área de janela de instrução aparece na parte superior da maioria das áreas
de janela e guias. A maioria das áreas de janela contém texto instrutivo.

Figura 15. O Ícone de Instrução Realçado

Para mostrar o texto instrutivo, clique em
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(área de janela de instrução).

Para ocultar o texto instrutivo, clique no ícone de instrução novamente.

Capítulo 3. Visão Geral do IBM InfoSphere Information Server console
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Capítulo 4. Trabalhando com Projetos no IBM InfoSphere
Information Server console
No IBM InfoSphere Information Server console, um projeto é um contêiner lógico
para todas as tarefas que podem ser executadas em um módulo do produto. Vários
usuários podem contribuir com um projeto e visualizar o status de um projeto com
o decorrer do tempo.

Configurando um Projeto no IBM InfoSphere Information Server
console
Para configurar um projeto, primeiro você cria um projeto e fornece seus detalhes
básicos.

Criando um projeto
Primeiro você deve criar um projeto. Um projeto é um contêiner lógico para todas
as tarefas que podem ser desempenhadas em um módulo de produto.

Antes de Iniciar
Você deve ter permissões para criar um projeto. Se não tiver, todos os menus e
tarefas de criação de projeto serão desativados.

Procedimento
1. No menu Arquivo no IBM InfoSphere Information Server console, selecione
Novo Projeto.
2. Na janela Novo Projeto, selecione o tipo de projeto que deseja criar. O campo
Tipo é exibido apenas se mais de um módulo de produto estiver instalado.
3. Digite um nome para o projeto.
4. Clique em OK para abrir a área de trabalho Propriedades do Projeto.

O que Fazer Depois
v “Modificando Propriedades do Projeto”
v “Designando Usuários a um Projeto e Designando Funções” na página 78

Modificando Propriedades do Projeto
É possível visualizar e modificar as propriedades de seu projeto.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade do administrador do projeto.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
console, selecione Propriedades do Projeto.
2. Especifique informações sobre o projeto.
3. Clique em Salvar Tudo.
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Customizando o Painel do Projeto
É possível customizar a área de trabalho Painel no IBM InfoSphere Information
Server console para incluir ou remover áreas de janela de conteúdo. Para alguns
módulos de produto, você também pode configurar o painel para mostrar um
conjunto de gráficos e os gráficos baseados nas informações do projeto subjacente.

Procedimento
1. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
console, selecione Painel.
2. Na área de trabalho Painel, clique em Configurar
3. Opcional: Clique em Incluir para incluir áreas de janela de conteúdo na lista
Conteúdo. As áreas de janela de conteúdo disponíveis dependem dos módulos
de produto que estão instalados.
4. Na janela Configurar Painel, selecione a área de janela de conteúdo que deseja
modificar.
5. Para cada área de janela de conteúdo, é possível modificar o rótulo da área de
janela e selecionar se ela é exibida na área de trabalho. Algumas áreas de janela
de conteúdo possuem propriedades de configuração adicionais.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Abrindo um Projeto Existente no IBM InfoSphere Information Server
console
É possível abrir um projeto existente para executar tarefas que estejam associadas
ao módulo do produto do projeto, tais como análise de informações ou ativação de
serviços de informações.

Antes de Iniciar
Você ou seu administrador deve criar e configurar um projeto.

Procedimento
1. Na área de janela Projetos da área de trabalho Meu Início, selecione um projeto
na lista.
2. Clique em Abrir Projeto para abrir a área de trabalho Painel.

30

Guia de Administração

Capítulo 5. Customizando os Consoles
É possível customizar o IBM InfoSphere Information Server console e o IBM
InfoSphere Information Server Web console.

Customizando o IBM InfoSphere Information Server console
O IBM InfoSphere Information Server console integra diversos módulos de produto
em uma interface com o usuário unificada. Para customizar o IBM InfoSphere
Information Server console, é possível configurar preferências do usuário, criar
atalhos, criar notas e alterar a sua senha.

Customizando o Espaço de Trabalho My Home
É possível customizar a área de trabalho Meu Início para mostrar ou remover
informações na área de janela Introdução, informações sobre o projeto e relatórios
favoritos. Também é possível incluir ou remover áreas de janela de conteúdo para
os módulos de produto que estão instalados.

Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Meu Início.
2. Na área de trabalho Meu Início, clique em Configurar
3. Na janela Configurar Meu Início, selecione a área de janela de conteúdo que
deseja modificar.
4. Opcional: Clique em Incluir para incluir áreas de janela de conteúdo na lista
Conteúdo. As áreas de janela de conteúdo que ficam disponíveis dependem dos
módulos de produto que estão instalados. As áreas de janela do produto
podem ter detalhes adicionais configuráveis.
5. Para cada área de janela de conteúdo, é possível modificar o rótulo da área de
janela e especificar se é exibida na área de trabalho Meu Início.
6. Clique em OK para fechar a janela.

Modificando Preferências do Usuário
É possível modificar preferências do usuário para inicialização, para alterar o
comportamento de áreas de janela e para customizar a barra de status.

Procedimento
1. Selecione Editar > Preferências.
2. Na janela Preferências do Usuário, selecione o tipo de preferências que deseja
modificar.
3. Modifique as opções disponíveis.
4. Clique em OK para fechar a janela e salvar suas mudanças.

Criando Atalhos
É possível criar atalhos para acessar rapidamente tarefas ou áreas de trabalho
usadas frequentemente.
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Procedimento
1. Na tarefa ou área de trabalho, clique em Incluir Atalho
.
2. Na janela Incluir nos Atalhos, digite um nome para o atalho.
3. Opcional: Clique em Nova Pasta para criar uma pasta para organizar seus
atalhos.
4. Opcional: Selecione uma pasta na qual incluir seu atalho. Também é possível
arrastar pastas pela lista para reordená-las ou aninhá-las.
5. Clique em OK para salvar as alterações.

O que Fazer Depois
Agora é possível acessar o atalho na paleta Atalhos.

Trabalhando com Paletas
As paletas são contêineres para atalhos do IBM InfoSphere Information Server
console, histórico de área de trabalho, áreas de trabalho abertas e notas. É possível
acoplar, flutuar e ancorar as paletas.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, as paletas são acopladas do lado esquerdo do IBM InfoSphere
Information Server console. Quando acopladas, as paletas são exibidas como um
conjunto de guias verticais.

Procedimento
Para abrir uma paleta, clique na guia. É possível clicar em uma área de trabalho
para ocultar as paletas novamente.

O que Fazer Depois
Para prender a paleta para permanecer aberta, clique na imagem do alfinete

.

Para reposicionar uma paleta, clique com o botão direito na guia ou na barra da
parte superior da paleta.

Fazendo as Paletas Flutuarem
É possível fazer as paletas flutuarem para movê-las como uma área de janela
separada no IBM InfoSphere Information Server console. É possível fazer uma
paleta individual flutuar ou fazer com que flutuem como um grupo.

Procedure
Para fazer as paletas flutuarem como um grupo, selecione a barra da parte
superior das paletas e arraste-a para um novo local no console. Também é possível
selecionar e arrastar uma guia individual nas paletas para fazer flutuar apenas essa
guia.

What to do next
As paletas flutuantes podem ser acopladas clicando em Acoplar
clicando em Âncora
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.

ou ancoradas

Ancorando as Paletas
É possível ancorar as paletas em um lado da área de trabalho. É possível ancorar
uma paleta individual ou ancorar as paletas em grupos.

Procedure
Para ancorar uma paleta, arraste a paleta para a extremidade oposta da área de
trabalho. As paletas ancoradas podem ser empilhadas verticalmente ou agrupadas
em um ou mais conjuntos.

What to do next
As paletas ancoradas podem ser acopladas clicando em Acoplar
flutuantes, clicando em Flutuar

ou tornadas

.

Para alternar o lado da janela ao qual as paletas estão acopladas ou ancoradas,
selecione a barra da parte superior das paletas acopladas e arraste-a para o outro
lado da área de trabalho.

Criando Notas
Em alguns módulos do produto, é possível criar notas para comentar sobre um
objeto, fornecer informações a outros usuários e sinalizar problemas para
investigação adicional.

Procedimento
1. Na área de janela ou na tabela na qual deseja incluir a nota, clique em Nota

2. Na
3. Na
em
4. Na

.
paleta Notas, clique em Novo. Novas notas são salvas ao criá-las.
tabela, especifique as informações para a nota. Quaisquer mudanças feitas
uma nota serão salvas automaticamente.
paleta Notas, clique em Fechar.

O que Fazer Depois
Depois de criar a nota, você e outros usuários podem acessar a nota clicando em
Nota

.

Atualizando uma Lista de Objetos
É possível atualizar uma lista de objetos para visualizar mudanças feitas por outros
usuários.

Procedimento
Para atualizar uma lista de objetos, clique em Atualizar
botão direito no cabeçalho acima da lista de objetos.

ou clique com o
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Alterando sua Senha
É possível alterar a senha que você usa para efetuar login no servidor. Se o IBM
InfoSphere Information Server estiver configurado para autenticar com relação a
um diretório externo, as senhas não poderão ser alteradas.

Procedimento
Para alterar sua senha, clique em Arquivo > Alterar Senha.

Customizando o IBM InfoSphere Information Server Web console
É possível acessar tarefas de relatório e de administração do conjunto, informações
sobre serviços de informação implementados e glossários de recursos de
informação no IBM InfoSphere Information Server console. Para customizar o IBM
InfoSphere Information Server console, você pode customizar a guia Início e
alterar sua senha.

Customizando a Guia Página Inicial
É possível customizar a guia Página Inicial. Por exemplo, pode mostrar uma lista
dos resultados dos relatórios mais recentes.

Procedimento
1. Na guia Início, selecione Customizar meu Início.
2. Na caixa de diálogo Customizar My Home, selecione os componentes a serem
exibidos nos lados esquerdo e direito da guia Página Inicial.
3. Clique em Salvar para fechar a caixa de diálogo.

Alterando sua Senha
É possível alterar a senha usada para efetuar login no IBM InfoSphere Information
Server Web console.

Procedimento
Para alterar a senha, clique em Alterar Senha no canto superior direito da janela
de console da Web e digite as informações necessárias.
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Capítulo 6. Gerenciando a Segurança
Para configurar a segurança, você configura o registro do usuário, os níveis de
acesso de controle, cria ou atualiza usuários e grupos e configura criação de log de
auditoria. Após a segurança ser configurada, você pode alterar os nomes de
usuário e senhas e executar outras tarefas administrativas usando comandos e
ferramentas de administração do IBM InfoSphere Information Server.
Se você tiver ativado Secure Sockets Layer (SSL) para o IBM WebSphere
Application Server, consulte o IBM InfoSphere Information Server Planning,
Installation, and Configuration Guide para obter informações sobre como administrar
SSL para o InfoSphere Information Server.

Configuração de Segurança
Configurar um ambiente seguro no IBM InfoSphere Information Server envolve
configurar o registro do usuário, criar usuários e designar funções de segurança a
esses usuários.
No InfoSphere Information Server, para configurar um ambiente seguro, conclua as
seguintes tarefas:
1. Escolha um registro de usuário e configure-o para o InfoSphere Information
Server.
Um registro de usuários contém nomes de usuários e senhas válidos. Para
efetuar login no InfoSphere Information Server, um usuário deve ter um nome
de usuário e senha no registro de usuários. O programa de instalação configura
o InfoSphere Information Server para usar seu registro do usuário interno.
Como parte da configuração de segurança, você pode configurar o InfoSphere
Information Server para usar um registro do usuário externo, como um registro
do usuário do sistema operacional local ou um registro de usuário do protocolo
LDAP.
2. Crie usuários e grupos.
Crie usuários e grupos no registro do usuário. Se o InfoSphere Information
Server estiver configurado para usar o registro do usuário interno, crie usuários
e grupos usando o console do InfoSphere Information Server ou o console da
Web do InfoSphere Information Server. Se o InfoSphere Information Server
estiver configurado para usar um registro do usuário externo, use os utilitários
do sistema operacional padrão ou os utilitários do registro do usuário para
criar usuários e grupos.
3. Designe funções de segurança a usuários e grupos.
Para configurar a quais componentes do conjunto um usuário ou grupo tem
acesso e qual nível de acesso esse usuário ou grupo tem no componente do
conjunto, designe funções de segurança ao usuário ou grupo.
4. Configure a segurança do mecanismo do InfoSphere Information Server.
O mecanismo do InfoSphere Information Server executa a autenticação do
usuário separadamente de outros componentes do InfoSphere Information
Server. Dependendo de sua configuração de registro do usuário, pode ser
necessário mapear credenciais entre o registro do usuário do InfoSphere
Information Server e o registro do usuário do sistema operacional local no
computador no qual o mecanismo está instalado.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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5. Designe funções de projeto aos usuários.
Alguns componentes do conjunto exigem que você designe funções específicas
de projeto aos usuários.
Como opção, você também pode executar as seguintes tarefas de configuração:
v Configure o IBM WebSphere Application Server para administração não raiz.
Por padrão, o WebSphere Application Server é executado como raiz. Entretanto,
ele também pode ser executado usando um ID de usuário não raiz. É possível
configurar e definir permissões apropriadas do sistema de arquivos para o
WebSphere Application Server para "executar como" um ID de usuário não raiz.
v Configure agentes do InfoSphere Information Server para administração não
raiz
Por padrão, os agentes do InfoSphere Information Server (como os agentes ASB
e de criação de log) são executados como raiz. Entretanto, eles também podem
ser executados usando um ID de usuário não raiz. É possível configurar e
definir permissões apropriadas do sistema de arquivos para os agentes para
"executarem como" um ID de usuário não raiz.
v Configure o serviço de Auditoria.
O serviço Auditoria cria uma trilha de auditoria dos eventos relacionados à
segurança. A trilha inclui todas as atividades que definem ou modificam
configurações relacionadas a segurança e todas as autenticações de usuário e
logins de aplicativo. É possível configurar os eventos de auditoria que podem
ser registrados em log e a quantidade de informações que podem ser incluídas
com base nos requisitos de auditoria.

Configuração de Registro do Usuário
Um registro do usuário retém informações da conta do usuário, como um nome de
usuário e senha, que são acessadas durante a autenticação. Para efetuar login no
IBM InfoSphere Information Server, um usuário deve ter um nome de usuário e
senha no registro de usuários.
Durante a instalação, o programa de instalação do InfoSphere Information Server
configura o InfoSphere Information Server para usar um registro do usuário
interno. O registro do usuário interno está localizado no repositório de metadados.
Depois de instalar o InfoSphere Information Server, é possível continuar usando o
registro do usuário interno. Como alternativa, você pode configurar o InfoSphere
Information Server para usar um registro do usuário do sistema operacional local
ou um registro do usuário compatível com o protocolo LDAP.
Se você optar por alterar os registros, conclua a mudança imediatamente após a
instalação ser finalizada. Para obter melhores resultados, não altere os registros do
usuário depois que o sistema estiver em produção. Se você precisar alterar o
registro do usuário depois que o sistema estiver em produção, considere migrar
para uma nova instalação para evitar qualquer problema ou risco de segurança.
Caso contrário, uma incompatibilidade poderá ocorrer entre os usuários dos
registros novos e antigos do usuário.

Visão Geral do Registro do Usuário Interno
Por padrão, o IBM InfoSphere Information Server armazena informações do
usuário no registro do usuário interno no repositório de metadados.
A figura a seguir mostra uma topologia do InfoSphere Information Server na qual
a camada de serviços e a camada do repositório de metadados estão em apenas
um computador. O InfoSphere Information Server e o IBM WebSphere Application
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Server são configurados para usar o registro do usuário interno fornecido pelo
InfoSphere Information Server. O registro do usuário interno é armazenado no
repositório de metadados.

IBM InfoSphere Information Server Clients
Console, Web Console, InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director

Computador da camada de serviços e da camada de repositório de metadados
Serviço de Diretório do
IBM InfoSphere Information Server

Repositório de
metadados

Registro de Usuários do
WebSphere Application Server

O Registro do Usuário do
IBM InfoSphere Information Server
armazena:
Nomes de usuário
Atributos do usuário
Endereços de e-mail
Senhas
Endereços de negócios
Grupos
Funções de segurança

Figura 16. Exemplo de Arquitetura do InfoSphere Information Server que Usa o Registro do Usuário Interno

Conforme mostrado na figura, o serviço de diretório do InfoSphere Information
Server se comunica com o registro do usuário interno. O WebSphere Application
Server também se comunica com o registro do usuário interno. O WebSphere
Application Server executa a autenticação do usuário subjacente do InfoSphere
Information Server.
Ao usar o registro do usuário interno, você cria usuários diretamente do console
do InfoSphere Information Server ou do console da Web do InfoSphere Information
Server. Também é possível criar grupos e designar usuários para esses grupos. As
credenciais são armazenadas no registro do usuário interno. As informações de
associação ao grupo e as associações entre os usuários e suas funções de segurança
também são armazenadas no registro do usuário interno. Os endereços de e-mail e
os endereços comerciais também são armazenados nele.
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O registro do usuário interno armazena apenas as senhas compiladas (criptografia
unidirecional) para maior segurança. Nomes de usuário e IDs de grupo podem
conter qualquer letra ou dígito e os seguintes caracteres especiais:
v
v
v
v
v
v
v
v

Sublinhado (_)
Hífen (-)
Vírgula (,)
Barra invertida (\)
Sinal de igual (=)
Sinal de cifrão ($)
Ponto (.)
Dois-pontos (:)

v Chave de barra de espaço ( )
v Sinal de arroba (@)
O mecanismo do InfoSphere Information Server executa autenticação do usuário
separadamente dos outros componentes do InfoSphere Information Server e não
pode usar o registro do usuário interno. Em vez disso, o mecanismo do InfoSphere
Information Server usa o registro do usuário do sistema operacional para executar
autenticação do usuário. Se você configurar o InfoSphere Information Server para
usar o registro do usuário interno, deverá mapear as credenciais entre o registro do
usuário do InfoSphere Information Server e o registro do usuário do sistema
operacional local no computador em que o mecanismo está instalado.

Visão Geral do Registro do Usuário Externo
Você pode configurar o IBM InfoSphere Information Server para autenticar
usuários com base em um registro do usuário externo existente, como um registro
do usuário do sistema operacional local ou um registro do usuário do protocolo
LDAP.
O InfoSphere Information Server suporta todos os registros externos que são
suportados pelo IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Para
obter mais informações sobre registros do usuário que o WebSphere Application
Server suporta, consulte a documentação do WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/tsec_useregistry.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/tsec_useregistry.html
As figuras a seguir mostram uma topologia do InfoSphere Information Server na
qual a camada de serviços e a camada do repositório de metadados estão
localizadas em apenas um computador. Na primeira figura, o InfoSphere
Information Server e o IBM WebSphere Application Server estão configurados para
usar o registro do usuário do sistema operacional local. Na segunda figura, o
InfoSphere Information Server e o IBM WebSphere Application Server estão
configurados para usar um registro de usuário LDAP externo.
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IBM InfoSphere Information Server Clients
Console, Web Console, InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director

Computador da camada de serviços e da camada de repositório de metadados
Serviço de Diretório do
IBM InfoSphere Information Server

Repositório de
metadados

Registro do Usuário do
IBM InfoSphere
Information Server
Funções de segurança
Atributos do usuário
Endereços de e-mail
Endereços de negócios

Registro de Usuários do
WebSphere Application Server

Registro do Usuário do
Sistema Operacional Local
Nomes de usuário
Senhas
Grupos

Figura 17. Exemplo de uma arquitetura do InfoSphere Information Server que usa o registro do usuário do sistema
operacional local
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IBM InfoSphere Information Server Clients
Console, Web Console, InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director

Computador da camada de serviços e da camada de repositório de metadados
Serviço de Diretório do
IBM InfoSphere Information Server

Registro de Usuários do
WebSphere Application Server

Registro do Usuário Externo
LDAP

Repositório de
metadados

Registro do Usuário do
IBM InfoSphere Information Server
Funções de segurança
Atributos do usuário
Endereços de e-mail
Endereços de negócios

Nomes de usuário
Senhas
Grupos

Figura 18. Exemplo de uma arquitetura do InfoSphere Information Server que usa um registro de usuário LDAP
externo

Quando você usa um registro do usuário externo, o WebSphere Application Server
se comunica com esse registro. O serviço de diretório do InfoSphere Information
Server se comunica com o registro do usuário do WebSphere Application Server.
Ele não se comunica com o registro do usuário externo diretamente. Ao passar pelo
WebSphere Application Server para acessar o registro do usuário externo, o
InfoSphere Information Server aproveita a vantagem dos recursos do WebSphere
Application Server para tratar vários tipos de registros de usuários externos.
Ao usar um registro do usuário externo, você cria usuários e grupos pelas
ferramentas de administração para esse registro do usuário. O InfoSphere
Information Server examina o registro do usuário externo em busca de nomes de
usuário, senhas, definições de grupo e associações a grupos. As restrições de senha
são impostas pelo registro do usuário.
Se você estiver configurando o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server para escalabilidade ou alta disponibilidade, não poderá
configurar o InfoSphere Information Server para usar o registro do usuário do
sistema operacional local. Em vez disso, configure um registro do usuário LDAP
ou o registro do usuário interno.
Mesmo quando você configura o InfoSphere Information Server para usar um
registro do usuário externo, determinadas informações do usuário ainda são
mantidas no registro do usuário interno. Especificamente, o registro do usuário
interno sempre armazena as funções de segurança que são designadas a usuários e
grupos, bem como atributos que não passam pelo WebSphere Application Server,
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como endereços de e-mail e endereços comerciais. O registro do usuário interno
está sempre disponível e funcionando em segundo plano.

Considerações de Registro do Usuário
Escolha a configuração de registro do usuário com base na escala da instalação e
na experiência dos administradores.
As configurações de registro do usuário suportadas diferem nas seguintes áreas:
v Facilidade de instalação e configuração.
v Facilidade de manutenção de usuários e grupos, e o nível de autenticação
necessário.
v O número de conjuntos de credenciais que você deve manter.
v Como as credenciais são armazenadas.
v Suporte ao recurso.
v Considerações de segurança de mecanismo. O mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server executa a autenticação do usuário separadamente de outros
componentes do InfoSphere Information Server. Dependendo da topologia e do
registro do usuário que você escolher, pode ser necessário mapear credenciais
entre o registro do usuário do InfoSphere Information Server e o registro do
usuário do sistema operacional local no computador em que o mecanismo está
instalado.
Registro do usuário interno: menos complexo, adequado para instalações de
pequena escala
Considere as seguintes informações ao determinar se o registro do usuário
interno deve ou não ser utilizado:
v O registro do usuário interno é configurado pelo programa de instalação.
O InfoSphere Information Server é configurado para usar esse registro
do usuário por padrão.
v Para gerenciar usuários e grupos, use o console do InfoSphere
Information Server ou o console da Web. Com outras configurações de
registro do usuário, é necessário ter acesso administrativo ao registro do
usuário.
v Como o registro do usuário interno é separado dos outros registros do
usuário, ele requer que você mantenha um conjunto independente de
credenciais para cada usuário do InfoSphere Information Server que não
está relacionado a nenhum outro registro do usuário mantido para
outros aplicativos de negócios.
v As credenciais do usuário são armazenadas no banco de dados de
repositório de metadados do InfoSphere Information Server. As
informações de credenciais do usuário são criptografadas em uma via no
banco de dados.
v O registro do usuário interno não tem suporte para políticas de senha,
comprimento ou datas de expiração.
v O mecanismo do InfoSphere Information Server não pode usar o registro
do usuário interno para autenticação. Você deve mapear as credenciais
entre o registro do usuário do InfoSphere Information Server e o registro
do usuário do sistema operacional local no computador em que o
mecanismo está instalado. Se os nomes ou senhas do usuário forem
alterados no registro do usuário do sistema operacional local, um
administrador deverá atualizar o mapeamento. O administrador pode
usar o console do InfoSphere Information Server para essa tarefa.
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v As credenciais do usuário mapeadas também são armazenadas no banco
de dados do repositório de metadados do InfoSphere Information Server.
As informações de credencial do usuário são fortemente criptografadas
no banco de dados.
Registro do usuário do sistema operacional local: adequado para instalações
pequenas e autocontidas, se o registro do usuário interno não for adequado
Considere as seguintes informações ao determinar se um registro do
usuário do sistema operacional local deve ou não ser utilizado:
v

v

v
v

v
v

Windows
Você poderá ter problemas de desempenho graves se usar
uma configuração de registro do usuário do sistema operacional local
em um computador Microsoft Windows quando o computador estiver
registrado em um domínio do Windows.
Para usar uma configuração de registro do usuário do sistema
operacional local, é necessário executar etapas de configuração adicionais
depois que a instalação do software for concluída.
Para gerenciar usuários e grupos, use os utilitários do sistema
operacional padrão. Por essa razão, você deve ter acesso administrativo.
Ao contrário da configuração de registro do usuário interno, com essa
configuração, você pode manter um único conjunto de credenciais para
cada usuário.
O registro do usuário do sistema operacional local tem suporte para
recursos, como políticas de senha, comprimento e datas de expiração.
Linux
UNIX
O IBM WebSphere Application Server deve ser
executado como raiz, já que o servidor de aplicativos autentica senhas.

v Se você planeja criar um cluster do WebSphere Application Server para
obter escalabilidade ou alta disponibilidade, não é possível usar uma
configuração de registro do usuário do sistema operacional local porque
ela não é suportada.
v Se a camada de serviços e a camada de mecanismo estiverem instaladas
no mesmo computador, você poderá configurar o InfoSphere
Information Server e o mecanismo para compartilhar o registro do
usuário do sistema operacional local. Nesse caso, o mapeamento de
credencial não é necessário. Se a camada de serviços e a camada de
mecanismo estiverem instaladas em computadores separados, será
necessário mapear credenciais entre o registro do usuário do InfoSphere
Information Server e o registro do usuário do sistema operacional local
no computador em que o mecanismo está instalado.
Registro do usuário do protocolo LDAP: mais poderoso; porém, mais complexo
v Para usar uma configuração de registro do usuário LDAP, você deve
executar etapas de configuração adicionais depois que a instalação do
software é concluída.
v A configuração e administração de um registro do usuário LDAP são
tecnicamente mais complexas do que com outras configurações de
registro do usuário.
v Um registro do usuário LDAP tem melhor desempenho do que as
demais configurações de registro do usuário, e é mais escalável.
v Ao contrário da configuração de registro do usuário interno, com essa
configuração, você pode manter um único conjunto de credenciais para
cada usuário.
v Um registro do usuário LDAP tem suporte para recursos, como políticas
de senha, comprimento e datas de expiração.
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v Para gerenciar usuários e grupos, use utilitários específicos do servidor
LDAP. Você deve ter acesso administrativo ao servidor LDAP.
v É possível configurar o InfoSphere Information Server e o mecanismo
para usar o registro do usuário LDAP. Nesse caso, o mapeamento de
credencial não é necessário. Entretanto, nas instalações do IBM AIX,
Solaris, HP-UX e Linux, você deve configurar o suporte do Pluggable
Authentication Module (PAM) no computador da camada de
mecanismo.

Alternando para o Registro do Usuário do Sistema Operacional
Local (IBM WebSphere Application Server Network Deployment)
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server, é possível configurar o
conjunto para usar o registro do usuário do sistema operacional local. Siga este
procedimento se a sua instalação incluir o IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 ou 8.0.

Antes de Iniciar
Se você tiver implementado o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server para sua instalação, o uso do registro do usuário do sistema
operacional local não será suportado.
O WebSphere Application Server tem várias restrições relacionados a registros do
usuário do sistema operacional local no UNIX e Microsoft Windows. Por exemplo:
v
v

Linux
UNIX
Os processos do WebSphere Application Server devem ser
executados como raiz.
Linux

UNIX

O protocolo do serviço de informações de rede (NIS) não é

suportado.
v

Windows
O uso de contas de domínio impõe direitos de acesso aos usuários
que executam processos do WebSphere Application Server.

Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter mais
informações:
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/usec_localosreg.html
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_localos.html

Procedimento
1. Crie uma conta de usuário no computador local a ser usada para a conta de
administração do WebSphere Application Server. Como alternativa, selecione
uma conta existente. Como parte da alternância para o registro do usuário do
sistema operacional local, você direciona o WebSphere Application Server para
usar essa conta para a função de administrador.
Nota: Essa conta pode ser a mesma que possui a instalação do WebSphere
Application Server. Como alternativa, a conta pode ser a mesma que executa
os processos do WebSphere Application Server. Como alternativa, pode ser
uma conta diferente.
2. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
3. No console, clique em Segurança > Segurança Global. A página Segurança
Global é exibida.
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4. Certifique-se de que a opção Utilizar nomes de usuário de domínio
qualificado não esteja selecionada.
5. Na seção Repositório de Conta do Usuário, no lado direito da página, clique
na lista Definições de Região Disponíveis e selecione Sistema Operacional
Local.
6. Clique em Configurar.
7. No campo Nome do Usuário Administrativo Principal, digite o nome da
conta do usuário criada na etapa 1 na página 43.
8. Clique em Aplicar.
9. Selecione Identidade do servidor que está armazenada no repositório.
10. No campo ID do usuário do servidor ou usuário administrador em um nó
Versão 6.0.x, digite o nome abreviado da conta do usuário que você criou na
etapa 1 na página 43.
11. No campo Senha do usuário do servidor, digite a senha da conta do usuário
criada na etapa 1 na página 43.
12. Clique em OK.
13. Clique no link Salvar na parte superior da página e clique no botão Salvar.
14. Na página Segurança Global, certifique-se de que LTPA esteja selecionado
para configuração Mecanismo de autenticação ativo.
15. Na lista Definições de Região Disponíveis, selecione Sistema Operacional
Local e clique em Configurar como atual. Se um erro ocorrer, o servidor de
aplicativos não poderá autenticar-se no sistema operacional local usando as
credenciais fornecidas.
16. Clique no link Salvar e clique no botão Salvar.
17. Pare o WebSphere Application Server.
18. Efetue login no computador da camada de serviços.
19. Na linha de comandos, execute o comando AppServerAdmin. Esse comando
propaga o nome do usuário administrador e a senha do WebSphere
Application Server para o WebSphere Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

No comando, was_admin_user_id e was_admin_password devem corresponder às
credenciais fornecidas no console administrativo do WebSphere Application
Server.
20. Se você estiver alternando o registro do usuário para um sistema que foi
usado por um momento por diversos usuários, limpe os usuários e grupos
relacionados à configuração de segurança. Consulte o “Comutando a
Configuração do Registro de Usuários para um Sistema em Uso” na página
55.
21. Reinicie o WebSphere Application Server.
Depois que WebSphere Application Server é reiniciado, durante a inicialização
do InfoSphere Information Server, a configuração de registro do usuário do
WebSphere Application Server é verificada e a configuração de registro do
usuário do InfoSphere Information Server é ajustada automaticamente, se
necessário. O usuário administrador padrão do WebSphere Application Server
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também é configurado automaticamente como o novo usuário administrador
padrão inicial do InfoSphere Information Server.

O que Fazer Depois
Depois de alterar o registro de usuários, você poderá abrir o console da Web do
InfoSphere Information Server e conceder ao administrador do conjunto acesso a
usuários adicionais, conforme necessário.

Configurando o IBM InfoSphere Information Server para Usar o
PAM (Linux, UNIX)
O Pluggable Authentication Module (PAM) é suportado atualmente nas
plataformas IBM AIX, Oracle Solaris, HP-UX e Linux. É possível configurar a
camada de serviços, a camada de mecanismo, ou ambas, para usar PAM. Se optar
por usar PAM na camada de mecanismo e também quiser usar um registro do
usuário LDAP, você deverá configurar PAM na camada de mecanismo antes de
configurar o IBM InfoSphere Information Server para usar um registro do usuário
LDAP.
Configurando a Camada de Serviços do IBM InfoSphere Information Server
para Usar PAM (Linux, UNIX):
Configurar PAM para a camada de serviços é opcional. Configure PAM somente se
quiser que a camada de serviços use PAM para autenticação. Diferentemente da
camada de mecanismo, a camada de serviços pode autenticar-se através do LDAP
sem o PAM.
Antes de Iniciar
Para concluir essas tarefas, você deve ter um conhecimento prático do PAM e dos
módulos e estratégias de autenticação.
Sobre Esta Tarefa
Considere as seguintes razões pelas quais você pode configurar PAM na camada
de serviços:
v Diversos módulos PAM podem ser configurados para permitir opções de
autenticação de fallback. Por exemplo, você pode configurar um servidor LDAP
como o registro do usuário principal para autenticação e também configurar um
fallback para autenticação do sistema operacional local no caso de a autenticação
LDAP falhar. Essa configuração permite que você combine diversos registros do
usuário.
v PAM é uma maneira de customizar a autenticação do sistema operacional local.
Por exemplo, PAM pode ser usado para delegar uma autenticação de sistema
operacional local para um servidor LDAP.
O PAM fornece suporte a autenticação apenas (verificação do ID do usuário e
senha). O InfoSphere Information Server requer também informações de associação
de usuário e grupo para determinar as funções designadas a um usuário utilizado
para decisões de autorização. O PAM não fornece suporte de associação de usuário
e grupo. O InfoSphere Information Server determina a associação de usuário e
grupo usando dois possíveis mecanismos:
1. Por padrão, ele examina os arquivos /etc/passwd e /etc/group.
2. Você pode especificar os arquivos de usuário e grupo para uso como opções de
configuração do registro PAM.
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Restrições:
v Se você configurar PAM para ser usado com o InfoSphere Information Server, é
altamente recomendável executar o IBM WebSphere Application Server em um
ambiente em cluster. Como o PAM depende de arquivos locais para determinar
associações de usuário e grupo, você precisaria garantir que os arquivos de
usuário e grupo estejam sincronizados entre os nós. Resultados inesperados
poderão ocorrer se os arquivos estiverem fora de sincronização.
v O registro do usuário do PAM é suportado como um registro do usuário
independente e não é suportado ao usar um registro de usuário federado do
WebSphere.
Execute esta tarefa no computador que hospeda a camada de serviços. O suporte
do PAM é específico de cada plataforma.
Procedimento
1. Inclua ou crie o arquivo de configuração do PAM na plataforma.
2. Configure IBM WebSphere Application Server
a. Efetue login no console administrativo do IBM WebSphere Application
Server.
b. Navegue até a seção de segurança do console administrativo do IBM
WebSphere Application Server. Selecione Segurança > Segurança Global.
c. Na seção Repositório de conta do usuário, selecione Registro Customizado
Independente no campo Definições de Região Disponíveis e clique em
Configurar.
d. No campo Nome do Usuário Administrativo Principal, digite o nome do
usuário administrativo, que é um ID do usuário PAM válido.
e. Selecione a identidade do servidor que está armazenada no repositório.
Insira o ID do usuário e a senha PAM válidos.
f. Assegure que o nome de classe do registro customizado seja a seguinte
sequência: com.ibm.is.isf.j2ee.impl.was.security.WASExtendedCustomUserRegistry.
Clique em Aplicar.
g. Execute esta etapa somente se você desejar usar arquivos diferentes dos
arquivos de autenticação do sistema operacional local. Na seção
Propriedades Customizadas, selecione Novo, defina as seguintes
propriedades e valores e clique em OK.
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Propriedade

Valor

usersFile

O arquivo em que as informações do
usuário estão armazenadas. As informações
no arquivo devem ser armazenadas da
mesma maneira que seriam no arquivo
/etc/passwd. Se essa propriedade não for
especificada, o arquivo de registro do
usuário padrão /etc/passwd será usado.

groupsFile

O arquivo em que as informações sobre o
grupo são armazenadas. As informações no
arquivo devem ser armazenadas da mesma
maneira que seriam no arquivo /etc/groups.
Se essa propriedade não for especificada, o
arquivo de registro do grupo padrão
/etc/groups será usado.
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Propriedade

Valor

moduleName

Você pode configurar diversos módulos do
PAM com diferentes nomes no mesmo
computador. Escolha um que você deseja
especificar para essa configuração. Se essa
propriedade não for especificada, o valor
padrão isfpam será escolhido e espera-se que
um módulo com esse nome de arquivo
esteja no diretório de configuração pam.d.

h. Teste sua configuração. Na seção Registro Customizado Independente,
clique em Configurar como atual. Se um erro ocorrer, o servidor de
aplicativos não poderá autenticar-se no registro do usuário interno usando
as credenciais fornecidas. Verifique novamente sua configuração.
i. Clique em Aplicar, Salvar e efetue logout do console.
3. Pare o servidor de aplicativos.
Atenção:
v Ao parar os processos de servidores de aplicativos, use o nome de usuário e
senha antigos, isto é, as credenciais do administrador de servidor de
aplicativos do registro do usuário anterior.
v É recomendável não configurar PAM em uma instalação em cluster. No
entanto, se o fizer, primeiro pare os servidores de aplicativos e os agentes de
nós e, em seguida, pare o Gerenciador de Implementação.
4. Efetue login no computador em que a ferramenta AppServerAdmin está
instalada. Essa ferramenta está no mesmo computador da camada de serviços,
no diretório IS_install_dir/ASBServer/bin.
5. Na linha de comandos, execute o comando AppServerAdmin. Esse comando
propaga o nome de usuário administrador e a senha para o servidor de
aplicativos. Especifique o mesmo ID do usuário e senha especificados no
console administrativo na etapa 2d na página 46
IS_install_dir/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

6. Reinicie o servidor de aplicativos. Em uma instalação em cluster, inicie o
Gerenciador de Implementação, os agentes de nó e, em seguida, os servidores
de aplicativos. Se um dos agentes de nó não for iniciado, ele não poderá ser
reiniciado porque a configuração do registro do usuário no Gerenciador de
Implementação e nos níveis do nó não correspondem. Para corrigir esse
problema, execute o comando syncNode do servidor de aplicativos para
sincronizar o nó com o Gerenciador de Implementação.
a. Efetue login no nó.
b. Execute o comando syncNode.
WAS_install_dir/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password was_admin_password

dmgr_hostname
O nome do host do computador no qual o Gerenciador de
Implementação está sendo executado.
dmgr_port
O número da porta do Gerenciador de Implementação. (A porta é 8879.)
was_admin_username e was_admin_password
O nome do usuário administrador e a senha para o servidor de
aplicativos.
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7. Verifique os arquivos de log do servidor de aplicativos para garantir que
nenhum erro ocorreu.
8. Verifique a configuração efetuando login no IBM InfoSphere Information Server
Web console com o novo ID do usuário e senha.
Configurando a Camada de Mecanismo do IBM InfoSphere Information Server
para Usar PAM (Linux, UNIX):
Configurar PAM na camada de mecanismo é opcional. Configure PAM na camada
de mecanismo somente se você quiser que a camada de mecanismo autentique por
meio de um servidor LDAP.
Antes de Iniciar
Para concluir essas tarefas, você deve ter um conhecimento prático do PAM e dos
módulos e estratégias de autenticação.
Sobre Esta Tarefa
Execute esta tarefa no computador que hospeda a camada de mecanismo.
Para configurar PAM no IBM AIX, consulte o documento de suporte Configurando
DataStage para Usar Autenticação PAM no AIX (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21398309).
Use o procedimento a seguir para configurar PAM no Linux e UNIX.
Procedimento
1. Inclua ou crie o arquivo de configuração do PAM na plataforma.
2. Pare o mecanismo do InfoSphere Information Server executando o seguinte
comando:
$DSHOME/bin/uv

-admin -stop

3. Edite o arquivo uvconfig no diretório DSHOME para alterar a configuração do
AUTHENTICATION ajustável para 1. O exemplo a seguir mostra o AUTHENTICATION
ajustável para 1.
# AUTHENTICATION - Especifica o método pelo qual a autenticação do usuário UNIX
#
é realizada. Atualmente, os seguintes métodos
#
são suportados:
#
#
0) Autenticação de S.O. Padrão (padrão)
#
1) Pluggable Authentication Module (PAM)
#
#
Este valor deve ser alterado apenas com um entendimento completo
#
das implicações, porque a configuração imprópria deste valor pode
#
fazer o ambiente se tornar inutilizável.
AUTHENTICATION 1

4. Inclua a entrada de serviço do PAM, dsepam, no arquivo de configuração do
PAM. O nome e o local do arquivo de configuração do PAM são dependentes
de plataforma.
5. Gere novamente o arquivo de configuração do mecanismo do InfoSphere
Information Server executando o seguinte comando:
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

6. Reinicie o mecanismo do InfoSphere Information Server executando o seguinte
comando:
$DSHOME/bin/uv -admin -start
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O que Fazer Depois
Configure a camada de mecanismo do InfoSphere Information Server para usar o
registro do usuário Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
Se você tiver configurado o PAM para a camada de mecanismo e serviços usando
um registro do usuário LDAP, poderá compartilhar o registro do usuário com as
camadas configuradas para o PAM. As configurações do PAM devem apontar para
o mesmo registro do usuário usando o mesmo conjunto de módulos PAM. Para
mais informações, consulte “Visão Geral do Registro do Usuário Compartilhado”
na página 83.
Exemplos de Arquivos de Configuração do PAM (Linux, UNIX):
Alguns arquivos de configuração do PAM para vários sistemas operacionais são
mostrados.
Em um sistema Linux, você deve criar um arquivo denominado dsepam no
diretório /etc/pam.d. O exemplo a seguir mostra o possível conteúdo do arquivo
dsepam em um sistema Linux de 64 bits:
#%PAM-1.0
auth
required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth
password required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth
account
required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth

Para o IBM AIX, consulte o documento de suporte Configurando DataStage para
usar Autenticação PAM no AIX (http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg21398309) para obter um exemplo do arquivo de configuração PAM no
AIX.
O exemplo a seguir é para SUSE Linux no System z e em plataformas de 64 bits:
#%PAM-1.0
auth
required pam_unix2.so nullok #set_secrpc
password required pam_unix2.so nullok #set_secrpc
account
required pam_unix2.so nullok #set_secrpc

Em um sistema Solaris, você deve editar o arquivo pam.conf existente no diretório
/etc e incluir uma entrada como o seguinte exemplo:
dsepam

auth required

/usr/lib/security/pam_unix.so.1

Comutando para um Registro de Usuários LDAP
É possível autenticar os usuários utilizando um registro do usuário do protocolo
LDAP. Configure o IBM InfoSphere Information Server para usar autenticação
LDAP depois que a instalação for concluída.

Antes de Iniciar
v O mecanismo do InfoSphere Information Server executa a autenticação do
usuário separadamente de outros componentes do InfoSphere Information
Server. É possível configurar o mecanismo para usar o registro do usuário LDAP
que você configura. Para plataformas IBM AIX, Solaris, HP-UX e Linux, você
pode optar por configurar o suporte Pluggable Authentication Module (PAM)
antes de alternar o registro do usuário. Para mais informações, consulte
“Configurando o IBM InfoSphere Information Server para Usar o PAM (Linux,
UNIX)” na página 45.
v Em uma instalação independente do IBM WebSphere Application Server, o
WebSphere Application Server deve estar em execução.
Capítulo 6. Gerenciando a Segurança

49

v Em uma instalação em cluster, o Gerenciador de Implementação e todos os
agentes de nó devem estar em execução.

Sobre Esta Tarefa
O InfoSphere Information Server suporta qualquer registro do usuário compatível
com LDAP que o IBM WebSphere Application Server Network Deployment
suporta. Para obter mais informações sobre servidores LDAP suportados, consulte
os requisitos do sistema do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27012369
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27021246

Procedimento
1. Execute os procedimentos na documentação do WebSphere Application Server
para configurar registros do usuário LDAP.
Os procedimentos para configurar registros do usuário LDAP no WebSphere
Application Server podem ser encontrados no centro de informações do
WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_ldap.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_ldap.html
2. Em uma instalação em cluster, sincronize os arquivos de configuração nos nós
do cluster:
a. Em Administração do Sistema > Nós.
b. Marque as caixas de seleção ao lado de todos os nós.
c. Clique em Sincronizar.
d. Efetue logout do console.
3. Pare o WebSphere Application Server. Em uma instalação em cluster, pare os
servidores de aplicativos e os agentes de nó e, em seguida, pare o Gerenciador
de Implementação.
Importante: Ao parar os processos do WebSphere Application Server, use as
credenciais do administrador do WebSphere Application Server do registro do
usuário anterior.
4. Efetue login no computador no qual a ferramenta AppServerAdmin está
instalada:
v Se você tiver implementado o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server em sua instalação, efetue login no computador que
hospeda o Gerenciador de Implementação do WebSphere Application Server.
v Se você não tiver implementado o armazenamento em cluster, efetue login
no computador da camada de serviços.
5. Na linha de comandos, execute o comando AppServerAdmin. Esse comando
propaga o nome do usuário administrador e a senha do WebSphere Application
Server para o WebSphere Application Server.
Linux

50

Guia de Administração

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

No comando, was_admin_user_id e was_admin_password devem corresponder às
novas credenciais de administrador do WebSphere Application Server
fornecidas no console administrativo do WebSphere Application Server.
6. Se você estiver alternando o registro do usuário para um sistema que foi usado
por um momento por diversos usuários, limpe os usuários e grupos
relacionados à configuração de segurança. Consulte o “Comutando a
Configuração do Registro de Usuários para um Sistema em Uso” na página 55.
7. Reinicie o WebSphere Application Server. Em uma instalação em cluster, inicie
o Gerenciador de Implementação e, em seguida, os agentes de nó os servidores
de aplicativos.
Depois que WebSphere Application Server é reiniciado, durante a inicialização
do InfoSphere Information Server, a configuração de registro do usuário do
WebSphere Application Server é verificada e a configuração de registro do
usuário do InfoSphere Information Server é ajustada automaticamente, se
necessário. O usuário administrador padrão do WebSphere Application Server
também é configurado automaticamente como o novo usuário administrador
padrão inicial do InfoSphere Information Server.
8. Se um dos agentes de nó não estava em execução quando você executou as
etapas anteriores, o agente do nó não poderá ser reiniciado porque a
configuração de registro do usuário no Gerenciador de Implementação e nos
níveis do nó não correspondem. Para corrigir esse problema, execute o
comando syncNode do WebSphere Application Server para sincronizar o nó com
o Gerenciador de Implementação. Para executar o comando syncNode:
a. Efetue login no nó.
b. Execute o comando syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\custom_profile\bin\syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

No comando:
v dmgr_hostname é o nome do host do computador em que o Gerenciador
de Implementação está sendo executado.
v dmgr_port é o número da porta do Gerenciador de Implementação (o
padrão é 8879).
v was_admin_username é o nome do usuário do administrador do
WebSphere Application Server.
v was_admin_password é a senha do administrador.
c. Reinicie o agente do nó. Consulte “Iniciando o IBM WebSphere Application
Server (Windows)” na página 216 ou “Iniciando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
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O que Fazer Depois
Depois de alterar o registro do usuário, será possível usar o nome de usuário
administrador e a senha do WebSphere Application Server para efetuar login no
console da Web do InfoSphere Information Server. No console, conceda ao
administrador do conjunto acesso a usuários adicionais conforme necessário. O
administrador do WebSphere Application Server recebe privilégios de
administrador do InfoSphere Information Server por padrão.
Determinação do Nome Distinto (DN) LDAP:
Para configurar o IBM InfoSphere Information Server para usar um registro do
usuário do protocolo LDAP, você pode precisar do nome distinto (DN) LDAP
completo do administrador do conjunto. Se você não puder obter o DN LDAP com
seu administrador LDAP, será possível usar esses procedimentos para determinar o
DN LDAP.
Determinando um Nome Distinto (DN) LDAP Usando o Console Administrativo do IBM
WebSphere Application Server 7.0 ou 8.0:
É possível determinar um nome distinto (DN) LDAP completo usando o console
administrativo do WebSphere Application Server 7.0 ou 8.0
Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do IBM WebSphere Application Server
7.0 ou 8.0.
2. No console, selecione Aplicativos > Tipos de Aplicativo > Aplicativos
Corporativos WebSphere.
3. Clique no nome de um aplicativo.
4. Em Propriedades de Detalhes, clique em Função de segurança para
mapeamento de usuário/grupo.
5. Selecione uma função e clique em Mapear Usuários.
6. No campo Sequência de Procura, digite um asterisco (*) e clique em Procurar.
Determinando um Nome Distinto (DN) LDAP Usando a Procura do Active Directory
(Windows):
Se você tiver acesso a um computador Microsoft Windows que esteja registrado em
um domínio do Active Directory do Windows Active Directory, poderá usar o
recurso de procura do usuário para determinar um nome distinto do Windows
Active Directory.
Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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No computador, clique em Iniciar > Executar.
Na janela, digite compmgmt.msc e pressione Enter.
Expanda Usuários e Grupos Locais.
Abra a pasta Grupos e dê um clique duplo em um dos grupos.
Na janela Propriedades, clique em Adicionar.
Na janela Selecionar Usuários, clique em Avançado.
Na janela Selecionar Usuários, procure o nome de usuário do IBM WebSphere
Application Server. Você deve selecionar o nome X500 nos atributos para exibir
o nome distinto completo. A procura retorna o nome distinto completo.

Alternando Novamente para o Registro do Usuário Interno
Se necessário, após a configuração do conjunto do IBM InfoSphere Information
Server para usar um registro do usuário externo, você pode alternar novamente
para o registro do usuário interno. O registro do usuário interno é o registro do
usuário que foi configurado durante a instalação inicial do InfoSphere Information
Server.

Antes de Iniciar
v Em uma instalação independente do IBM WebSphere Application Server, o
WebSphere Application Server deve estar em execução.
v Em uma instalação em cluster, o Gerenciador de Implementação e todos os
agentes de nó devem estar em execução.
v Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter mais
informações:
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_tdaman.html
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_tdaman.html

Procedimento
O registro do usuário interno é um registro do usuário customizado do IBM
WebSphere Application Server.
1. Efetue login no computador no qual a ferramenta DirectoryAdmin está
instalada:
v Se você tiver implementado o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server para sua instalação, efetue login no computador que
hospeda o Gerenciador de Implementação do WebSphere Application
Server.
v Se você não tiver implementado o armazenamento em cluster, efetue login
no computador da camada de serviços.
2. Na linha de comandos, execute o comando a seguir para criar o administrador
padrão do WebSphere Application Server no registro do usuário interno:
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationSesrver/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin

No comando, was_admin_user_id e was_admin_password são o nome do usuário
e a senha do novo administrador do WebSphere Application Server. Essa
conta é o administrador do registro do usuário interno recém-configurado.
3. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
4. No console, clique em Segurança > Administração, Aplicativos e
Infraestrutura Seguros.
No WebSphere Application Server, clique em Segurança > Segurança Global.
5. Certifique-se de que a opção Utilizar nomes de usuário de domínio
qualificado não esteja selecionada.
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6. Na seção Repositório de Conta do Usuário, clique na lista Definições de
Região Disponíveis e selecione Registro Customizado Independente.
7. Clique em Configurar.
8. No campo Nome do Usuário Administrativo Principal, insira o nome do
usuário administrador especificado no comando na etapa 2 na página 53.
9. Certifique-se de que o nome de classe de registro customizado seja a seguinte
sequência:
com.ibm.is.isf.j2ee.impl.was.security.WASCustomUserRegistry

10. Clique em Aplicar.
11. Selecione Identidade do servidor que está armazenada no repositório.
12. No campo ID do usuário do servidor ou usuário administrativo em um nó
Versão 6.0.x, digite o nome abreviado da conta do usuário que você criou na
etapa 2 na página 53.
13. No campo Senha, digite a senha da conta do usuário que você especificou no
comando em 2 na página 53.
14. Clique em OK.
15. No WebSphere Application Server 7.0: na página Segurança Global,
assegure-se de que LTPA seja selecionado para a configuração Mecanismo de
autenticação ativo.
16. Na seção Repositório de Conta do Usuário, clique na lista Definições de
Região Disponíveis e selecione Registro Customizado Independente.
17. Clique em Configurar como atual. Se um erro ocorrer, o servidor de
aplicativos não poderá autenticar-se no registro do usuário interno usando as
credenciais fornecidas.
18. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Salvar.
19. Efetue logout do console.
20. Pare o WebSphere Application Server. Em uma instalação em cluster, pare os
servidores de aplicativos e os agentes de nó e, em seguida, pare o Gerenciador
de Implementação.
Importante: Ao parar os processos do WebSphere Application Server, use as
credenciais do administrador do WebSphere Application Server do registro do
usuário anterior.
21. Efetue login no computador em que a ferramenta AppServerAdmin está
instalada. Essa ferramenta está no mesmo computador que a ferramenta
DirectoryAdmin.
22. Na linha de comandos, execute o comando AppServerAdmin. Esse comando
propaga o nome do usuário administrador e a senha do WebSphere
Application Server para o WebSphere Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

No comando, was_admin_user_id e was_admin_password devem corresponder às
credenciais fornecidas no Console Administrativo do WebSphere Application
Server.
23. Se você estiver alternando o registro do usuário para um sistema que foi
usado por um momento por diversos usuários, limpe os usuários e grupos
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relacionados à configuração de segurança. Consulte o “Comutando a
Configuração do Registro de Usuários para um Sistema em Uso”.
24. Reinicie o WebSphere Application Server. Em uma instalação em cluster, inicie
o Gerenciador de Implementação e, em seguida, os agentes de nó os
servidores de aplicativos.
25. Se um dos agentes de nó não estava em execução quando você executou as
etapas anteriores, ele não poderá ser reiniciado. A configuração do registro do
usuário no Gerenciador de Implementação e nos níveis do nó não
correspondem. Para corrigir esse problema, execute o comando syncNode do
WebSphere Application Server para sincronizar o nó com o Gerenciador de
Implementação. Para executar o comando syncNode:
a. Efetue login no nó.
b. Execute o comando syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\custom_profile\bin\syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

No comando:
v dmgr_hostname é o nome do host do computador em que o Gerenciador
de Implementação está sendo executado.
v dmgr_port é o número da porta do Gerenciador de Implementação (o
padrão é 8879).
v was_admin_username é o nome do usuário do administrador do
WebSphere Application Server.
v was_admin_password é a senha do administrador.
c. Reinicie o agente do nó. Consulte “Iniciando o IBM WebSphere Application
Server (Windows)” na página 216 e “Iniciando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
26. Verifique os arquivos de log do WebSphere Application Server para
assegurar-se de não haver erros.

O que Fazer Depois
A conta do administrador também é configurada automaticamente como o novo
administrador padrão inicial do InfoSphere Information Server.
Após a mudança na configuração do registro do usuário, você poderá abrir o
console da Web do InfoSphere Information Server, criar novos usuários e conceder
funções a eles.

Comutando a Configuração do Registro de Usuários para um
Sistema em Uso
Se você comutar o registro de usuários depois que o sistema tiver sido utilizado
por um momento por vários usuários, será necessário limpar o repositório de
segurança como parte da alteração no registro de usuários. Se você alternar o
registro do usuário imediatamente após a instalação, não será necessário executar
este procedimento.
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Sobre Esta Tarefa
Se for necessário alternar o registro do usuário, faça isso imediatamente após a
instalação do software, se possível, antes de executar qualquer tarefa adicional de
configuração de segurança. Se você precisar alternar o registro do usuário mais
tarde, execute esse procedimento para limpar todas as definições de configuração
de segurança anteriores. As configurações incluem designações de função,
mapeamentos de credenciais e direitos de acesso. Essas configurações são excluídas
do repositório. Você deve configurar as definições de novo manualmente para os
novos usuários do novo registro.
Se você precisar alterar o registro do usuário depois que o sistema tiver estado em
produção, considere então migrar para uma nova instalação para evitar qualquer
problema ou risco de segurança. Caso contrário, uma incompatibilidade poderá
ocorrer entre os usuários dos registros novos e antigos do usuário.

Procedimento
1. Execute o procedimento para alternar o registro do usuário. Pare o
procedimento no ponto em que você é direcionado novamente para esse
procedimento. Para obter os procedimentos de alternância de registro, consulte
“Configuração de Registro do Usuário” na página 36.
2. Efetue login no computador no qual a ferramenta DirectoryAdmin está
instalada:
v Se você tiver implementado o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server em sua instalação, efetue login no computador que
hospeda o Gerenciador de Implementação do WebSphere Application Server.
v Se você não tiver implementado o armazenamento em cluster, efetue login
no computador da camada de serviços.
3. Na linha de comandos, execute o comando a seguir para limpar todos os
grupos relacionados à configuração de segurança:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_groups

4. Na linha de comandos, execute o comando a seguir para limpar todos os
usuários relacionados à configuração de segurança:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_users

5. Se você alternar para o registro do usuário interno do InfoSphere Information
Server, execute o seguinte comando na linha de comandos novamente:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password

Você pode fornecer a senha como texto simples ou como uma sequência que foi
criptografada com o comando encrypt.
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6. Conclua o restante do procedimento de alternância de registro do usuário.

Criação de Usuários e Grupos
Cria os usuários como o primeiro nível de segurança. É necessário criar um
usuário para cada pessoa que efetuar login no IBM InfoSphere Information Server.
Se o registro do usuário interno do InfoSphere Information Server for usado, você
poderá criar usuários e grupos usando o console do InfoSphere Information Server
ou o console da Web do InfoSphere Information Server. O console do InfoSphere
Information Server está disponível com o IBM InfoSphere Information Analyzer e o
InfoSphere Information Services Director. O console da Web do InfoSphere
Information Server está disponível a todos os usuários do InfoSphere Information
Server com a função SuiteUser.
Se você estiver usando um registro de usuário externo, como o registro do usuário
do sistema operacional local ou o protocolo LDAP, será necessário criar usuários e
grupos usando ferramentas de administração de registro do usuário. Não é
possível criar usuários e grupos em registros do usuário externo usando os
consoles do InfoSphere Information Server.

Usuários Padrão e Pré-configurados
Além dos usuários que você cria, diversos usuários padrão ou pré-configurados
são criados por você ou para você durante o processo de instalação.
Devem ser criadas contas para os usuários administradores do IBM InfoSphere
Information Server e do IBM WebSphere Application Server. Esses usuários
normalmente são chamados de "isadmin" e "wasadmin." Você pode optar por
criá-los durante a instalação. As contas devem ser criadas no registro do usuário
utilizado pelo WebSphere Application Server.
Tabela 5. Usuários da Camada de Serviços
Nome de
usuário de
amostra

Descrição

isadmin

Administrador do InfoSphere Information Server

wasadmin

administrador do WebSphere Application Server e do InfoSphere
Information Server

Linux
UNIX
Deve haver pelo menos uma conta do usuário para o
mecanismo. Esse ID do usuário normalmente é chamado de "dsadm". Você pode
optar por criar essa conta durante a instalação. Ela deve ser criada no registro de
usuários que é utilizado pelo mecanismo. Esse registro do usuário pode ser o do
usuário do sistema operacional local. Como alternativa, o registro do usuário pode
ser externo. Esse registro do usuário externo deve ser configurado através dos
módulos Pluggable Authentication Modules (PAM). O PAM deve ser executado no
sistema operacional do computador que está hospedando o mecanismo.

Tabela 6. Usuários da camada de mecanismo
Nome de
usuário de
amostra

Descrição

dsadm

Administrador do IBM InfoSphere DataStage
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Há vários outros usuários que você deve definir. Os usuários a seguir devem ser
do sistema operacional local em que a camada de repositório de metadados está
instalada. Você pode optar por criar essas contas durante a instalação:
v Se você usar o IBM DB2 para o repositório de metadados:
– Você deve ter um proprietário da instância do DB2. Esse usuário é o
proprietário do sistema de gerenciamento de banco de dados do DB2. Esse
usuário normalmente é chamado de "db2admin" nas instalações do Microsoft
Windows, e "dasusr1", nas instalações do Linux e do UNIX.
–

Linux
UNIX
Você deve ter um usuário da instância não protegido.
Esse usuário normalmente é chamado de "db2inst1"

Você deve ter um usuário protegido. Esse usuário
normalmente é chamado de "db2fenc1".
v Todas as instalações devem ter um proprietário do banco de dados de
repositório de metadados no sistema de gerenciamento de banco de dados. Essa
conta normalmente é chamada de "xmeta".
v As instalações do IBM InfoSphere Information Analyzer devem ter um
proprietário para o banco de dados de análise de informações no sistema de
gerenciamento de banco de dados. Essa conta normalmente é chamada de
"iauser".
–

Linux

UNIX

Tabela 7. Usuários Adicionais
Nome de
usuário de
amostra
(Windows)

Nome de
usuário de
amostra
(Linux, UNIX) Descrição

db2admin

dasusr1

Proprietário da instância do DB2 (necessário somente se
você estiver usando o DB2 para hospedar o banco de
dados de análise ou do repositório de metadados)

N/D

db2inst1

Usuário da instância protegido do DB2 (necessário
somente se você estiver usando o DB2 para hospedar o
banco de dados de análise ou do repositório de
metadados)

N/D

db2fenc1

Usuário protegido do DB2 (necessário somente se você
estiver usando o DB2 para hospedar o banco de dados de
análise ou do repositório de metadados)

xmeta

xmeta

Proprietário do banco de dados do repositório de
metadados

iauser

iauser

Proprietário do banco de dados de análise de informações

Criando Usuários no IBM InfoSphere Information Server console
Se o registro de usuários interno do IBM InfoSphere Information Server for usado,
é possível criar usuários como o primeiro nível de segurança. Você deve criar um
usuário para cada pessoa que precisa efetuar login no InfoSphere Information
Server.

Antes de Iniciar
v Você deve ter o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o InfoSphere
Information Services Director instalado.
v Você deve ter autoridade de Administrador.
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Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Usuários.
2. Na área de janela Tarefas, clique em Novo Usuário.
3. Na área de janela Novo Usuário, especifique informações sobre o usuário. Os
campos Nome de Usuário, Senha, Confirmar Senha, Nome (Nome de
Batismo) e Sobrenome (Nome de Família) são obrigatórios.
4. Na área de janela Conjunto, especifique os direitos para o usuário.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione se o usuário tem alguma
função de componente de conjunto. Você deve incluir pelo menos uma função
de componente do conjunto para cada componente do conjunto que o usuário
deve acessar. Por exemplo, se você estiver criando um usuário que acessará o
IBM InfoSphere Information Analyzer, deverá designar a função Administrador
do Projeto do Analisador de Informações, Administrador de Dados ou Usuário.
6. Opcional: Na área de janela Grupos, clique em Procurar para incluir o usuário
em um grupo.
a. Na janela Incluir Grupos, selecione o grupo no qual deseja incluir o usuário.
b. Clique em Incluir.
c. Clique em OK para fechar a janela.
7. Clique em Salvar > Salvar e Fechar.

O que Fazer Depois
Depois de criar usuários, é possível incluir os usuários em projetos novos ou
existentes.

Criando Grupos no IBM InfoSphere Information Server console
Se o registro de usuários interno do IBM InfoSphere Information Server for usado,
é possível criar grupos de usuários e designar configurações de segurança e
funções aos grupos. Todos os usuários que pertencem a um grupo herdam
automaticamente as configurações de segurança e funções que são designadas ao
grupo.

Antes de Iniciar
v Você deve ter o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o InfoSphere
Information Services Director instalado.
v Você deve ter autoridade de Administrador.

Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Grupos.
2. Na área de trabalho Grupos, clique em Novo Grupo na área de janela Tarefas.
3. Especifique informações sobre o grupo. Os campos ID e Nome do Grupo são
obrigatórios.
4. Na área de janela Conjunto, especifique os direitos para o grupo.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione se o grupo tem alguma
função de componente de conjunto. Você deve incluir pelo menos uma função
de componente do conjunto para cada componente do conjunto que deseja que
o grupo de usuários acesse. Por exemplo, se estiver criando um grupo que
acessará o IBM InfoSphere Information Analyzer, você deve designar a função
de Usuário, Administrador de Dados ou Administrador de Projetos do
Information Analyzer.
6. Opcional: Na área de janela Usuários, clique em Procurar para incluir os
usuários ao grupo.
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a. Na janela Incluir Usuários, selecione o usuário que deseja incluir no grupo.
b. Clique em Incluir.
c. Clique em OK para fechar a janela.
7. Clique em Salvar > Salvar e Fechar.

O que Fazer Depois
Depois de criar os grupos, é possível incluir os grupos em projetos novos ou
existentes.

Incluindo Usuários em um Grupo no IBM InfoSphere Information
Server console
Se o registro de usuários interno do IBM InfoSphere Information Server for usado,
é possível incluir usuários em um grupo para designar e redesignar rapidamente
as funções dos usuários.

Antes de Iniciar
Você deve ter o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o InfoSphere Information
Services Director instalado.

Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Grupos.
2. Na área de trabalho Grupos, selecione um grupo.
3. Na área de janela Tarefa, clique em Abrir.
4. Na área de janela Usuários, clique em Procurar.
5. Na janela Incluir Usuários, selecione os usuários que você deseja incluir no
grupo.
6. Clique em Incluir.
7. Clique em OK para salvar suas opções e fechar a janela Incluir Usuários.
8. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as designações.

Criando Usuários no IBM InfoSphere Information Server Web
console
Se o registro do usuário interno doIBM InfoSphere Information Server for usado,
você poderá criar usuários como o primeiro nível de segurança. É necessário criar
um usuário para cada pessoa que precisa efetuar login no InfoSphere Information
Server.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Usuários, clique em Novo Usuário.
4. Na área de janela Criar Novo Usuário, forneça as informações do usuário.
5. Na área de janela Funções, especifique se o usuário é um administrador e
usuário do conjunto ou apenas um usuário do conjunto.
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6. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione se o usuário apresenta
algumas das funções de componente do conjunto. Para efetuar login em
qualquer um dos módulos de produto, um usuário deve ter a função de
usuário do conjunto. Inclua também pelo menos uma função de componente do
conjunto para cada componente do conjunto que você desejar que o usuário
acesse. Por exemplo, se você estiver criando um usuário que acessará o IBM
InfoSphere Information Analyzer, será necessário designar a função de usuário
do conjunto e, também, a função de Administrador de Projeto, Administrador
de Dados ou Usuário do Information Analyzer.
7. Clique em Salvar e Fechar para salvar as informações do usuário no repositório
de metadados.

Criando Grupos no IBM InfoSphere Information Server Web
console
Se o registro do usuário interno do IBM InfoSphere Information Server for usado,
você poderá criar grupos de usuários e designar funções e configurações de
segurança aos grupos. Todos os usuários que pertencem a um grupo herdam
automaticamente as funções e configurações de segurança designadas ao grupo.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Grupos, clique em Novo Grupo.
4. Na área de janela Criar Novo Grupo, forneça informações do grupo.
5. Opcional: Na área de janela Funções, especifique se o grupo tem privilégios de
administrador e usuário no conjunto ou apenas privilégios de usuário.
6. Opcional: Na área de janela Componente do Conjunto, selecione se o grupo
possui algumas das funções de componente do conjunto. Inclua, pelo menos,
uma função de componente do conjunto para cada componente do conjunto
que você desejar que os usuários no grupo acessem. Por exemplo, se você
estiver criando um grupo para usuários que acessarão o IBM InfoSphere
Information Analyzer, será necessário designar a função de Administrador de
Projeto, Administrador de Dados ou Usuário do Information Analyzer.
7. Atribua usuários ao grupo.
a. Na área de janela Usuários, clique em Procurar.
b. Na janela Procurar Usuários, digite um nome nos campos de procura e
clique em Filtrar. Para visualizar todos os usuários, clique em Limpar
Filtro.
c. Selecione os usuários a serem atribuídos ao grupo.
d. Clique em OK para salvar suas opções e feche a janela Procurar Usuários.
8. Clique em Salvar e Fechar para salvar o grupo.

Incluindo Usuários em um Grupo no IBM InfoSphere Information
Server Web console
Se o registro do usuário interno do IBM InfoSphere Information Server for usado,
você poderá incluir usuários a um grupo para designar e redesignar funções do
usuário rapidamente.
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Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Grupos, selecione um grupo e clique em Abrir Grupo.
4. Na área de janela Usuários, clique em Procurar.
5. Na janela Procurar Usuários, localize os usuários a serem incluídos em um
grupo.
Opção

Descrição

Para procurar um usuário por nome:

Digite um nome nos campos de procura e
clique em Filtrar.

Para visualizar todos os usuários:

Não insira nenhum texto nos campos e
clique em Limpar Filtro.

6. Selecione os usuários a serem atribuídos ao grupo.
7. Clique em OK para salvar suas opções e feche a janela Procurar Usuários.
8. Clique em Salvar e Fechar para salvar as atribuições.

Configuração de Permissões e Grupos (Windows Server 2008)
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server no Microsoft Windows
2008 Server, você deve executar uma tarefa adicional para configurar os usuários.

Sobre Esta Tarefa
A tarefa que você usa depende de o Microsoft Windows Server 2008 estar ou não
configurado para ser um controlador de domínio.
Na primeira vez que um usuário de um cliente do InfoSphere Information Server,
como o cliente do IBM InfoSphere DataStage ou o IBM InfoSphere Information
Server console, efetua login com êxito nos serviços do InfoSphere Information
Server, o servidor é incluído no arquivo registered-servers.xml. Esse arquivo está
localizado no diretório C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client. por padrão.
Ao efetuar login na camada de serviços pela primeira vez, o usuário do sistema
operacional no cliente deve ter permissão de gravação no arquivo
registered-servers.xml no cliente para que possa ser atualizado. Se o usuário não
tiver as permissões necessárias, o login falhará.
Os administradores do sistema podem limitar o acesso às camadas de serviços
específicas do InfoSphere Information Server de qualquer cliente, removendo a
permissão de gravação do sistema de arquivos para o arquivo
registered-servers.xml. O administrador, ou qualquer um que tiver permissão de
gravação, pode efetuar login antecipadamente em cada servidor que o usuário do
cliente acessará. O administrador então pode distribuir o arquivo
registered-servers.xml pré-preenchido para os clientes restantes na rede. Para
configurar ou remover a permissão de gravação do sistema de arquivos, consulte
“Configurando a Permissão de Gravação do Arquivo registered-servers.xml” na
página 66.
Configurando Permissões e Grupos (Windows Server 2008):
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Você deve concluir essas tarefas para configurar usuários e grupos para acesso ao
IBM InfoSphere Information Server. Esta configuração é necessária apenas para o
computador da camada de mecanismo. Ela só é aplicável aos usuários do sistema
operacional em que os componentes da camada de mecanismo estão instalados.
Procedimento
1. Efetue login no Microsoft Windows Server 2008 como administrador.
2. Crie um grupo.
a. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas >
Gerenciamento do Computador.
b. Na janela Gerenciamento do Computador, expanda Ferramentas do Sistema
> Usuários e Grupos Locais > Grupos.
c. Clique em Ação > Novo Grupo.
d. Na janela Novo Grupo, digite DataStage como o nome do grupo, clique em
Criar e clique em Fechar.
3. Configure os usuários e o grupo DataStage para efetuar login.
a. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas >
Política de Segurança Local.
b. Na janela Configurações de Segurança Locais, expanda Políticas Locais >
Atribuição de Direitos do Usuário para exibir as políticas.
c. Na janela Segurança Local, clique na política Permitir logon localmente e
clique em Ações > Propriedades.
d. Na janela Propriedades de permitir logon localmente, clique no em Incluir
Usuário ou Grupo.
e. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Locais, clique no nome
do computador local e clique em OK.
f. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Avançado e clique em
Localizar Agora.
g. Nos resultados da procura, selecione Usuários Autenticados e DataStage e
clique em OK três vezes para salvar os resultados e retornar à janela
Segurança Local.
h. Na janela Segurança Local, clique na política Efetuar logon como uma
Tarefa em Lote e clique em Ações > Propriedades.
i. Na janela Efetuar logon como uma Tarefa em Lote, clique em Incluir
Usuário ou Grupo.
j. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Locais, clique no nome
do computador local e clique em OK.
k. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Avançado e, em
seguida, clique em Localizar Agora.
l. Nos resultados da procura, selecione DataStage e clique em OK três vezes
para salvar os resultados e retornar à janela Segurança Local.
m. Feche a janela Diretiva de segurança local.
4. Inclua os usuários no grupo.
a. Na janela Gerenciamento do computador, clique em Grupos.
b. Clique no nome do grupo no qual deseja incluir usuários (DataStage).
c.
d.
e.
f.

Clique em Ação > Incluir no Grupo.
Na janela Propriedades de Usuário, clique em Incluir.
Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Local.
Clique no nome do computador local e, em seguida, clique em OK.
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g. Na janela Selecionar Usuários, clique em Avançada.
h. Na janela que é aberta, clique em Localizar Agora.
i. Clique nos nomes dos usuários que deseja incluir no grupo e clique em OK.
No mínimo, inclua todos os usuários autenticados.
j. Clique em OK três vezes para retornar à janela Gerenciamento do
computador.
k. Feche a janela Gerenciamento do computador.
5. Configure as permissões para as seguintes pastas:
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Arquivos de Programas\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Execute as etapas a seguir para cada pasta listada.
a.
b.
c.
d.
e.

Selecione a pasta e clique em Arquivo > Propriedades.
Na janela Propriedades, clique na guia Segurança e clique em Editar.
Na janela Permissões, clique em Incluir.
Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Locais.
Clique no nome do computador local e clique em OK.

f. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Avançado.
g. Na janela que é aberta, clique em Localizar Agora.
h. Clique no nome do grupo para o qual deseja configurar permissões
(DataStage).
i. Clique em OK duas vezes.
j. Na lista Permissões, selecione para permitir Modificar, Ler & executar, Listar
conteúdo da pasta, Permissões de Leitura e Gravação. Clique em OK.
k. Se você receber uma mensagem solicitando que confirme as alterações,
clique em Aplicar alterações nesta pasta, subpastas e arquivos.
Configurando Permissões e Grupos (Controlador de Domínio do Windows
Server 2008):
Se o Microsoft Windows Server 2008 for um controlador de domínio, você deverá
concluir estas tarefas para configurar usuários e grupos para acessar o IBM
InfoSphere Information Server. Essa configuração é necessária apenas para o
computador da camada de mecanismo e é aplicável apenas aos usuários do
sistema operacional em que os componentes da camada de mecanismo estão
instalados.
Procedimento
Como não é possível incluir o grupo de usuários autenticados integrados em um
grupo criado nas etapas 3 na página 65 e 2, você poderá preferir ignorar as etapas
3 na página 65 e 2 e usar o grupo de usuários autenticados diretamente.
1. Efetue login no Microsoft Windows Server 2008 como administrador.
2. Crie um grupo.
a. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas >
Diretório e Computadores Ativos.
b. Na janela Diretório e Computadores Ativos, clique em Usuários no domínio
atual.
c. Na janela que abrir, clique em Ação > Novo Grupo.

64

Guia de Administração

d. Na janela Novo Grupo, digite DataStage como o nome para o grupo.
e. Deixe Escopo do Grupo como Global e Tipo de Grupo como Segurança.
f. Clicar em OK
3. Configure o servidor para permitir que usuários locais e o grupo DataStage
efetuem login.
a. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas >
Política de Segurança de Domínio.
b. Na janela Política de Segurança de Domínio, expanda Políticas Locais >
Atribuição de Direitos do Usuário para exibir as políticas.
c. Na janela Segurança de Domínio, clique na política Permitir logon
localmente e clique em Ações > Propriedades.
d. Na janela Propriedades de permitir logon localmente, clique no em Incluir
Usuário ou Grupo.
e. Clique em Procurar.
f. Na janela Selecionar Usuários, Computadores ou Grupos, clique em
Avançado e, em seguida, clique em Localizar Agora.
g. Nos resultados da procura, clique em Usuários Autenticados e DataStage;
em seguida, clique em OK três vezes para retornar à janela Diretiva de
Segurança de Domínio.
h. Na janela Segurança de Domínio, clique na política Efetuar logon como
uma Tarefa em Lote e clique em Ações > Propriedades.
i. Na janela Efetuar logon como uma Tarefa em Lote, clique em Incluir
Usuário ou Grupo.
j. Clique em Procurar.
k. Na janela Selecionar Usuários, Computadores ou Grupos, clique em
Avançado e, em seguida, clique em Localizar Agora.
l. Nos resultados da procura, clique em DataStage e clique em em OK três
vezes para retornar à janela Diretiva de Segurança de Domínio.
m. Feche a janela Diretiva de Segurança de Domínio.
4. Inclua os usuários no grupo.
a. Na janela Usuários no Domínio Atual, clique no nome do grupo no qual
deseja incluir usuários (DataStage) e clique em OK. Os usuários
autenticados não estão disponíveis.
b. Clique em Ação > Propriedades.
c. Na janela Propriedades, clique na guia Membros e, em seguida, clique em
Incluir.
d. Na janela que abre, clique em Avançado e clique em Localizar agora.
e. Clique nos nomes dos usuários que deseja incluir no grupo e, em seguida,
clique em OK. Os usuários autenticados não estão disponíveis.
f. Clique em OK duas vezes para salvar os resultados e retornar à janela
Diretório e Computadores Ativos.
g. Feche a janela Diretório e Computadores Ativos.
5. Configure as permissões para as seguintes pastas:
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Arquivos de Programas\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Execute as etapas a seguir para cada pasta listada.
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a.
b.
c.
d.
e.

Selecione a pasta e clique em Arquivo > Propriedades.
Na janela Propriedades, clique na guia Segurança e clique em Editar.
Na janela Permissões, clique em Incluir.
Na janela Selecionar usuários, computadores ou grupos, clique em Locais.
Na janela que abre, clique em Avançado e clique em Localizar agora.

f. Clique no nome do grupo para o qual deseja configurar permissões
(DataStage).
g. Clique em OK duas vezes.
h. Na lista Permissões, selecione para permitir Modificar, Ler & executar, Listar
conteúdo da pasta, Permissões de Leitura e Gravação. Clique em OK.
i. Se você receber uma mensagem para confirmar suas alterações, confirme
clicando em Aplicar alterações nesta pasta, subpastas e arquivos.
Configurando a Permissão de Gravação do Arquivo registered-servers.xml:
A primeira vez que uma determinada camada de serviços é acessada de um
determinado sistema do cliente, o usuário que no momento está com login
efetuado no sistema operacional deve ter permissão de gravação no arquivo
registered-servers.xml para permitir que o aplicativo inclua o nome do host e a
porta do sistema do cliente no arquivo. Uma vez incluídas as informações,
qualquer login subsequente por qualquer usuário de qualquer aplicativo
InfoSphere Information Server no sistema do cliente, só precisa de acesso de leitura
ao arquivo.
Sobre Esta Tarefa
Quando um aplicativo cliente do InfoSphere Information Server efetua login em
uma camada de serviços pela primeira vez, o aplicativo inclui o nome do host e a
porta da camada de serviços no arquivo local registered-servers.xml. Esse
arquivo contém a lista de camadas de serviços a serem exibidas como opções para
logins subsequentes do cliente.
Por padrão, os administradores têm permissão de gravação no arquivo
registered-servers.xml. A permissão de gravação para o grupo Usuários também
deve ser incluído para que o aplicativo acesse o arquivo.
Procedimento
Para conceder permissão de gravação ao grupo Usuários para o arquivo:
v Windows XP
1. No Microsoft Windows Explorer, localize o arquivo registeredservers.xml. Por padrão, esse arquivo está localizado no diretório a seguir:
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.isf.client
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades
3. Na janela Propriedades, clique na guia Segurança.
4. Clique em Incluir.
5. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Locais.
6. Selecione o nome do seu computador local e clique em OK.
7. Na janela Selecionar Usuários ou Grupos, clique em Avançado.
8. Clique em Localizar Agora e selecione o grupo Usuários.
9. Clique em OK duas vezes.
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10. Com o grupo Usuários selecionado, clique em Permitir para a permissão
Gravar e clique em OK.
11. Se você receber uma mensagem para confirmar suas alterações, confirme
clicando em Aplicar alterações nesta pasta, subpastas e arquivos.
v Windows 2008 e Windows 7
1. No Microsoft Windows Explorer, localize o arquivo registeredservers.xml. Por padrão, esse arquivo está localizado no diretório a seguir:
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.isf.client
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades
3. Na janela Propriedades, clique na guia Segurança.
Clique em Editar.
Na janela Permissões, clique em Incluir.
Na janela Selecionar, clique em Locais.
Selecione o nome do seu computador local e clique em OK.
Na janela Selecionar, clique em Avançado.
Clique em Localizar Agora e selecione o grupo Usuários.
Clique em OK duas vezes.
Com o grupo Usuários selecionado, clique em Permitir para a permissão
Gravar e clique em OK.
12. Se você receber uma mensagem para confirmar suas alterações, confirme
clicando em Aplicar alterações nesta pasta, subpastas e arquivos.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Designando funções do usuário
O IBM InfoSphere Information Server suporta controle de acesso baseado em
função. As funções de usuário determinam quais recursos os usuários podem
utilizar. Para alguns componentes do conjunto, as funções de usuário também
determinam quais projetos um usuário pode acessar.
As funções do usuário podem ser definidas em vários níveis que são construídos
uns sobre os outros. Os usuários derivam autoridade da combinação de suas
funções no InfoSphere Information Server (suas funções do conjunto), suas funções
no componente do conjunto (por exemplo, IBM InfoSphere Information Analyzer
ou IBM InfoSphere FastTrack) e as permissões que eles têm para trabalhar em um
determinado projeto (suas funções do projeto).

Conjunto
As funções no nível do conjunto são as funções básicas que os usuários precisam
para acessar qualquer parte do InfoSphere Information Server. Aqueles que não são
Usuários do Conjunto não podem autenticar-se no InfoSphere Information Server.
Todos os usuários do InfoSphere Information Server devem ter a função de
Usuário do Conjunto. Um usuário do conjunto também pode ter a função
Administrador do Conjunto para concluir as tarefas de administração. Os usuários
com a função de Administrador do Conjunto também podem ter a função de
Usuário do Conjunto designada a seus nomes de usuário.
As funções do componente de metadados também são funções no nível do
conjunto. Essas funções têm determinada autoridade sobre metadados no
repositório de metadados.
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Componente
As funções de nível de componente fornecem acesso aos recursos de um módulo
de produto específico. Os usuários podem ser usuários ou administradores de um
módulo de produto. Por exemplo, você pode ser um usuário do InfoSphere
Information Analyzer e um administrador do IBM InfoSphere DataStage.

Projeto
As funções em nível de projeto são definidas no módulo de produto e por módulo
de produto. Por exemplo, em um projeto de análise de informações no IBM
InfoSphere Information Server console, você pode designar a um usuário a função
de Organizador de Dados do Information Analyzer para esse projeto.

Designando funções do usuário
Geralmente, um administrador do InfoSphere Information Server designa funções
no nível do conjunto e no nível do componente. Ambas as funções são designadas
usando o IBM InfoSphere Information Server console ou o IBM InfoSphere
Information Server Web console. O console do InfoSphere Information Server está
disponível com o IBM InfoSphere Information Analyzer e o InfoSphere Information
Services Director. O console da Web do InfoSphere Information Server está
disponível a todos os usuários do InfoSphere Information Server com a função
SuiteUser.
Depois que as funções de segurança são configuradas, o administrador de cada
módulo de produto define melhor as funções no nível do projeto no IBM
InfoSphere Information Server console ou no cliente do IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Administrator. Para executar as ações de uma determinada
função no nível do projeto, um usuário também deve ter acesso no nível de
conjunto e acesso ao módulo de produto que possui o projeto. Por exemplo, para
ser um desenvolvedor do InfoSphere DataStage, um usuário deve ter as funções de
usuário do conjunto e InfoSphere DataStage no nível de componente, bem como a
função de projeto do desenvolvedor do InfoSphere DataStage.

Visão Geral da Função de Segurança
O IBM InfoSphere Information Server suporta controle de acesso baseado em
função. Os usuários derivam a autoridade da união de suas funções no InfoSphere
Information Server (as funções do conjunto), suas funções no componente do
conjunto, como IBM InfoSphere Information Analyzer (as funções do componente
do conjunto) e os projetos com os quais eles trabalham (as funções do projeto).
A configuração de segurança é executada por dois níveis de administradores:
Administradores do InfoSphere Information Server
Esses administradores estão encarregados de designar as funções de
conjunto e de componente aos usuários. Essas funções determinam quais
componentes do conjunto o usuário pode acessar e se o usuário possui
acesso de administrador do componente ou de usuário do componente
nesses componentes do conjunto. Os administradores do InfoSphere
Information Server também podem configurar mapeamentos de credenciais
para usuários do InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere QualityStage. Os administradores do
InfoSphere Information Server devem ter, pelo menos, as funções de
Administrador do Conjunto e Usuário do Conjunto designadas a seus
nomes de usuário. Durante a instalação, um administrador padrão do
InfoSphere Information Server é criado para executar as tarefas iniciais de
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instalação e configurar o registro do usuário. O administrador padrão do
IBM WebSphere Application Server é sempre configurado automaticamente
como um administrador do InfoSphere Information Server quando você
reinicia o IBM WebSphere Application Server.
Administradores de componente de conjunto do InfoSphere Information Server
Esses administradores estão encarregados de designar as funções de
projeto do componente aos usuários que foram configurados pelo
administrador do InfoSphere Information Server. Essas designações são
configuradas no componente do conjunto. Por exemplo, o administrador
do componente InfoSphere Information Server pode designar a função de
Analista de Negócios do Information Analyzer a um usuário nas telas de
análise de informações do console. Para projetos do InfoSphere DataStage,
essas designações de função são configuradas no cliente do Administrador
do InfoSphere DataStage. Os administradores do InfoSphere DataStage and
QualityStage também podem usar o IBM InfoSphere Information Server
Web console para configurar mapeamentos de credenciais.

Funções do conjunto
Administrador do Conjunto
Fornece privilégios máximos de administração do InfoSphere Information
Server.
Usuário do Conjunto
Identifica quais usuários no registro do usuário têm acesso geral aos
componentes do InfoSphere Information Server e do conjunto. Um usuário
deve ter essa função para autenticar no InfoSphere Information Server ou
em qualquer dos componentes do conjunto.
As funções de metadados comuns também são funções do conjunto. Consulte o
“Funções de Metadados Comuns” na página 74.
A figura a seguir mostra as funções de segurança do InfoSphere Information
Server.
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Figura 19. Funções de Segurança do InfoSphere Information Server

Funções do IBM InfoSphere FastTrack:
Para o IBM InfoSphere FastTrack, os administradores podem definir melhor a
autoridade do usuário designando funções de componente do conjunto aos
usuários do InfoSphere FastTrack.
Funções de componentes do conjunto
Administrador de Projetos do FastTrack
O Administrador de Projetos do InfoSphere FastTrack pode criar e
gerenciar projetos, bem como gerenciar o acesso de usuário e grupo aos
projetos.
Usuário do FastTrack
Um Usuário do InfoSphere FastTrack pode usar funções do InfoSphere
FastTrack. Os usuários devem ter autorização nos projetos antes que
possam utilizar as funções para criar, gerenciar e visualizar as
especificações de mapeamento.
Funções do InfoSphere Metadata Workbench:
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O administrador do conjunto designa funções que definem as tarefas que os
usuários do IBM InfoSphere Metadata Workbench podem executar.
O IBM InfoSphere Metadata Workbench possui as seguintes funções:
Administrador do Metadata Workbench
Executa os serviços de análise automatizados e manuais, publica as
consultas e explora os modelos de metadados. Executa todas as tarefas que
os usuários do IBM InfoSphere Metadata Workbench podem executar.
O administrador do Metadata Workbench deve estar familiarizado com os
metadados do banco de dados corporativo e metadados do arquivo de
dados que são importados para o repositório. O administrador do
Metadata Workbench também deve estar familiarizado com os metadados
utilizados nas tarefas.
Usuário do Metadata Workbench
Localiza e explora os recursos de informações, executa relatórios de análise
e cria, salva e executa as consultas.
Funções do IBM InfoSphere Business Glossary:
Para o IBM InfoSphere Business Glossary, os administradores podem definir
melhor a autoridade do usuário designando funções de componente do conjunto
aos usuários do InfoSphere Business Glossary.
Funções de componentes do conjunto
Administrador do Business Glossary
Pode configurar e administrar o glossário de modo que outros usuários
possam localizar e analisar as informações necessárias. Pode também criar
organizadores de usuários e grupos.
Autor do Business Glossary
Pode criar e editar termos e categorias, incluindo a designação de ativos no
repositório de metadados aos termos.
Usuário do Business Glossary
Pode examinar os termos e as categorias no glossário, bem como os ativos
no repositório de metadados.
Usuário Básico do Business Glossary
Pode examinar os termos e as categorias no glossário, mas não pode
examinar os ativos no repositório de metadados.
Designador de Recursos do Glossário de Negócios
Designa ativos no repositório de metadados a termos do glossário e
categorias de outros produtos no conjunto do InfoSphere Information
Server
Funções do IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage:
Para o InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage, os administradores podem
definir melhor a autoridade do usuário designando funções de componente e de
projeto do conjunto aos usuários do InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage.
É possível designar as funções de componente do conjunto no console ou no
console da Web. As funções de projeto podem ser designadas somente na página
Permissões do cliente do Administrador do IBM InfoSphere DataStage.
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Funções de componentes do conjunto
DataStage e QualityStage Administrator
Pode executar as seguintes tarefas:
v Designar funções do projeto aos usuários do conjunto InfoSphere
DataStage no cliente do Administrador do InfoSphere DataStage
v Usar o cliente do Administrador para criar, excluir e configurar projetos
v Marcar projetos como protegidos
v Desproteger projetos protegidos
v
v
v
v
v

Emitir comandos de mecanismo do servidor
Usar o cliente do Designer para criar e editar tarefas e outros objetos
Usar o cliente do Director para executar e planejar tarefas
Visualizar as mensagens de log da tarefa inteira
Importar objetos nos projetos protegidos

Com essa função, o usuário não pode editar tarefas ou outros objetos em
projetos protegidos.
Usuário do DataStage and QualityStage
Fornece acesso ao InfoSphere DataStage e ao InfoSphere QualityStage.
Além disso, esta função é utilizada para filtrar as listas de usuários e
grupos que são mostrados no cliente do Administrador do InfoSphere
DataStage. Se um usuário do IBM InfoSphere Information Server não tiver
essa função, ele não poderá acessar nenhum dos módulos de produtos
InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage, mesmo que esse usuário
tenha funções de projeto do InfoSphere DataStage ou InfoSphere
QualityStage designadas ao nome de usuário.
Funções de projeto
Desenvolvedor DataStage
Pode executar as seguintes tarefas:
v Usar o cliente do Designer para criar e editar tarefas e outros objetos
v Usar o cliente do Director para executar e planejar tarefas
v Visualizar as mensagens de log da tarefa inteira
Com essa função, o usuário também pode utilizar o cliente do
Administrador para executar tarefas limitadas, incluindo alterar as
configurações NLS do projeto e as propriedades do projeto (não
proteger/desproteger).
Com essa função, o usuário pode editar tarefas ou outros objetos nos
projetos protegidos, criar, excluir ou configurar os projetos (pode executar
tarefas de configuração limitadas), marcar os projetos existentes como
protegidos, desproteger os projetos protegidos, designar funções de projeto
aos usuários do conjunto InfoSphere DataStage no cliente do
Administrator, ou importar objetos nos projetos protegidos.
Gerenciador de Produção do DataStage
Pode executar as seguintes tarefas:
v Marcar projetos existentes como protegidos
v Desproteger projetos protegidos
v Usar o cliente do Designer para criar e editar tarefas e outros objetos
v Usar o cliente do Director para executar e planejar tarefas
v Visualizar as mensagens de log da tarefa inteira
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v Importar objetos nos projetos protegidos
Com essa função, os usuários também podem usar o cliente do
Administrador do InfoSphere DataStage para executar tarefas limitadas
incluindo alterar as configurações NLS do projeto, emitir comandos de
mecanismo do servidor e alterar as propriedades do projeto.
Com essa função, os usuários não podem editar tarefas ou outros objetos
em projetos protegidos. Além disso, a função não pode criar, excluir ou
configurar projetos (exceto tarefas de configuração limitadas), ou designar
funções de projeto aos usuários do conjunto InfoSphere DataStage no
cliente do Administrador.
Operador do DataStage
Pode executar as seguintes tarefas:
v Usar o cliente do Director para executar e planejar tarefas
v Visualizar mensagens de log da tarefa inteira (a menos que seja
configurado para ler apenas primeira linha pelo Administrador do
InfoSphere DataStage)
Com essa função, os usuários também podem utilizar o cliente do
Administrador para executar tarefas limitadas, incluindo alterar as
configurações NLS do projeto e as propriedades do projeto (não
proteger/desproteger).
Superoperador do DataStage
Pode executar as seguintes tarefas:
v Usar o cliente do Director para executar e planejar tarefas
v Visualizar as mensagens de log da tarefa inteira
v Usar o cliente do Designer para visualizar tarefas e objetos
Essa função também pode usar o cliente do Administrador para executar
tarefas limitadas, incluindo alterar as configurações NLS do projeto e as
propriedades do projeto (não proteger/desproteger).
Com essa função, os usuários não podem utilizar o cliente do Designer
para criar e editar tarefas e outros objetos, editar tarefas ou outros objetos
em projetos protegidos, criar, excluir ou configurar projetos, marcar os
projetos existentes como protegidos, desproteger os projetos protegidos,
designar funções de projeto aos usuários do conjunto InfoSphere DataStage
no cliente do Administrador, ou importar objetos nos projetos protegidos.
Para obter informações adicionais, consulte o IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator Client Guide.
Funções de Metadados Operacionais:
É possível designar funções de componente de metadados operacionais a um
usuário.
Funções de componentes do conjunto
Administrador de Metadados Operacionais
É possível importar os metadados operacionais para o repositório. Você
pode designar essa função a um usuário do conjunto e editar o arquivo
runimporter.cfg para incluir o nome do usuário e a senha desse usuário.
Quando você executa o arquivo runimporter, ele usa essas credenciais para
permitir que o usuário importe metadados operacionais para o repositório.
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Analista de Metadados Operacionais
Pode criar e executar os relatórios nos metadados operacionais na guia
Relatório do console da Web.
Usuário de Metadados Operacionais
Pode visualizar os relatórios nos metadados operacionais.
Funções de Metadados Comuns:
Você pode designar regras de componentes de metadados comuns a um usuário.
Funções de componentes do conjunto
Usuário de Metadados Comuns
Usa a guia Gerenciamento de Repositório do InfoSphere Metadata Asset
Manager para navegar, procurar e inspecionar ativos que estão no
repositório de metadados.
Importador de Metadados Comuns
Na guia Importar do InfoSphere Metadata Asset Manager, cria áreas de
importação, importa para a área temporária, analisa, visualiza e
compartilha importações para o repositório de metadados e executa todas
as demais tarefas. Visualiza e trabalha apenas naquelas áreas de
importação que esse usuário cria. Usa a guia Gerenciamento de
Repositório para navegar, procurar e inspecionar ativos que estão no
repositório de metadados.
Administrador de Metadados Comuns
Na guia Administração do InfoSphere Metadata Asset Manager, especifica
políticas de importação e configura servidores de intercâmbio de
metadados. Na guia Importar, cria áreas de importação, importa para a
área temporária, analisa, visualiza e compartilha para o repositório de
metadados. Pode visualizar e trabalhar em todas as áreas de importação.
Na guia Gerenciamento de Repositório, mescla e exclui ativos e configura
relacionamentos de implementação. Além disso, tem todos os privilégios
do Usuário de Metadados Comuns e o Importados de Metadados Comuns.
Na linha de comandos istool, exporta, importa e exclui ativos de
metadados comuns.
Funções de Regra de Dados Comuns:
É possível designar funções de regra de dados a um usuário.
Funções de componentes do conjunto
Administrador de Regras
Configura e administra quem pode acessar e executar regras de dados e
conjuntos de regras, de modo que outros usuários possam localizar e
executar regras de dados e conjuntos de regras para projetos.
Autor de Regras
Possibilita criar definições de regra de dados e definições de conjunto de
regras.
Gerente de Regras
Gerencia a criação e organização de regras de dados e conjuntos de regras.
Essa regra gerencia quem pode criar definições de regra de dados,
definições de conjunto de regras e métricas, bem como quem pode
executar regras de dados, conjuntos de regras e métricas.
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Usuário de Regras
Possibilita executar regras de dados e conjuntos de regras.
Funções do IBM InfoSphere Information Analyzer:
No IBM InfoSphere Information Analyzer, os administradores podem definir
melhor a autoridade do usuário, designando funções de projeto e de componente
do conjunto aos usuários do InfoSphere Information Analyzer.
Você pode designar funções de componente do conjunto no IBM InfoSphere
Information Server console ou no IBM InfoSphere Information Server Web console.
As funções de projeto podem ser designadas apenas no espaço de trabalho
Propriedades do Projeto do console.
Funções de componentes do conjunto
Administrador de Dados do Information Analyzer
Pode importar metadados, modificar configurações da análise e incluir e
modificar origens do sistema.
Administrador de Projeto do Information Analyzer
Pode administrar projetos, criando, excluindo e modificando os projetos de
análise de informações.
Usuário do Information Analyzer
Pode efetuar logon no InfoSphere Information Analyzer, visualizar o painel
e abrir um projeto.
Funções de projeto
Analista de Negócios do Information Analyzer
Revisa os resultados da análise. Com essa função, os usuários podem
configurar linhas de base e pontos de verificação para análise de linha de
base, publicar resultados da análise, excluir esses resultados e visualizar os
resultados das tarefas de análise.
Operador de Dados do Information Analyzer
Gerencia análises e logs de dados. Com essa função, os usuários podem
executar ou planejar todas as tarefas de análise.
Organizador de Dados do Information Analyzer
Fornece visualizações de leitura de resultados da análise. Com essa função,
os usuários também podem visualizar os resultados de todas as tarefas de
análise.
Usuário de Pesquisa Detalhada do Information Analyzer
Fornece a capacidade de realizar drill down nos dados de origem se a
segurança de drill down estiver ativada.
Funções do IBM InfoSphere Information Services Director:
No IBM InfoSphere Information Services Director, os administradores podem
definir melhor a autoridade do usuário, designando funções de projeto e de
componente do conjunto aos usuários do InfoSphere Information Services Director.
Funções de componentes do conjunto
Gerenciador de Catálogo do Information Services Director
Concede acesso completo à guia Information Services Catalog, incluindo a
capacidade de gerenciar e modificar as categorias de serviços, os serviços e
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os atributos customizados. É concedida ao Administrador do InfoSphere
Information Services Director autoridade de Gerenciador de Catálogo do
Information Services.
Administrador do Information Services Director
Fornece acesso a todas as funções do InfoSphere Information Services
Director.
Consumidor do Information Services Director
Fornece capacidade para invocar os serviços assegurados.
Operador do Information Services Director
Fornece acesso às funções de tempo de execução do InfoSphere
Information Services Director. Um operador pode incluir e remover
provedores, bem como configurar parâmetros de tempo de execução de um
aplicativo, serviço e operação implementados. Além disso, um operador
pode implementar aplicativos na visualização de tempo de design.
Usuário do Information Services Director
Concede acesso para visualizar uma lista de aplicativos no ambiente de
tempo de execução e visualizar as informações na guia Information
Services Catalog. Este usuário pode procurar aplicativos implementados,
serviços, operações e provedores.
Funções de projeto
Designer do Information Services Director
Com a função de Designer do Information Services Director, os usuários
podem acessar apenas projetos para os quais estão autorizados no tempo
de design. No nível do projeto, no tempo de design, o ISD Designer pode:
v Visualizar os detalhes do projeto e a lista de projetos
v Visualizar a lista de aplicativos
v Atualizar aplicativos
v Exportar aplicativos
v Importar serviços para um aplicativo existente
v Visualizar, incluir ou remover serviços.
No tempo de execução, o Designer do Information Services Director pode
visualizar a lista de aplicativos.
Administrador de Projetos do Information Services Director
Concede acesso para criar e excluir os aplicativos, incluir e remover os
usuários e grupos para os projetos e editar as propriedades do projeto.

Designando Funções de Segurança no IBM InfoSphere
Information Server console
Para criar um ambiente de projeto seguro, é possível definir uma política de
segurança que é baseada na autenticação do usuário e na identificação da função.
Os usuários derivam a autoridade da união de suas funções de grupo e
individuais.

Antes de Iniciar
Você deve ter o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o InfoSphere Information
Services Director instalado para usar o console do InfoSphere Information Server.
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Sobre Esta Tarefa
No console do InfoSphere Information Server, é possível especificar quais funções
os usuários podem executar no conjunto. É possível definir com mais detalhes a
quais componentes de conjunto os usuários têm acesso e quais são suas funções
nesses componentes de conjunto.
Designando Funções de Segurança a um Usuário noIBM InfoSphere Information
Server console:
Todos os usuários necessitam de autorização para acessar os componentes e os
recursos do IBM InfoSphere Information Server. Você pode designar uma ou mais
funções do conjunto ou componente do conjunto a um usuário.
Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
Sobre Esta Tarefa
A alteração das funções que são designadas a um usuário não afeta nenhuma
sessão atualmente ativa para esse usuário. As novas designações de função estarão
disponíveis apenas na próxima vez em que o usuário efetuar login. Você pode
utilizar a administração de sessão para desconectar o usuário e forçar o usuário a
efetuar login novamente.
Procedimento
1. No menu do navegador Home, selecione Configuração > Usuários.
2. Na área de trabalho Usuários, selecione um usuário.
3. Na área de janela Tarefa, clique em Designar Funções.
4. Na área de janela Funções, selecione uma função do conjunto para designar ao
usuário.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione uma ou mais funções do
componente do conjunto para designar ao usuário.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as autorizações no repositório
de metadados.
O que Fazer Depois
Determinados componentes do conjunto, como oIBM InfoSphere DataStage e oIBM
InfoSphere Information Analyzer, também requerem que você designe funções de
usuário adicionais nos clientes ou nos projetos.
Designando Funções de Segurança a um Grupo no IBM InfoSphere Information
Server console:
É possível designar uma ou mais funções de conjunto e de componente do
conjunto a um grupo de usuários.
Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto.
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Sobre Esta Tarefa
Alterar as funções que são designadas a um grupo não afeta nenhuma sessão
atualmente ativa para os usuários nesse grupo. As novas designações de função
ficarão disponíveis apenas na próxima vez em que os usuários efetuarem login. É
possível usar a administração de sessão para desconectar os usuários e forçar os
usuários a efetuarem login novamente.
Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Grupos.
2. Na área de trabalho Grupos, selecione um grupo.
3. Na área de janela Tarefa, clique em Designar Funções.
4. Na área de janela Funções, selecione uma função de conjunto para designar ao
grupo.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione uma ou mais funções de
componente do conjunto a ser designada ao grupo.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as autorizações no repositório
de metadados.
Visualizando as Funções que Estão Designadas a um Usuário ou a um Grupo:
No IBM InfoSphere Information Server console, é possível visualizar as funções de
conjunto e de componente de conjunto que estão designadas a um usuário ou
grupo. Se um administrador tiver designado funções de projeto ao usuário ou
grupo, também será possível visualizar as funções de projeto.
Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto.
Procedimento
1. No menu do navegador Início, selecione Configuração > Usuários ou selecione
Configuração > Grupos.
2. Selecione um usuário ou grupo e clique em Abrir.
3. Na área de janela Funções, visualize a lista de funções de conjunto, componente
de conjunto ou projeto designadas. As funções de projeto são designadas no
contexto de um projeto no IBM InfoSphere DataStage, ou no IBM InfoSphere
Information Server console.

Designando Usuários a um Projeto e Designando Funções
Quando você criar um projeto, poderá especificar quais usuários poderão acessar
esse projeto. Também é possível especificar quais ações os usuários poderão
desempenhar nesse projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para incluir usuários a um projeto e designar funções, use ferramentas diferentes.
A ferramenta que você usa depende do módulo de produto no qual está
trabalhando:
v Para o IBM InfoSphere Information Analyzer e o IBM InfoSphere Information
Services Director, use o IBM InfoSphere Information Server console conforme
descrito neste procedimento.
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v Para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage, use o IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Consulte o IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Para o IBM InfoSphere FastTrack, use o console do IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte o IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server console, abra o projeto ao qual você
deseja designar usuários e funções.
2. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
console, selecione Propriedades do Projeto.
3. Na área de trabalho Propriedades do Projeto, selecione a guia Usuários.
4. Na área de janela Usuários, clique em Procurar para incluir usuários no projeto.
5. Na janela Incluir Usuários, selecione os usuários que você deseja incluir no
projeto, clique em Incluir, em seguida, clique em OK.
6. Na área de janela Funções do Projeto, selecione uma função do projeto para
designar ao usuário selecionado. Um usuário pode receber uma ou mais
funções em um projeto.
7. Clique em Salvar Tudo.

Designando Grupos a um Projeto e Especificando Funções
Ao criar um projeto, é possível especificar quais grupos podem acessar esse
projeto. Também é possível especificar quais ações eles podem executar nesse
projeto.

Sobre Esta Tarefa
Para designar grupos a um projeto e selecionar funções, você usa diferentes
ferramentas. A ferramenta a ser usada depende do módulo de produto no qual
você está trabalhando:
v Para o IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information
Services Director, use o IBM InfoSphere Information Server console conforme
descrito neste procedimento.
v Para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage, use o IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Consulte oIBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Para o IBM InfoSphere FastTrack, use o console do IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte o IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server console, abra o projeto ao qual você
deseja designar os grupos.
2. No menu do navegador Visão Geral no IBM InfoSphere Information Server
console, selecione Propriedades do Projeto.
3. Na área de trabalho Propriedades do Projeto, selecione a guia Grupos.
4. Na área de janela Grupos, clique em Procurar para incluir grupos no projeto.
5. Na janela Incluir Grupos, selecione os grupos que deseja incluir no projeto,
clique em Incluir e, em seguida, clique em OK.
6. Na área de janela Funções do Projeto, selecione uma função para designar ao
grupo selecionado. Um grupo pode ter uma ou mais funções designadas a ele
em um projeto.
7. Clique em Salvar Tudo.
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Designando Funções de Segurança no IBM InfoSphere
Information Server Web console
Para criar um ambiente de projeto seguro, você pode definir uma política de
segurança que se baseie na autenticação e funções do usuário. Os usuários derivam
a autoridade da união de suas funções individuais e de grupo.

Sobre Esta Tarefa
No IBM InfoSphere Information Server Web console, é possível especificar quais
funções os usuários podem desempenhar no conjunto. É possível definir
adicionalmente a que componentes do conjunto os usuários têm acesso e quais são
suas funções nesses.
Designando Funções de Segurança a um Usuário no IBM InfoSphere
Information Server Web console:
Todos os usuários requerem autorização para acessar componentes e recursos do
IBM InfoSphere Information Server. Você pode designar uma ou mais funções do
conjunto ou componente do conjunto a um usuário.
Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
Sobre Esta Tarefa
A alteração das funções que são designadas a um usuário não afeta nenhuma
sessão atualmente ativa para esse usuário. As novas designações de função estarão
disponíveis apenas na próxima vez em que o usuário efetuar login. Você pode
utilizar a administração de sessão para desconectar o usuário e forçar o usuário a
efetuar login novamente.
Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Usuários, selecione um usuário e clique em Abrir Usuário.
Nota: É possível designar funções a mais de um usuário por vez clicando em
Incluir Funções para Vários Usuários.
4. Na área de janela Funções, selecione uma função do conjunto para designar ao
usuário.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione uma ou mais funções do
componente do conjunto para designar ao usuário.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as autorizações no repositório
de metadados.
O que Fazer Depois
Determinados componentes do conjunto, como o IBM InfoSphere DataStage e o
IBM InfoSphere Information Analyzer, também requerem que você designe funções
de usuário adicionais nos clientes ou projetos.
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Designando Funções de Segurança a um Grupo no IBM InfoSphere Information
Server Web console:
Você pode atribuir uma ou mais funções do conjunto ou componente do conjunto a
um grupo de usuários.
Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
Sobre Esta Tarefa
A alteração das funções designadas a um grupo não afeta nenhuma sessão
atualmente ativa para os usuários nesse grupo. As novas designações de função
ficarão disponíveis apenas na próxima vez em que os usuários efetuarem login.
Você pode utilizar a administração de sessão para desconectar usuários e forçá-los
a efetuar login novamente.
Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Usuários, selecione um grupo e clique em Abrir Grupo.
Nota: Para designar funções a mais de um grupo por vez, clique em Incluir
Funções para Vários Grupos.
4. Na área de janela Funções, selecione uma função do conjunto para designar ao
grupo.
5. Na área de janela Componente do Conjunto, selecione uma ou mais funções do
componente para designar ao grupo.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar as autorizações no repositório
de metadados.
O que Fazer Depois
Determinados componentes do conjunto, como o IBM InfoSphere DataStage e o
IBM InfoSphere Information Analyzer, também requerem que você designe funções
de grupo adicionais nos clientes ou projetos.
Visualizando as Funções Designadas a um Usuário ou Grupo:
Você pode visualizar o conjunto e as funções do componente do conjunto
designados a um usuário ou grupo. Se um administrador designou funções de
projeto para o usuário ou grupo, você também poderá visualizar as funções do
projeto.
Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação
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v Selecione Usuários e Grupos > Usuários.
v Ou selecione Usuário e Grupos > Grupos.
3. Selecione um usuário ou grupo.
4. Clique em Abrir Usuário ou Abrir Grupo.
5. Na área de janela Funções, visualize a lista de conjuntos, componente do
conjunto ou funções de projeto designadas. As funções de projeto são
designadas no contexto de um projeto no IBM InfoSphere DataStage ou no IBM
InfoSphere Information Server console.

Configuração de Segurança do Mecanismo
O mecanismo do IBM InfoSphere Information Server executa a autenticação do
usuário separadamente de outros componentes do InfoSphere Information Server.
Dependendo de sua configuração de registro do usuário, pode ser necessário
mapear credenciais entre o registro do usuário do InfoSphere Information Server e
o registro do usuário do sistema operacional local no computador no qual o
mecanismo está instalado.
O IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere
Information Analyzer exigem o acesso ao mecanismo e a configuração das
credenciais do mecanismo.
O mecanismo do InfoSphere Information Server requer credenciais do usuário
válidas para cada usuário do InfoSphere Information Server que precisa acessar o
mecanismo. As credenciais do usuário são armazenadas em um registro do
usuário.
Se o mecanismo do InfoSphere Information Server puder compartilhar o registro
do usuário que o InfoSphere Information Server utiliza, as credenciais do usuário
do InfoSphere Information Server e do mecanismo poderão vir desse registro do
usuário. Se o registro do usuário não puder ser compartilhado, você deverá criar
um mapeamento entre as credenciais no registro do usuário que o InfoSphere
Information Server utiliza e as credenciais do usuário válidas que existem no
registro do usuário do sistema operacional local no computador em que o
mecanismo está instalado.
A camada de serviços e o mecanismo poderão compartilhar um registro do usuário
do sistema operacional local se estiverem instalados no mesmo computador. Se
estiverem instalados em computadores separados, poderão compartilhar um
registro do usuário externo, como o registro do usuário do protocolo LDAP ou do
Windows Active Directory. A camada de serviços e o mecanismo não poderão
compartilhar o registro do usuário interno do InfoSphere Information Server.
Em uma instalação com mais de um mecanismo do InfoSphere Information Server,
você escolhe o método de autenticação por mecanismo do InfoSphere Information
Server.
Visão Geral do Mapeamento de Credenciais
Se o IBM InfoSphere Information Server e o mecanismo do InfoSphere
Information Server não compartilharem o registro do usuário, será
necessário criar um mapeamento entre as credenciais no registro do
usuário que o InfoSphere Information Server utiliza e as credenciais do
usuário que existem no registro do usuário do sistema operacional local no
computador da camada de mecanismo.
Depois de ter configurado o registro do usuário compartilhado, use o IBM
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InfoSphere Information Server Web console para indicar a nova
configuração para o InfoSphere Information Server.
Execute essas tarefas para mapear credenciais.
Depois de compartilhar o registro do usuário ou definir mapeamentos de
credenciais, você deve conceder aos usuários acesso ao IBM InfoSphere
DataStage e ao IBM InfoSphere QualityStage.

Visão Geral do Registro do Usuário Compartilhado
Se você configurar o IBM InfoSphere Information Server para usar um registro do
usuário externo, poderá compartilhar o registro do usuário entre o InfoSphere
Information Server e o mecanismo do InfoSphere Information Server.
O compartilhamento do registro do usuário permite que o IBM WebSphere
Application Server, o InfoSphere Information Server e o mecanismo do InfoSphere
Information Server acessem os mesmos nomes de usuário, senhas e definições de
grupo. Quando o registro do usuário é compartilhado, a autenticação no
mecanismo ocorre silenciosamente usando as mesmas credenciais (ID do usuário e
senha) que o usuário utiliza para autenticar-se no InfoSphere Information Server.
Neste modo, nenhum mapeamento de credencial é necessário.
Você pode compartilhar o registro do usuário em qualquer um dos seguintes
cenários:
v As camadas de mecanismo e de serviços são instaladas no mesmo computador, e
o InfoSphere Information Server é configurado para usar o registro do usuário
do sistema operacional local. Nesse caso, elas podem compartilhar o registro do
usuário do sistema operacional local.
Nota: O compartilhamento do registro do usuário do sistema operacional local
não é suportado nas instalações que incluem o armazenamento em cluster do
WebSphere Application Server.
v

Linux
UNIX
As camadas de mecanismo e de serviços são instaladas em
computadores separados, mas usam o mesmo registro do usuário do protocolo
LDAP para autenticação. Nesse cenário, você deve configurar o Pluggable
Authentication Module (PAM) no computador da camada de mecanismo.

v

Windows
As camadas de mecanismo e de serviços são instaladas em
computadores separados, mas usam o mesmo registro do usuário do Microsoft
Windows Active Directory (que é um registro do usuário LDAP) para
autenticação.

v

Windows
As camadas de mecanismo e de serviços são instaladas em
computadores separados, mas os computadores estão no mesmo domínio. Essa
configuração pode ter problemas de desempenho e não é recomendada.

Nota: Essa configuração não é suportada nas instalações que incluem o
armazenamento em cluster do WebSphere Application Server.
Se as camadas de mecanismo e de serviços não puderem compartilhar um registro
do usuário, você deverá criar um mapeamento entre as credenciais no registro do
usuário que o InfoSphere Information Server está usando e as credenciais válidas
do usuário que existem no registro do usuário do sistema operacional local no
computador em que o mecanismo está instalado.
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A camada de mecanismo não pode usar o registro do usuário interno do
InfoSphere Information Server. Se o InfoSphere Information Server estiver
configurado para usar o registro do usuário interno, você deverá configurar o
mapeamento de credencial.
A figura a seguir mostra uma configuração na qual as camadas de mecanismo e de
serviços estão instaladas no mesmo computador. Elas compartilham o registro do
usuário do sistema operacional local. Especificamente, o mecanismo do InfoSphere
Information Server é configurado para usar o registro do usuário do sistema
operacional local. O InfoSphere Information Server é configurado para usar o
registro do usuário do WebSphere Application Server e depois acessar o mesmo
registro do usuário do sistema operacional.

IBM InfoSphere Information Server Clients
Console, Web Console, InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director

Computador da camada de serviços, da camada de mecanismo e da camada de repositório de metadados
Serviço de Diretório do
IBM InfoSphere Information Server

Registro de Usuários do
WebSphere Application Server

Mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server

Registro do Usuário do
IBM InfoSphere Information Server

Repositório de
metadados

Registro do Usuário do
Sistema Operacional Local

Funções de segurança
Atributos do usuário
Endereços de e-mail
Endereços de negócios

Nomes de usuário
Senhas
Grupos

Figura 20. Exemplo de arquitetura que usa um registro do usuário do sistema operacional local

A figura a seguir mostra uma configuração na qual as camadas de mecanismo e de
serviços estão instaladas em computadores UNIX separados. Ambas compartilham
um registro do usuário LDAP comum. Especificamente, o mecanismo do
InfoSphere Information Server está configurado para usar o registro do usuário
LDAP. O InfoSphere Information Server está configurado para usar o registro do
usuário do WebSphere Application Server e depois acessar o registro do usuário
LDAP. Para fornecer a interface entre o registro do usuário do mecanismo e LDAP,
o Pluggable Authentication Module (PAM) está configurado no computador da
camada de mecanismo.
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IBM InfoSphere Information Server Clients
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Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director
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Figura 21. Exemplo de arquitetura que usa um registro do usuário LDAP compartilhado
Windows
Depois de compartilhar o registro do usuário, você deve ainda conceder
as permissões necessárias aos usuários do sistema operacional do nível do
mecanismo. Consulte Configuração de Permissões e Grupos.

Visão Geral do Mapeamento de Credenciais
Se o IBM InfoSphere Information Server e o mecanismo do InfoSphere Information
Server não compartilharem o registro do usuário, será necessário criar um
mapeamento entre as credenciais no registro do usuário que o InfoSphere
Information Server utiliza e as credenciais do usuário que existem no registro do
usuário do sistema operacional local no computador da camada de mecanismo.
Você deve usar o mapeamento de credenciais nos seguintes cenários:
v O InfoSphere Information Server está configurado para usar o registro do
usuário interno. O mecanismo do InfoSphere Information Server não pode usar
o registro do usuário interno.
v

Linux
UNIX
A camada de serviços e a camada de mecanismo são
instaladas em computadores separados. Elas não compartilham um registro de
usuário.

v

Windows
A camada de serviços e a camada de mecanismo são instaladas em
computadores separados. Os computadores não estão no mesmo domínio.

Os mapeamentos de credenciais são armazenados com o registro do usuário
interno no repositório de metadados. As senhas são fortemente criptografadas para
maior segurança.
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Você pode criar mapeamentos de usuário individuais, de modo que cada usuário
do InfoSphere Information Server seja associado a exatamente um usuário do
mecanismo. É possível então criar um mapeamento de usuário padrão para que
todos os usuários do InfoSphere Information Server que não tiverem mapeamentos
de credenciais individuais possam acessar o mecanismo por meio de um nome de
usuário compartilhado.
Na figura a seguir, a camada de serviços e a camada de mecanismo são instalados
no mesmo computador. Entretanto, o InfoSphere Information Server é configurado
para usar o registro do usuário interno. Como o computador da camada de
mecanismo não pode usar esse registro do usuário, o mapeamento de credencial é
configurado entre o registro do usuário interno e o registro do usuário do sistema
operacional local.

IBM InfoSphere Information Server Clients
Console, Web Console, InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator,
InfoSphere DataStage and QualityStage Director

Computador da camada de serviços, da camada de mecanismo e da camada de repositório de metadados
Serviço de Diretório do
IBM InfoSphere Information Server

Repositório de
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Registro de Usuários do
WebSphere Application Server

O Registro do Usuário do
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Nomes de usuário Atributos do usuário
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Endereços de e-mail
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Endereços de negócios
Funções de segurança

Mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server
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Nomes de usuário
Senhas
Grupos

Figura 22. Exemplo de arquitetura em que o registro do usuário interno é usado. O mapeamento de credencial é
configurado.

Na figura a seguir, a camada de serviços e a camada de mecanismo são instaladas
em computadores separados. O InfoSphere Information Server é configurado para
usar o registro do usuário do sistema operacional local. Como o computador da
camada de mecanismo não pode compartilhar esse registro do usuário, o
mapeamento de credencial é configurado entre o registro do usuário do sistema
operacional local no computador da camada de serviços e o registro do usuário do
sistema operacional local no computador da camada de mecanismo.
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Figura 23. Exemplo de arquitetura no computador da camada de serviços e da camada de mecanismo separadas. O
mapeamento de credencial é configurado.

Indicando ao InfoSphere Information Server que o Registro do
Usuário É Compartilhado
Após ter configurado o registro do usuário compartilhado, use o IBM InfoSphere
Information Server Web console para indicar a nova configuração ao InfoSphere
Information Server.

Antes de Iniciar
v É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
v Assegure-se de que o registro do usuário que você está compartilhando seja o
mesmo para a camada de serviços e para a camada de mecanismo e que
nenhum mapeamento de credencial seja necessário.

Procedimento
1. No console da Web do InfoSphere Information Server, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Domínio >
Credenciais do Mecanismo.
3. Selecione o mecanismo do InfoSphere Information Server que você configurou
para usar o mesmo registro do usuário que o InfoSphere Information Server.
4. Clique em Abrir Configuração.
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5. Na área de janela de configuração, selecione Compartilhar Registro do Usuário
entre o InfoSphere Information Server e seu Mecanismo.
6. Clique em Salvar e Fechar.

O que Fazer Depois
Conceda ao usuários o acesso para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM
InfoSphere QualityStage. Depois de indicar ao InfoSphere Information Server que o
registro do usuário é compartilhado, todos os menus de mapeamento de credencial
são desativados e não é necessário definir nenhum mapeamento adicional. Os
mesmos nome de usuário e senha usados para efetuar login no InfoSphere
Information Server são usados para executar as tarefas de integração de dados no
mecanismo.

Mapeamento de Credencial
Execute essas tarefas para mapear as credenciais.
Um administrador pode executar mapeamentos de credenciais para um grupo de
usuários. Como alternativa, os usuários podem mapear suas próprias credenciais.
A tabela a seguir descreve as tarefas relacionadas ao mapeamento de credencial
que os diferentes tipos de usuários podem concluir:
Tabela 8. Tarefas Relacionadas ao Mapeamento de Credencial para Diferentes Tipos de
Usuários
Tipo de usuário
Administradores de conjunto do InfoSphere
Information Server, administradores do IBM
InfoSphere DataStage e administradores do
IBM InfoSphere QualityStage

Tarefas relacionadas ao mapeamento de
credencial permitidas
Esses usuários podem definir as credenciais
do sistema operacional da camada de
mecanismo padrão para todos os usuários
que estão tentando se conectar ao
mecanismo do InfoSphere Information
Server e que não possuem um mapeamento
de credencial específico definido.
Para cada usuário individual do InfoSphere
Information Server, esses administradores
podem definir credenciais específicas do
sistema operacional da camada de
mecanismo para serem mapeadas para as
credenciais do usuário do InfoSphere
Information Server.

Usuários do InfoSphere DataStage e do
InfoSphere QualityStage

Esses usuários podem definir seus próprios
mapeamentos de credencial no console da
Web. Os usuários só podem definir
credenciais para seus nomes de usuário.

Definindo Credenciais Padrão:
Você pode definir um nome de usuário e senha para o conjunto a fim de mapear
as credenciais de usuário do sistema operacional no nível do mecanismo de cada
usuário.
Antes de Iniciar
É necessário ter autoridade de administrador do conjunto ou autoridade de
administrador do IBM InfoSphere DataStage e do IBM InfoSphere QualityStage.
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Sobre Esta Tarefa
As credenciais padrão são usadas para quaisquer usuários que não tenham seus
próprios mapeamentos de credenciais. Se não desejar que usuários com credenciais
mapeadas acessem ao servidor, não inclua as credenciais de mapeamento padrão.
Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegador, selecione Gerenciamento de Domínio >
Credenciais do Mecanismo.
3. Selecione o mecanismo do InfoSphere Information Server para o qual você
deseja especificar as credenciais padrão.
4. Clique em Abrir Configuração.
5. No campo Nome de Usuário, digite o nome de usuário a ser usado por todos
os usuários do InfoSphere Information Server para os quais um mapeamento
específico não está definido.
6. No campo Senha, digite a senha correspondente. O nome do usuário e a senha
fornecidos devem ser válidos no sistema operacional no qual os componentes
da camada de mecanismo estão instalados.
7. Confirme a senha.
8. Clique em Salvar e Fechar.
Configurando suas Credenciais:
Como administrador ou usuário do conjunto, você pode mapear as credenciais
para sua própria conta de usuário.
Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Domínio >
Credenciais do Mecanismo.
3. Selecione o mecanismo do InfoSphere Information Server que você deseja
configurar.
4. Clique em Abrir Minhas Credenciais.
5. Digite o nome de usuário e a senha que você deseja usar para se conectar ao
mecanismo do IBM InfoSphere Information Server. O nome do usuário e a
senha fornecidos devem ser válidos no sistema operacional no qual os
componentes da camada de mecanismo estão instalados.
6. Clique em Salvar e Fechar.
Mapeamento de Credenciais de Usuários:
É possível mapear uma ou mais credenciais de usuário às credenciais de usuário
do sistema operacional no nível do mecanismo.
Sobre Esta Tarefa
Se você utilizar o registro do usuário do IBM InfoSphere Information Server, será
necessário criar mapeamentos de credenciais antes de utilizar os clientes IBM
InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage. Crie usuários e grupos no
console da Web antes de iniciar essa tarefa.
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Os usuários do conjunto podem configurar seus próprios mapeamentos de
credenciais.
Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server Web console usando
credenciais de Administrador.
2. Na guia Administração, expanda a seção Gerenciamento de Domínio e clique
em Credenciais do Mecanismo.
3. Selecione o mecanismo do InfoSphere Information Server para o qual você
deseja mapear credenciais do usuário.
4. Clique em Abrir Credenciais do Usuário.
5. Clique em Procurar para procurar usuários do conjunto.
6. Especifique critérios de procura adicionais e clique em Filtrar para exibir uma
lista de usuários.
7. Nos resultados da procura, selecione os usuários do conjunto a serem
mapeados às credenciais locais do sistema operacional no nível do mecanismo,
e clique em OK.
8. Na área de janela Mapear Credenciais de Usuário, selecione um ou mais
usuários a serem mapeados às credenciais. Para mapear alguns usuários do
conjunto a um usuário e outros usuários do conjunto a um usuário diferente,
selecione um subconjunto de usuários e continue.
9. Na área de janela Designar Credenciais do Usuário, especifique as credenciais
de usuário do sistema operacional local. O nome do usuário e a senha
fornecidos devem ser válidos no sistema operacional no qual os componentes
da camada de mecanismo estão instalados. Se desejar preservar mapeamentos
de credenciais que os usuários já configuraram, selecione a caixa de opção
Aplicar apenas aos usuários sem credenciais.
10. Clique em Aplicar.
11. Para mapear credenciais para usuários do conjunto adicionais, execute um dos
seguintes procedimentos:
v Repita as etapas de 8 a 10 para mapear credenciais para os usuários
adicionais exibidos na área de janela Mapear Credenciais do Usuário.
v Repita as etapas de 5 a 10 para selecionar a partir de uma nova lista filtrada
de usuários e mapear credenciais para esses usuários.
O que Fazer Depois
Depois de mapear as credenciais, qualquer usuário ou grupo do conjunto que
estiver designado a uma função de segurança usuário ou administrador do IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage poderá efetuar login em um cliente
InfoSphere DataStage and QualityStage.

Concedendo Acesso a Usuários do IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage
Depois de compartilhar o registro do usuário ou definir mapeamentos de
credenciais, é necessário conceder aos usuários o acesso ao IBM InfoSphere
DataStage e ao IBM InfoSphere QualityStage.

Procedimento
1. Certifique-se de que o usuário do sistema operacional tenha as permissões de
acesso de arquivo adequadas para o InfoSphere DataStage, o InfoSphere
QualityStage e os arquivos relevantes.

90

Guia de Administração

2. Conceda o conjunto e as funções de componente do conjunto necessários ao
usuário no console da Web.
a. Usando uma função que possua privilégios administrativos, efetue login no
IBM InfoSphere Information Server Web console.
b. Selecione a guia Administração.
c. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
d. Selecione o usuário ao qual deseja conceder acesso e clique em Abrir
Usuário.
e. Na área de janela Funções, designe as funções a seguir ao usuário.
Usuário do Conjunto
Necessário para todos os usuários para efetuar login em quaisquer
componentes de conjunto.
Usuário do DataStage and QualityStage
Necessário para quaisquer usuários para efetuar login em qualquer
um dos módulos de produto do InfoSphere DataStage e do
InfoSphere QualityStage.
DataStage and QualityStage Administrator
Opcional. Concede acesso total a todos os projetos e ao recurso
administrativo do InfoSphere DataStage e do InfoSphere
QualityStage.
3. Caso não tenha concedido a autoridade de Administrador do DataStage e do
QualityStage, você deverá usar o cliente IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator para conceder funções no nível de projeto para o
usuário. Se o usuário tiver apenas a função de usuário do DataStage e do
QualityStage e nenhuma função específica de projeto, esse usuário não poderá
efetuar login nos clientes do InfoSphere DataStage.

Configurando o WebSphere Application Server para
Administração Não Raiz (Linux, UNIX)
Por padrão, o IBM WebSphere Application Server é executado como raiz.
Entretanto, ele também pode ser executado usando um ID de usuário não raiz. As
instruções a seguir descrevem as etapas necessárias para configurar e definir
permissões apropriadas do sistema de arquivos para que o WebSphere Application
Server seja executado como um ID do usuário não raiz.
Pode ser necessário reexecutar as etapas pós-instalação (acesse “Executando
Comandos Pós-instalação para Ativar a Administração Não Raiz (Linux, UNIX)”
na página 93) depois de instalar qualquer componente de complemento, fix packs
ou correções na camada de serviços porque determinadas instalações podem
alterar as permissões.
Restrições
v Se você estiver usando o sistema operacional local como registro do usuário, o
WebSphere Application Server deverá ser executado como raiz. O WebSphere
Application Server deve ser executado como raiz nesse caso, por causa das
permissões do sistema que são requeridas para verificação de credencial.
v O WebSphere Application Server deve ser executado como raiz ao instalar
correções, fix packs e upgrades. Ao executar o programa de instalação ou o
Update Installer, certifique-se de reiniciar primeiro o WebSphere Application
Server para ser executado como raiz. Ao preparar a execução de um processo de
instalação, se o WebSphere Application Server estiver sendo executado como um
usuário não raiz, pode ser necessário parar primeiro o WebSphere Application
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Server enquanto estiver com login efetuado como esse usuário não raiz. Em
seguida, você pode efetuar login como raiz, iniciar o WebSphere Application
Server como raiz e depois iniciar a o programa de instalação ou o Update
Installer.
v A tarefa de iniciar e parar o WebSphere Application Server deve ser designada a
um único usuário não raiz.
O usuário que inicia o WebSphere Application Server deve também ser aquele
que para o WebSphere Application Server. Portanto, como preparação para
qualquer instalação, depois que o WebSphere já tiver sido configurado para
execução como um usuário não raiz e iniciado por esse usuário não raiz, você
deverá parar primeiro o WebSphere Application Server enquanto estiver com
login efetuado como o usuário não raiz configurado. Quando o WebSphere
Application Server for parado, efetue login como raiz e reinicie o WebSphere
Application Server antes de iniciar qualquer instalação do InfoSphere
Information Server.
v Evite designar o usuário dsadm para gerenciar o WebSphere Application Server.
A utilização do usuário dsadm para gerenciar o WebSphere Application Server
pode causar problemas de substituição das configurações do ambiente do
InfoSphere Information Server. O usuário não raiz selecionado para executar o
WebSphere não deve ser o dsenv de origem.

Configurando um Novo Usuário Não Raiz para o WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Se você tiver o IBM InfoSphere Information Server instalado, poderá criar um
usuário que pode gerenciar os processos do WebSphere Application Server. Essas
etapas precisam ser executadas apenas uma vez.

Antes de Iniciar
Certifique-se de ler as instruções em “Configurando o WebSphere Application
Server para Administração Não Raiz (Linux, UNIX)” na página 91.
Importante: Antes de iniciar esta tarefa, faça backup do sistema para que o backup
possa ser usado para restaurar o estado original, se necessário. Consulte
Capítulo 12, “Fazendo Backup e Restaurando o IBM InfoSphere Information
Server”, na página 197.

Sobre Esta Tarefa
O propósito geral nessas instruções é transferir a propriedade de alguns arquivos
no WebSphere Application Server e no InfoSphere Information Server para o novo
usuário não raiz, no ponto em que o novo usuário poderia assumir o controle do
gerenciamento do processo do WebSphere Application Server. Esta tarefa de
configuração de execução única descreve as etapas de criação do usuário. As
instruções de pós-instalação descrevem as etapas que devem ser executadas após
cada ação de instalação.
Essas etapas usam wasadmin como o novo usuário não raiz. Entretanto, este é
apenas um exemplo de nome de usuário; pode ser utilizado qualquer nome de
usuário desejado, ou um usuário existente.
Você deve ser administrador do sistema com acesso raiz.
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Procedimento
1. Crie o usuário wasadmin executando o comando:
useradd -m -d /home/wasadmin wasadmin

Nota: Se você estiver usando um usuário existente, substitua as instâncias de
wasadmin pelo nome do usuário selecionado.
2. Configure o umask desse usuário como 0022 digitando: umask 0022

O que Fazer Depois
Prossiga para as tarefas de pós-instalação para um ambiente independente ou em
cluster a fim de configurar as definições no InfoSphere Information Server para o
usuário não raiz: “(Ambiente Independente) Executando Comandos Pós-instalação
para Ativar a Administração Não Raiz (Linux, UNIX)” ou “(Ambiente em Cluster)
Executando Comandos Pós-instalação para Ativar a Administração Não Raiz
(Linux, UNIX)” na página 95

Executando Comandos Pós-instalação para Ativar a
Administração Não Raiz (Linux, UNIX)
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server ou incluir componentes,
correções ou fix packs, execute esses comandos para ativar a administração não
raiz. As etapas diferem dependendo se o IBM WebSphere Application Server está
instalado em uma configuração em cluster ou independente.
(Ambiente Independente) Executando Comandos Pós-instalação para Ativar a
Administração Não Raiz (Linux, UNIX):
Você deve executar estas tarefas toda vez que instalar o IBM InfoSphere
Information Server no qual o IBM WebSphere Application Server está instalado em
uma configuração independente. É necessário também executar essas tarefas depois
de instalar qualquer novo componente de complemento, correções ou fix packs
nesta configuração. Se você estiver instalando um mecanismo ou uma correção do
cliente do InfoSphere Information Server, as instruções a seguir não se aplicarão.
Antes de Iniciar
v Se você tiver mais de uma correção ou produto de complemento do InfoSphere
Information Server para instalar, instale todas as correções e produtos de
complemento antes de iniciar estas etapas. Ao executar o programa de instalação
ou o Update Installer, certifique-se de reiniciar primeiro o IBM WebSphere
Application Server para ser executado na raiz. Se o WebSphere Application
Server foi configurado anteriormente para administração não raiz e está sendo
executado sob o usuário não raiz, pode ser necessário parar primeiro o
WebSphere Application Server enquanto estiver com login efetuado como
usuário não raiz. Será possível então efetuar login como raiz e iniciar o
WebSphere Application Server na raiz antes de iniciar a instalação.
v Pare todos os processos do InfoSphere Information Server, incluindo o
WebSphere Application Server, o mecanismo do servidor, JobMonApp, a criação
de log e os agentes ASB. Consulte “Encerrando Serviços (Linux, UNIX)” na
página 213.
– Os aplicativos devem ser parados durante o login efetuado como o usuário
que iniciou o aplicativo.
– Se o WebSphere Application Server já estiver em execução como usuário raiz,
você deverá efetuar login como usuário não raiz para parar o WebSphere
Application Server.
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– Se os eventos ASB e de criação de log forem iniciados como raiz, você deverá
efetuar login como raiz para parar os agentes.
Sobre Esta Tarefa
v Estas etapas só se aplicam a ambientes independentes (sem cluster). Se você
tiver uma configuração de cluster, consulte “(Ambiente em Cluster) Executando
Comandos Pós-instalação para Ativar a Administração Não Raiz (Linux, UNIX)”
na página 95.
v O nome de usuário não raiz, wasadmin, é um exemplo usado em toda a
documentação. Se você tiver um nome de usuário não raiz diferente,
certifique-se de usá-lo em seu lugar e substitua cada instância de wasadmin nos
comandos que você executa.
Procedimento
1. Remova os arquivos *.jar e *.lck do diretório temporário executando os
comandos:
Nota: O diretório temporário definido pelo sistema operacional, tmp, é /tmp ou
/var/tmp. Altere o caminho de arquivo a seguir da forma adequada.
Nota: Como alternativa, você pode mover esses arquivos para um diretório de
backup. Aplicativos de terceiros podem ter dependências nos arquivos .jar ou
.lck desse diretório temporário e você pode desejar ter a opção de restaurá-los
mais tarde.
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. Se WB_vrdata ou BG_vrdata existir no diretório temporário, execute os seguintes
comandos:
Nota: O diretório temporário definido pelo S.O., tmp, é /tmp ou /var/tmp.
Altere o caminho de arquivo a seguir da forma adequada.
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

3. Ou wasadmin deve ser membro do grupo designado aos diretórios da área de
trabalho de Relatório e abaixo com permissão rwx ou você deve configurar
wasadmin como proprietário dos diretórios da área de trabalho de Relatório e
abaixo.
Nota: Se você relocalizou o diretório da área de trabalho de Relatório
conforme descrito na nota técnica http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, designe as permissões apropriadas para
esse diretório então.
Execute os comandos para configurar o usuário wasadmin como proprietário
dos diretórios da área de trabalho de Relatório:
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Nota: Em que o diretório temporário, tmp, é /tmp ou /var/tmp, conforme
definido pelo sistema operacional.
Nota: Se o seu sistema foi configurado para relocalizar o diretório temporário
usado pelo IBM InfoSphere Business Glossary ou IBM InfoSphere Metadata
Workbench, conforme descrito na nota técnica a seguir, siga as instruções na
seguinte nota técnica para assegurar que permissões apropriadas sejam
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designadas aos diretórios WB__vrdata e BG__vrdata: http://www.ibm.com/
support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637.
4. Execute os comandos para configurar wasadmin como proprietário do perfil do
InfoSphere Information Server do WebSphere Application Server:
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin InfoSphere

Nota: Em que WAS_installation_path é o caminho no qual o WebSphere
Application Server está instalado. O caminho de instalação padrão é
/opt/IBM/WebSphere/AppServer. InfoSphere é o nome padrão para o perfil do
InfoSphere Information Server instalado no WebSphere Application Server. Se
você instalou o InfoSphere Information Server para um nome de perfil diferente
de InfoSphere, use esse nome de perfil em seu lugar.
5. Inicie o processo do WebSphere Application Server como wasadmin e inicie
todos os processos do InfoSphere Information Server. Consulte “Iniciando
Serviços (Linux, UNIX)” na página 218.
Importante: Quando você reinicia os processos do InfoSphere Information
Server, LoggingAgent e ASBAgent são iniciados como raiz. Para configurar
esses agentes como usuário não raiz, você deve concluir o seguinte
procedimento: “Iniciando os Agentes de Nó do IBM InfoSphere Information
Server como um Usuário Não Raiz” na página 99.
Se os agentes são sempre iniciados por raiz e depois iniciados por um usuário
não raiz, exclua os arquivos de saída do processo, como *.out e *.err, que
estão localizados nas pastas IS_installation_path/ASBNode e
IS_installation_path/ASBNode/bin, para permitir que os novos proprietários
dos processos do agente gerem novamente esses arquivos de saída. Isso pode
ter ocorrido durante um processo de instalação, se os agentes também foram
configurados para execução sob um usuário não raiz e foram reiniciados como
raiz durante a instalação.
O que Fazer Depois
Agora, você pode configurar o WebSphere Application Server para ser iniciado
como usuário não raiz durante um reinício do sistema. Consulte o “Configurando
o WebSphere Application Server para Ser Iniciado como Usuário Não Raiz Durante
uma Reinicialização do Sistema (Linux, UNIX)” na página 98.
(Ambiente em Cluster) Executando Comandos Pós-instalação para Ativar a
Administração Não Raiz (Linux, UNIX):
Você deve executar estas tarefas toda vez que instalar o IBM InfoSphere
Information Server e depois de instalar qualquer novo componente de
complemento, correções ou fix packs. Se você estiver instalando um mecanismo ou
uma correção do cliente do InfoSphere Information Server, as instruções a seguir
não se aplicarão.
Antes de Iniciar
v Se você tiver mais de uma correção ou produto de complemento do InfoSphere
Information Server para instalar, instale todas as correções e produtos de
complemento antes de iniciar estas etapas. Ao executar o programa de instalação
ou o Update Installer, certifique-se de reiniciar primeiro todos os processos do
IBM WebSphere Application Server para serem executados na raiz. Se o
WebSphere Application Server foi configurado anteriormente para administração
não raiz e está sendo executado sob o usuário não raiz, pode ser necessário
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parar primeiro todos os processos do WebSphere Application Server enquanto
estiver com login efetuado como usuário não raiz. Será possível então efetuar
login como raiz e iniciar todos os processos do WebSphere Application Server na
raiz antes de iniciar a instalação.
v Pare todos os processos do InfoSphere Information Server, incluindo o
WebSphere Application Server, o mecanismo do servidor, JobMonApp, a criação
de log e os agentes ASB. Consulte “Encerrando Serviços (Linux, UNIX)” na
página 213.
– Os aplicativos devem ser parados durante o login efetuado como o usuário
que iniciou o aplicativo.
– Se o WebSphere Application Server já estiver em execução como usuário raiz,
você deverá efetuar login como usuário não raiz para parar o WebSphere
Application Server.
– Se os eventos ASB e de criação de log forem iniciados como raiz, você deverá
efetuar login como raiz para parar os agentes.
Sobre Esta Tarefa
v Estas etapas se aplicam apenas a ambientes em cluster. Se você tiver uma
configuração independente (não em cluster), consulte “(Ambiente Independente)
Executando Comandos Pós-instalação para Ativar a Administração Não Raiz
(Linux, UNIX)” na página 93.
v O nome de usuário não raiz, wasadmin, é um exemplo usado em toda a
documentação. Se você tiver um nome de usuário não raiz diferente,
certifique-se de usá-lo em seu lugar e substitua cada instância de wasadmin nos
comandos que você executa.
v Esse procedimento deve ser repetido em todos os sistemas nos quais o IBM
WebSphere Application Server Network Deployment está instalado. Isso inclui o
computador que hospeda o Gerenciador de Implementação e os computadores
que hospedam os vários nós gerenciados.
Procedimento
1. Remova os arquivos *.jar e *.lck do diretório temporário executando os
comandos:
Nota: O diretório temporário definido pelo sistema operacional, tmp, é /tmp ou
/var/tmp. Altere o caminho de arquivo a seguir da forma adequada.
Nota: Como alternativa, você pode mover esses arquivos para um diretório de
backup. Aplicativos de terceiros podem ter dependências nos arquivos .jar ou
.lck desse diretório temporário e você pode desejar ter a opção de restaurá-los
mais tarde.
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. Se WB_vrdata ou BG_vrdata existir no diretório temporário, execute os seguintes
comandos:
Nota: O diretório temporário definido pelo sistema operacional, tmp, é /tmp ou
/var/tmp. Altere o caminho de arquivo a seguir da forma adequada.
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata
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3. Ou wasadmin deve ser membro do grupo designado aos diretórios da área de
trabalho de Relatório e abaixo com permissão rwx ou você deve configurar
wasadmin como proprietário dos diretórios da área de trabalho de Relatório e
abaixo.
Nota: Se você relocalizou o diretório da área de trabalho de Relatório
conforme descrito na nota técnica http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, designe as permissões apropriadas para
esse diretório então.
Execute os comandos para configurar o usuário não raiz como proprietário dos
diretórios da área de trabalho de Relatório:
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Nota: O diretório temporário tmp é /tmp ou /var/tmp, conforme definido pelo
sistema operacional.
Nota: Se o seu sistema foi configurado para relocalizar o diretório temporário
usado pelo IBM InfoSphere Business Glossary ou IBM InfoSphere Metadata
Workbench, conforme descrito na nota técnica a seguir, siga as instruções na
seguinte nota técnica para assegurar que permissões apropriadas sejam
designadas aos diretórios WB__vrdata e BG__vrdata: http://www.ibm.com/
support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637.
4. Designe a propriedade wasadmin a todos os perfis do WebSphere Application
Server que participam do cluster do InfoSphere Information Server.
Nota: Há diversos perfis do WebSphere Application Server potencialmente em
diferentes máquinas.
a. Para cada perfil no cluster, execute o seguinte comando para alterar a
propriedade para o usuário não raiz.
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Custom01

WAS_installation_path é o caminho em que o WebSphere Application Server
está instalado. O caminho de instalação padrão é /opt/IBM/WebSphere/
AppServer. Custom01 é o nome padrão para o perfil do InfoSphere
Information Server instalado no WebSphere Application Server. Se você
instalou o InfoSphere Information Server para um nome de perfil diferente
de Custom01, use esse nome de perfil em seu lugar.
Repita esta etapa em cada perfil customizado. (Um perfil customizado é um
perfil do WebSphere Application Server que hospeda um nó gerenciado.)
b. Execute os comandos para designar a propriedade ao usuário não raiz do
perfil de Gerenciador de Implementação. Nesse exemplo, o perfil é
denominado Dmgr01, mas você pode especificar um nome diferente.
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Dmgr01

WAS_installation_path é o caminho em que o WebSphere Application Server
está instalado. O caminho de instalação padrão é /opt/IBM/WebSphere/
AppServer. Dmgr01 é o nome do perfil padrão para o perfil de Gerenciador
de Implementação.
5. Inicie todos os processos do WebSphere Application Server como usuário
wasadmin e inicie todos os processos do InfoSphere Information Server.
Consulte “Iniciando Serviços (Linux, UNIX)” na página 218.
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Importante: Quando você reinicia os processos do InfoSphere Information
Server, LoggingAgent e ASBAgent são iniciados como raiz. Para configurar
esses agentes como usuário não raiz, siga o procedimento em “Iniciando os
Agentes de Nó do IBM InfoSphere Information Server como um Usuário Não
Raiz” na página 99.
Se os agentes são sempre ativados por raiz e depois iniciados por um usuário
não raiz, exclua os arquivos de saída do processo, como *.out e *.err, que
estão localizados nas pastas IS_installation_path/ASBNode e
IS_installation_path/ASBNode/bin, para permitir que os novos proprietários
dos processos do agente gerem novamente esses arquivos de saída. A situação
pode ter ocorrido durante um processo de instalação, se os agentes também
foram configurados para execução sob um usuário não raiz e foram reiniciados
como raiz durante a instalação.

Configurando o WebSphere Application Server para Ser Iniciado
como Usuário Não Raiz Durante uma Reinicialização do Sistema
(Linux, UNIX)
Você pode configurar o IBM WebSphere Application Server para ser iniciado como
usuário não raiz quando ocorrer uma reinicialização do sistema. Para configurar o
WebSphere Application Server dessa maneira, localize e altere o conteúdo dos
arquivos ISFServer.

Sobre Esta Tarefa
Execute esta tarefa depois de ter executado as etapas de pós-configuração pela
primeira vez. Após a execução das tarefas a seguir, será desnecessário repeti-las
após novas atividades de instalação.
Nota: Essa tarefa se aplica apenas a instalações independentes (não em cluster).

Procedimento
1. Localize os arquivos ISFServer que devem ser modificados:
v Para sistema operacional HP-UX, use o comando:
cd /sbin
find . -name *ISFServer*

v Para todos os outros sistemas operacionais, use o comando:
cd /etc
find . -name *ISFServer*

Isso poderá retornar diversos arquivos com vários prefixos no nome. Alguns
arquivos poderão ser links para outros arquivos e podem refletir a mudança
feita no arquivo original sem precisar editar cada arquivo encontrado. Se você
tiver diversas instâncias do WebSphere Application Server instaladas, pode
haver arquivos exclusivos para cada instância do WebSphere Application
Server. Só é necessário modificar os arquivos que referenciam as instâncias do
WebSphere Application Server que você configurou para serem iniciadas como
não raiz.
2. Identifique os arquivos a serem modificados.
3. Altere e salve o conteúdo desses arquivos.
Nota: Esta etapa presume que o InfoSphere Information Server tenha sido
instalado no caminho de instalação padrão, /opt/IBM/InformationServer. Seu
caminho de instalação real pode ser diferente.
Altere o seguinte conteúdo:
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#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/MetadataServer.sh" "$@"

Altere desta forma:
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/MetadataServer.sh $*"

Nota: O local do arquivo MetadataServer.sh pode ser diferente e deve refletir o
local do diretório de instalação do IBM InfoSphere Information Server.

Iniciando os Agentes de Nó do IBM InfoSphere Information
Server como um Usuário Não Raiz
Os agentes de nó (principalmente os agentes de log e ASB) podem ser iniciados
como usuário administrador do IBM InfoSphere DataStage. Execute esse
procedimento depois de criar uma instalação do InfoSphere Information Server.
Repita esse procedimento depois de incluir módulos de produtos adicionais ou fix
packs.

Antes de Iniciar
Antes de executar estas etapas, faça backup do sistema para poder restaurar o
estado original, se necessário. Consulte Capítulo 12, “Fazendo Backup e
Restaurando o IBM InfoSphere Information Server”, na página 197.

Sobre Esta Tarefa
Execute estas etapas em todos os computadores da camada de mecanismo. Você
deve ser um administrador do sistema que tem acesso raiz.
As instruções neste procedimento usam os locais de instalação padrão do
InfoSphere Information Server. O caminho variará se você instalou o InfoSphere
Information Server em um local diferente.
O diretório a seguir é o local de instalação padrão do InfoSphere Information
Server: /opt/IBM/InformationServer

Procedimento
1. Se você incluiu fix packs ou módulos de produtos adicionais em uma
instalação existente do InfoSphere Information Server, vá para a etapa 6 na
página 100. Se você estiver modificando uma instalação atual, continue com a
etapa 2.
2. Verifique se a conta do administrador do InfoSphere DataStage que instalou
originalmente a camada de mecanismo existe. Verifique se ela pertence ao
grupo primário do InfoSphere DataStage. A conta do administrador do
InfoSphere DataStage normalmente é denominada dsadm. O grupo primário
do InfoSphere DataStage normalmente é chamado de dstage.
Nota: Se você não instalou o InfoSphere DataStage ou o IBM InfoSphere
Information Analyzer, poderá escolher qualquer usuário confiável.
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3.

AIX
Certifique-se de que a variável stack_hard no arquivo
/etc/security/limits esteja configurada como -1 para o usuário que foi
selecionado na etapa 2 na página 99.

4. Certifique-se de que o usuário possa gravar no diretório temporário.
5. Configure os agentes de nó para serem iniciados como usuário não raiz
quando o computador for reiniciado. Para fazer isso, localize e altere o
conteúdo dos arquivos ISFAgents nos computadores da camada de
mecanismo.
Nota: O local e o nome do arquivo são diferentes para cada sistema
operacional, mas o conteúdo do arquivo é o mesmo.
a. Localize o arquivo ISFAgents que deve ser modificado.
v

HPUX

Execute este comando: cd /sbin

Linux
Solaris
UNIX
Execute este comando: cd /etc
v
b. Execute este comando: find . -name "*ISFAgents*"

Nota: Esta etapa poderá retornar diversos arquivos com vários prefixos no
nome. Alguns arquivos poderão vincular-se a outros arquivos e refletir a
mudança no arquivo original. Não é necessário editar os arquivos
vinculados. O arquivo principal normalmente está localizado no diretório
rc.d/init.d/ISFAgents.
c. Altere o conteúdo do arquivo. O arquivo contém informações como estas
linhas:
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh" "$@"

Altere desta forma:
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - dsadm -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh $*"

Nota: Se você instalou o InfoSphere DataStage ou o InfoSphere
Information Analyzer, no lugar de dsadm no arquivo, especifique o usuário
alternativo que foi selecionado na etapa 2 na página 99.
6. Efetue login como administrador do sistema com acesso raiz.
7. Altere para o diretório /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin.
8. Execute este comando para parar os agentes de nó:
./NodeAgents.sh stop

Nota: Se você usar o IBM InfoSphere Information Services Director, verifique
se todas as tarefas relacionadas estão paradas. Normalmente, parar os agentes
de nós para todas as tarefas do InfoSphere Information Services Director.
9. Remova qualquer arquivo *.out, *.err e *.pid restante dos diretórios
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode e /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/
bin.
10. Se InfoSphere DataStage e InfoSphere Information Analyzer não estiverem
instalados, altere a propriedade do diretório /opt/IBM/InformationServer/
ASBNode para o usuário confiável que foi selecionado na etapa 2 na página 99.
Para alterar a propriedade, execute este comando:
chown -R user /opt/IBM/InformationServer/ASBNode
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em que user é o usuário confiável.
11. Efetue login como dsadm ou como o usuário selecionado na etapa 2 na página
99.
12. Altere para o seguinte diretório:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
13. Execute o seguinte comando para iniciar os agentes de nó:
./NodeAgents.sh start

O que Fazer Depois
Para certificar-se de que o sistema esteja configurado corretamente, execute os
comandos a seguir. Se os comandos forem bem-sucedidos, reinicie o sistema. Em
seguida, execute os comandos novamente para assegurar que os scripts de
inicialização foram modificados corretamente.
v Se as portas padrão para os agentes de log e ASB forem 31531 e 31533, conforme
especificado durante a instalação inicial, execute este comando:
netstat –a | grep 3153

Se os agentes não estiverem em execução, você deverá parar e iniciar os agentes
de nó novamente.
v Execute o seguinte comando para verificar se os agentes estão ativos e em
execução como o usuário especificado:
ps –ef | grep Agent

Configuração de Log de Auditoria
O serviço Auditoria cria uma trilha de auditoria dos eventos relacionados à
segurança. Estes eventos incluem todas as alterações de configurações e operações
de login e logout do usuário relacionadas à segurança. É possível configurar os
eventos de auditoria que podem ser registrados em log e a quantidade de
informações que podem ser incluídas com base nos requisitos de auditoria.
A configuração de auditoria é controlada por um arquivo de propriedades. Você
pode restringir o acesso a esse arquivo de propriedades usando as configurações
de permissão do sistema de arquivos. Isso permite restringir a função de
configuração de auditoria para selecionar usuários ou grupos. As trilhas de
auditoria de segurança ajudam na detecção de acesso a informações controladas e
uso do aplicativo. O monitoramento e a análise das informações de auditoria
registradas podem levar a aprimoramentos no controle de acesso a dados e à
prevenção de acesso doloso ou não autorizado negligente a dados sensíveis ou
definições de configuração. O monitoramento de acesso de usuário individual ou
de aplicativo, incluindo ações de administração do sistema, fornece um registro
histórico de atividades. Essas informações permitem ajustar as funções de
segurança do usuário ou do grupo para permitir ou impedir o acesso aos recursos
do aplicativo. Essas informações podem ajudar também mostrando conformidade
com as políticas de segurança corporativas.
Os seguintes eventos registram os registros de auditoria:
v Criação e remoção de usuários e grupos
v Designação ou remoção de um usuário de um grupo
v Alterações de senha de usuários (não registra a senha)
v Alterações nas funções de segurança designadas a usuários ou grupos
v Alterações nas permissões de usuários ou grupos em um projeto e as funções de
segurança no nível do projeto associado que são designadas
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v
v
v
v
v

Alterações nas credenciais do mecanismo mapeado
Login do usuário
Logout do usuário
Término de sessão
Tempo limite da sessão

v Alterações nas definições de configuração do log de auditoria
Consulte “Tipos de Eventos de Auditoria” para obter mais informações sobre esses
eventos.

Arquivo de configuração
Um arquivo de configuração de auditoria (ISauditing.properties) é instalado no
diretório de classes do perfil do IBM InfoSphere Information Server no IBM
WebSphere Application Server. O local padrão é WebSphere\AppServer\profiles\
InfoSphere\classes. Esse arquivo é onde você configura os eventos de auditoria
que serão registrados e a quantidade de informações que será retida. Você pode
manter o arquivo de configuração de auditoria em seu local padrão ou pode
movê-lo para outro diretório. Você pode definir as permissões de gravação do
sistema de arquivos no arquivo ou em sua pasta para restringir quem pode alterar
as definições de configuração de auditoria.
Consulte “Configurando o Arquivo de Configuração de Auditoria” na página 108
para obter mais informações sobre o arquivo de configuração.

Arquivos de Log de Auditoria
Os valores padrão do arquivo de configuração de auditoria fazem com que os
arquivos de log de auditoria sejam criados no diretório logs do perfil do
InfoSphere Information Server no IBM WebSphere Application Server. O local
padrão é Websphere\AppServer\profiles\InfoSphere\logs com o nome
ISauditLog_0.log. Se o diretório logs não existir, o arquivo de log de auditoria
será criado no diretório do servidor de aplicativos em que o InfoSphere
Information Server está instalado.
Consulte “Logs de Auditoria” na página 112 para obter mais informações sobre os
arquivos de log.

Tipos de Eventos de Auditoria
O serviço de Auditoria fornece grupos de eventos que registram os registros de
auditoria.
Os seguintes grupos de eventos de auditoria são registrados:
v
v
v
v
v

Gerenciamento de usuários e grupos
Designações de usuários, grupos e funções de segurança do projeto
Mapeamento de credenciais do mecanismo
Gerenciamento de sessões do usuário
Configuração de auditoria

Eventos de Gerenciamento de Usuários e Grupos:
O gerenciamento de usuários e grupos consiste nos seguintes eventos: criação e
remoção de usuários e grupos, alterações na associação do grupo de usuários e
alterações na credencial do usuário.
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Os eventos de gerenciamento de usuários e grupos podem ser registrados apenas
se a Configuração do Registro do Usuário estiver definida como Registro do
Usuário do Servidor de Informações InfoSphere. Esses eventos não podem ser
registrados quando a Configuração do Registro do Usuário estiver definida como
Registro de Servidor de Aplicativos, como quando configurada para usar LDAP
ou o sistema operacional para autenticação do usuário. Esses configurações
gerenciam usuários e grupos por meio de ferramentas externas, de modo que o
IBM InfoSphere Information Server não seja envolvido no gerenciamento desses
recursos e não seja informado quando ocorrerem alterações.
As mensagens de eventos a seguir são registradas com parâmetros que descrevem
os assuntos que são alterados ou criados. O (caller) indicado em cada mensagem é
o ID do usuário do responsável pela chamada para este método de evento:
ADD_USER (caller): UserID=”xxx”, LastName=”xxx”, FirstName=”xxx”
Registrada quando um novo usuário é criado no console do InfoSphere
Information Server, no console da Web ou na ferramenta de linha de
comandos do DirectoryCommand. Novos usuários criados por meio da
ferramenta de linha de comandos do DirectoryAdmin no servidor não
registram um evento de auditoria. Entretanto, esses usuários não podem
efetuar login no InfoSphere Information Server até que estejam designados
a pelo menos uma Função de Segurança do SuiteUser por meio do console
do InfoSphere Information Server ou do console da Web. Essa designação
de segurança é auditorada. A ferramenta da linha de comandos do
DirectoryAdmin está disponível na instalação do lado do servidor que
possui acesso restrito. Esse comando não pode ser executado em uma
instalação do lado do cliente.
ADD_GROUP (caller): GroupID=”xxx”, GroupName=”xxx”
Registrada quando um grupo é criado no console do InfoSphere
Information Server, no console da Web ou na ferramenta da linha de
comandos do DirectoryCommand.
DELETE_USERS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando usuários são excluídos por meio do console do
InfoSphere Information Server ou do console da Web. Excluir TODOS OS
USUÁRIOS por meio da ferramenta de linha de comandos do
DirectoryAdmin no servidor não registra um evento de auditoria. Essa não
é uma ação típica e é usada apenas em uma operação do tipo de
recuperação.
DELETE_GROUPS (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando grupos são excluídos por meio do console do
InfoSphere Information Server ou do console da Web. Excluir TODOS OS
GRUPOS por meio da ferramenta de linha de comandos do
DirectoryAdmin no servidor não registra um evento de auditoria. Essa não
é uma ação típica e é usada apenas em uma operação do tipo de
recuperação.
ADD_USERS_TO_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando usuários são incluídos nos grupos do console do
InfoSphere Information Server, do console da Web ou da ferramenta de
linha de comandos do DirectoryCommand.
DELETE_USERS_FROM_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando usuários são removidos dos grupos do console do
InfoSphere Information Server ou do console da Web.
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CHANGE_PASSWORD (caller): UserID=”xxx”
Registrada quando a ação Alterar Senha for usada no console do
InfoSphere Information Server ou no console da Web para alterar a senha
do usuário que está conectado no momento.
SET_CREDENTIAL (caller): UserID=”xxx”
Registrada quando uma senha for alterada para qualquer usuário por um
administrador no console do InfoSphere Information Server ou no console
da Web. Alterar uma senha do usuário por meio da ferramenta de linha de
comandos do DirectoryAdmin no servidor não registra um evento de
auditoria.
REMOVE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando uma senha é eliminada para um ou mais usuários.
Eventos de Designação de Usuários, Grupos e Funções de Segurança do Projeto:
As designações de usuários, grupos e funções de segurança do projeto consistem
nos seguintes eventos: criação ou exclusão de uma função de segurança,
designação e remoção de funções de segurança para usuários ou grupos e
designação ou remoção de usuários ou grupos e funções para um projeto.
As mensagens de eventos a seguir são registradas com parâmetros que descrevem
os assuntos que são alterados ou criados. O (caller) indicado em cada mensagem é
o ID do usuário do responsável pela chamada para este método de evento:
ADD_ROLE (caller): RoleID=”xxx”
Registrada quando uma nova função de segurança é criada. Como as
funções de segurança são criadas internamente pelo IBM InfoSphere
Information Server, esses eventos de auditoria podem ocorrer apenas
durante a instalação de um release de manutenção que inclui novas
funções, se houver.
DELETE_ROLES (caller): RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando uma função de segurança é excluída. Esse evento de
auditoria não ocorre porque não há interface com o usuário para excluir
uma função de segurança.
ASSIGN_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando funções de segurança são designadas a grupos no
console do InfoSphere Information Server, no console da Web ou na
ferramenta de linha de comandos DirectoryCommand.
ASSIGN_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando funções de segurança são designadas a usuários no
console do InfoSphere Information Server, no console da Web ou na
ferramenta de linha de comandos DirectoryCommand.
REVOKE_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando as funções de segurança são excluídas de grupos do
console do InfoSphere Information Server ou do console da Web.
REVOKE_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando as funções de segurança são excluídas de usuários do
console do InfoSphere Information Server ou do console da Web.
ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando usuários e funções de segurança do projeto associadas
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são designadas a permissões do projeto no Administrador do IBM
InfoSphere DataStage, no console do InfoSphere Information Server ou no
cliente do IBM InfoSphere FastTrack.
ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando grupos e funções de segurança do projeto associadas
são designadas a permissões do projeto no Administrador do InfoSphere
DataStage, no console do InfoSphere Information Server ou no cliente do
IBM InfoSphere FastTrack.
REVOKE_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando as funções de segurança do projeto são alteradas para
um usuário ou quando usuários são removidos das permissões de um
projeto no Administrador do InfoSphere DataStage, no console do
InfoSphere Information Server ou no cliente do IBM InfoSphere FastTrack.
REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Registrada quando as funções de segurança do projeto são alteradas para
um grupo ou quando grupos são removidos das permissões de um projeto
no Administrador do InfoSphere DataStage, no console do Information
Server ou no cliente do IBM InfoSphere FastTrack.
REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES (caller): Project=”xxx”
Registrada quando todas as funções de segurança designadas a um projeto
são removidas.
Eventos de Mapeamento de Credenciais do Mecanismo:
O mapeamento de credenciais do mecanismo consiste nos seguintes eventos:
designação e remoção de credenciais para usuários do conjunto do IBM InfoSphere
DataStage e designação de credenciais padrão para um mecanismo do IBM
InfoSphere Information Server ao mapear credenciais usando o painel Credenciais
do Mecanismo do IBM InfoSphere Information Server Web console.
As mensagens de eventos a seguir são registradas com parâmetros que descrevem
os assuntos que são alterados ou criados. O (caller) indicado em cada mensagem é
o ID do usuário do responsável pela chamada para este método de evento:
ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”,
Username=”xxx”
Registrada quando uma credencial mapeada é definida para um ou mais
usuários do conjunto no IBM InfoSphere Information Server Web console.
SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”,
Username=”xxx”
Registrada quando as credenciais de mecanismo padrão são definidas na
Configuração do Mecanismo no IBM InfoSphere Information Server Web
console.
REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”
Registrada quando uma credencial mapeada é eliminada para um ou mais
usuários do conjunto no IBM InfoSphere Information Server Web console.
REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”
Registrada quando as credenciais do mecanismo padrão são eliminadas da
Configuração do Mecanismo no IBM InfoSphere Information Server Web
console.
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DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED (caller): DSServer=”xxx”
Registrada quando a opção Compartilhar Registro do Usuário está
selecionada na Configuração do Mecanismo no IBM InfoSphere
Information Server Web console. Com essa definição, os usuários do
InfoSphere DataStage são autenticados no sistema operacional do
mecanismo do servidor usando as mesmas credenciais usadas para efetuar
login no aplicativo cliente do InfoSphere DataStage.
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED (caller): DSServer=”xxx”
Registrada quando a opção Compartilhar Registro do Usuário está
desmarcada na Configuração do Mecanismo no IBM InfoSphere
Information Server Web console. Isso restaura o uso das credenciais
mapeadas para autenticação do mecanismo do InfoSphere Information
Server.
Eventos de Gerenciamento de Sessões do Usuário:
O gerenciamento de sessões do usuário consiste nos seguintes eventos: login e
logout do usuário, término de sessão direta e expiração da sessão.
As seguintes mensagens de eventos são registradas com parâmetros que descrevem
os assuntos que estão envolvidos. O (caller) indicado em cada mensagem é o ID do
usuário do responsável pela chamada para este método de evento:
LOGIN (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
Registrada quando um usuário efetua login em um aplicativo cliente do
IBM InfoSphere Information Server ou uma ferramenta de linha de
comandos ou quando um processo interno efetua login no InfoSphere
Information Server para executar uma operação. Essa ação cria uma sessão
do InfoSphere Information Server. UserID é o ID do usuário usado para
autenticação com o servidor. Em alguns casos, esse valor de ID do usuário
indica um ID do usuário confiável especial, reservado para uso pelo
InfoSphere Information Server. Esse tipo de login é para executar alguma
operação planejada ou iniciada pelo sistema. Client indica o tipo de
aplicativo que iniciou o login. Origin indica o nome do host do sistema a
partir do qual o login foi originado. SessionID é um valor alfanumérico
exclusivo que associa sem ambiguidade essa sessão de login a um evento
de auditoria LOGOUT, SESSION_TERMINATED ou SESSION_EXPIRED,
ou a mensagens de log associadas a esta sessão em outros logs de
diagnóstico. Se esse evento estiver configurado como LOG LEVEL=INFO,
os eventos de login do usuário do sistema serão filtrados e não serão
registrados. Esses tipos de logins são para operações internas do
InfoSphere Information Server executadas para várias tarefas. Um exemplo
de um evento de login do usuário do sistema é um evento de LOGIN com
um UserID=InformationServerSystemUser. Esses eventos geralmente ocorrem
a cada 30 minutos como parte de uma atividade do planejador, mas podem
ocorrer para outras operações em outros momentos.
LOGOUT (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
Registrada quando um usuário ou processo faz logout explícito de uma
sessão ativa do InfoSphere Information Server. Esse evento pode não
ocorrer quando um aplicativo é encerrado de forma anormal, como quando
o navegador da Web é fechado com um console da Web ativo do
InfoSphere Information Server ou quando uma sessão é encerrada por um
administrador ou expira (nesse caso, um evento SESSION_TERMINATED
ou SESSION_EXPIRED é registrado). UserID é o ID do usuário autenticado
que criou inicialmente esta sessão. Client indica o tipo de aplicativo que
usa esta sessão. Origin indica o nome do host do sistema a partir do qual
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o login foi originado. SessionID é o mesmo valor registrado com o evento
de LOGIN correspondente para identificar com exclusividade esta sessão.
Se esse evento estiver configurado como LOG LEVEL=INFO, então os
logouts das sessões do usuário do sistema serão filtrados e não serão
registrados. Esses tipos de logouts são para operações internas do
InfoSphere Information Server executadas para várias tarefas.
SESSION_TERMINATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
Registrada quando uma sessão do InfoSphere Information Server é
desconectada por um administrador do IBM InfoSphere Information Server
Web console. Se Desconectar Tudo estiver selecionado, ou múltiplas sessões
estiverem selecionadas, cada sessão desconectada será registrada como um
evento de auditoria separado. Apenas as sessões ativas que são encerradas
registram um evento de auditoria. As sessões que já expiraram são
ignoradas, pois não foram registradas anteriormente com um evento de
auditoria SESSION_EXPIRED. UserID é o ID do usuário autenticado que
criou inicialmente esta sessão. Client indica o tipo de aplicativo que usa
esta sessão. Origin indica o nome do host do sistema a partir do qual o
login foi originado. SessionID é o mesmo valor registrado com o evento de
LOGIN correspondente para identificar com exclusividade esta sessão.
SESSION_EXPIRED: SessionID=”xxx”
Registrada quando uma sessão inativa do InfoSphere Information Server
expira e é encerrada. A expiração baseia-se no valor do Tempo Limite da
Sessão Inativa configurado em Propriedades de Sessão Global do
Gerenciamento de Sessões no IBM InfoSphere Information Server Web
console. SessionID é o mesmo valor registrado com o evento de LOGIN
correspondente para identificar com exclusividade esta sessão. Informações
adicionais sobre esta sessão não estão disponíveis nesse momento para
serem registradas. Para determinar o aplicativo cliente real e o ID do
usuário associado a esta sessão, localize o evento de LOGIN
correspondente com o mesmo valor de SessionID.
Eventos de Configuração de Auditoria:
A configuração de auditoria consiste nos seguintes eventos: local do arquivo de
propriedades da auditoria, definições da configuração do arquivo de auditoria e
configurações do evento de auditoria.
As mensagens do evento a seguir são registradas com parâmetros que descrevem
as definições de configuração da auditoria usadas. Essas mensagens são registradas
quando o servidor de aplicativos for iniciado e o serviço de auditoria for
inicializado.
AUDITING_CONFIGURATION_FILE: Path=”xxx”
Registrada quando o IBM WebSphere Application Server for iniciado e o
Serviço de Auditoria for inicializado. Path indica o local e o nome do
arquivo de configuração de auditoria que é usado para inicializar e
configurar o suporte de auditoria.
AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS: Path=”xxx”, Name=”xxx”, MaxSize=”xxx”,
Count=”xxx”, Format=”xxx”, Append=”xxx”
Registrada quando o WebSphere Application Server for iniciado e o Serviço
de Auditoria for inicializado. Path indica o local em que os arquivos de log
de auditoria são criados. Name é o padrão configurado para o nome do
arquivo de log. MaxSize é o tamanho máximo em bytes até o qual cada
arquivo de log pode aumentar. Count é o número máximo de arquivos
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criados antes da reciclagem. Format é o formato do arquivo de log de
auditoria. Append indica se novos registros são anexados ou um novo
arquivo é criado quando o serviço de Auditoria é inicializado.
AUDITING_EVENT_SETTINGS: xxx=”yyy”, xxx=”yyy”
Registrada quando o WebSphere Application Server for iniciado e o Serviço
de Auditoria for inicializado. Essa mensagem de evento inclui uma lista
delimitada por vírgulas de todos os tipos de eventos de auditoria e a
configuração do nível de log atual para cada um deles, em que xxx é o tipo
de evento e yyy é o nível do log. Os níveis de log típicos são ALL, INFO ou
OFF. ALL indica que todos os eventos desse tipo são sempre registrados. OFF
indica que nenhum evento desse tipo será registrado. Qualquer outro valor
filtrará as mensagens registradas para esse tipo de evento. Cada mensagem
é designada a um nível de log específico pelo IBM InfoSphere Information
Server. Apenas os níveis INFO e FINE são designados atualmente para
mensagens. As mensagens designadas em um nível abaixo de INFO, o qual
inclui mensagens designadas a um nível de log igual a FINE, não serão
registradas se o tipo de evento estiver configurado como INFO. Os únicos
tipos de eventos que possuem atualmente mensagens de log de nível FINE
são eventos LOGIN e LOGOUT. Consulte “Eventos de Gerenciamento de
Sessões do Usuário” na página 106 para obter mais informações sobre
quais mensagens são designadas a quais níveis de log.

Configurando o Arquivo de Configuração de Auditoria
Use o arquivo ISauditing.properties para configurar os eventos de auditoria que
são registrados e para configurar o próprio arquivo de log de auditoria, como o
local, o nome, o tamanho máximo e o número de arquivos reiniciados a serem
mantidos. Por padrão, o arquivo está localizado no diretório de classes do perfil do
IBM InfoSphere Information Server no IBM WebSphere Application Server. O local
padrão é WebSphere\AppServer\profiles\InfoSphere\classes. O arquivo é lido
durante a inicialização do serviço de Auditoria quando o servidor de aplicativos é
inicializado, de modo que as alterações nas definições de configuração são
efetivadas apenas depois que o servidor de aplicativos for reiniciado.

Eventos de Configuração de Auditoria
O arquivo ISauditing.properties contém as configurações padrão a seguir. Os
valores padrão serão usados se o arquivo de propriedades estiver ausente, se um
valor do arquivo de propriedades estiver ausente ou se um valor inválido for
configurado.
auditing.enable = true
Ativa ou desativa a auditoria. Definir esse valor como false desativa todas
as criações de log adicionais e ignora todas as outras definições do arquivo
de configuração.
audit.file.path = logs
Local em que criar o arquivo de log de auditoria. O dono do processo do
WebSphere Application Server deve ter acesso de gravação para este
diretório. Um caminho relativo é considerado estar fora do diretório de
perfil do InfoSphere Information Server do WebSphere Application Server.
Use a barra (/) como o separador de caminho.
audit.file.name = ISauditLog_%g.log
Nome do arquivo de auditoria. Um padrão que consiste em uma cadeia
que inclui os seguintes componentes especiais que serão substituídos no
tempo de execução:
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v %g - Número de geração para distinguir logs girados. Ele é substituído
por um valor numérico com 0 sendo o arquivo de log mais recente
(aquele que está sendo gravado atualmente) e, em seguida, valores
sequenciais que aumentam com cada arquivo de log adicional criado à
medida que o arquivo atinge o tamanho máximo. Quanto maior o
número, mais antigo é o arquivo de log.
v %% - É convertido em um único sinal de percentual (%).
audit.file.size = 10000000
Tamanho máximo de cada arquivo de log de auditoria em bytes. Se esse
valor for igual a zero, não haverá limite para o tamanho do arquivo de log.
Todos os registros de auditoria continuam a ser registrados no mesmo
arquivo. Use 0 com cuidado. Quando um registro de auditoria registrado
fizer com que o tamanho do arquivo exceda esse tamanho configurado, o
arquivo de log é reiniciado e um novo arquivo de log é criado.
audit.file.count = 5
Número máximo de arquivos de log de auditoria a serem girados. Se esse
valor for maior do que 1 e o parâmetro de geração %g não estiver incluído
no nome do arquivo de auditoria (audit.file.name), um valor numérico
precedido por um ponto será incluído no final do nome do arquivo. Os
arquivos de auditoria existentes são renomeados quando um novo arquivo
é criado. Quanto maior o número de geração, mais antigo é o arquivo de
log. A contagem inclui o arquivo de geração 0. Por exemplo,
audit.file.count=5 permite a criação do nome do arquivo de
ISauditLog_0.log a ISauditLog_4.log.
audit.file.format = Simple
Formato do arquivo de auditoria. Os valores possíveis são Simples, XML ou
ambos. Se configurado como ambos, a extensão do nome de arquivo
especificada em audit.file.name será substituída por .xml para os
arquivos de log XML ou incluída no final do nome do arquivo se nenhuma
extensão for especificada.
audit.file.append = true
Configuração do anexo do arquivo de auditoria. Definir esse valor como
false, força a criação de um novo arquivo de log de geração 0 sempre que o
WebSphere Application Server for reiniciado. Definir esse valor como true
continua a anexação no arquivo de geração 0 existente até que o tamanho
máximo seja atingido. Se o audit.file.format = XML, defina o valor como
false para impedir que múltiplos cabeçalhos de arquivos XML sejam
gravados no arquivo.
A lista a seguir mostra os tipos de eventos de auditoria válidos e a configuração do
nível de log de cada um deles:
audit.event.ADD_USER = ALL
audit.event.ADD_GROUP = ALL
audit.event.DELETE_USERS = ALL
audit.event.DELETE_GROUPS = ALL
audit.event.ADD_USERS_TO_GROUPS = ALL
audit.event.DELETE_USERS_FROM_GROUPS = ALL
audit.event.CHANGE_PASSWORD = ALL
audit.event.SET_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.ADD_ROLE = ALL
audit.event.DELETE_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_GROUP_ROLES = ALL
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audit.event.ASSIGN_USER_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_USER_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_USER_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES = ALL
audit.event.ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED = ALL
audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED = ALL
audit.event.LOGIN = ALL
audit.event.LOGOUT = ALL
audit.event.SESSION_TERMINATED = ALL
audit.event.SESSION_EXPIRED = ALL
audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_FILE = ALL
audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS = ALL
audit.event.AUDITING_EVENT_SETTINGS = ALL
Permite que os eventos de auditoria sejam incluídos nos logs. Defina o
nível de log desejado para cada evento de auditoria como ALL, INFO ou
OFF.
v ALL permite o registro de todos os registros de auditoria produzidos
pelo sistema para o tipo de evento configurado. Se um tipo audit.event
estiver ausente no arquivo de configuração ou estiver configurado para
um nível de log inválido, o padrão será um nível de log igual a ALL
v INFO filtra os registros de auditoria registrados ignorando os pedidos de
registro de todos os registros de auditoria definidos com um nível de log
inferior a INFO. Os únicos registros de auditoria produzidos com um
nível de log inferior a INFO são os registros de eventos LOGIN e LOGOUT
dos logins e logouts do Usuário do Sistema. Esses eventos do usuário do
sistema não são iniciados por um usuário, mas são provenientes de
operações internas do InfoSphere Information Server. Configurar
audit.event.LOGIN=INFO suprime a criação de log dos eventos de login
do usuário do sistema.
v OFF suprime o registro de todos os registros de auditoria produzidos
pelo sistema para o tipo de evento configurado.

Segurança da Configuração de Auditoria
O serviço de Auditoria cria uma trilha de auditoria de eventos relacionados à
segurança. Você pode proteger a configuração de auditoria e os logs para evitar
violação desautorizada .
Defina o caminho em que os arquivos de auditoria estão localizados no arquivo de
configuração ISauditing.properties. Se configurado como um caminho relativo, o
diretório especificado deve existir fora do diretório do perfil do IBM InfoSphere
Information Server no IBM WebSphere Application Server. Se configurado em
outro local, o caminho completo deve ser especificado e você deve garantir que o
dono do processo do WebSphere Application Server tenha permissão de gravação
no sistema de arquivos desse diretório.
Por padrão, o local do arquivo de configuração ISauditing.properties está no
perfil do InfoSphere Information Server do WebSphere Application Server no
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diretório de classes. Esse é o mesmo local do arquivo isfconfig.properties. Uma
nova chave é incluída no arquivo isfconfig.properties para indicar o local do
arquivo ISauditing.properties. Essa chave e o valor padrão são:
auditing.config.file = classes/ISauditing.properties.
Para garantir acesso seguro adicional às definições de configuração de auditoria,
você pode relocalizar o arquivo de configuração ISauditing.properties para outro
local e atualizar o valor audit.config.file do arquivo isfconfig.properties para
especificar o caminho completo e o nome do arquivo de propriedades de auditoria
do novo local. Um caminho relativo assume uma raiz do diretório de Perfil do
InfoSphere Information Server no WebSphere Application Server. Use a barra (/)
para o separador de caminho. O dono do processo do WebSphere Application
Server deve ter acesso de leitura no arquivo para onde ele for relocalizado.
Entretanto, o acesso de gravação pode ficar restrito aos usuários com autoridade
para modificar a configuração de auditoria. Para detectar qualquer tentativa de
imitação da configuração oficial, o local do arquivo de configuração de auditoria
usado é registrado como um evento de auditoria no arquivo de auditoria na
inicialização do WebSphere Application Server. Se alguém com acesso de gravação
no arquivo isfconfig.properties alterar o local ou o nome do arquivo de
configuração de auditoria, essas informações serão registradas.
A ausência do arquivo de propriedades de auditoria configurado ou um ponteiro
para um arquivo inválido ou parcial é padronizado para eventos de login usando
as definições de configuração de auditoria padrão. Uma chave de propriedade
ausente ou um valor inválido para uma chave resulta no valor padrão sendo usado
para essa chave de propriedade. Essas precauções têm a função de evitar uma
fraude desautorizada do log de auditoria.

Auditando em um Ambiente em Cluster
Há informações e considerações de auditoria específicas de uma configuração do
IBM WebSphere Application Server em cluster.
Em uma configuração em cluster, um conjunto separado de arquivos de log de
auditoria é criado em cada nó gerenciado, cada um contendo os eventos específicos
processados por esse nó. É necessário reunir e intercalar esses arquivos para
classificar os eventos por registro de data e hora, se você desejar uma trilha de
auditoria cronológica e única.
Se um nó gerenciado no cluster estiver configurado com diversos servidores de
aplicativos, cada um deles criará e gerenciará seu próprio arquivo de log de
auditoria. Como todos os servidores de aplicativos em um único nó gerenciado
compartilham as mesmas definições de configuração de auditoria, não é possível
configurar diferentes nomes ou locais de arquivos para cada servidor de
aplicativos. O primeiro servidor de aplicativos inicializado usa (ou cria) o arquivo
de auditoria de geração 0 com o nome do arquivo de log configurado. Os
servidores de aplicativos subsequentes inicializados nesse mesmo nó gerenciado
criam um arquivo de auditoria de geração 0 com o mesmo nome, mas com um
ponto e um número sequencial anexado ao final do nome do arquivo.
Para configurações em cluster que incluem diversos nós gerenciados, qualquer
mudança nas definições de configuração de auditoria deve ser feita no arquivo
ISauditing.properties no diretório de classes do perfil de cada nó. Se esse
arquivo de propriedades tiver sido relocalizado ou renomeado, as mudanças
apropriadas deverão ser feitas no arquivo isfconfig.properties em cada nó
gerenciado indicando o caminho e o nome do arquivo de configuração de auditoria
customizado.
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Logs de Auditoria
O arquivo de log de auditoria pode ser criado no formato de texto simples ou em
formato XML. O tamanho de cada registro de auditoria varia dependendo do
evento, o comprimento da cadeia e o número de parâmetros associados ao evento
de auditoria e ao formato selecionado.
Os eventos de auditoria são registrados no arquivo de log de auditoria na camada
de Serviços do IBM InfoSphere Information Server. Efetuar login ou logout em
qualquer aplicativo cliente ou ferramenta de linha de comando do to or out of any
InfoSphere Information Server registra os eventos. Os eventos de auditoria são
registrados para gerenciamento de usuários, grupos ou funções de segurança no
console do InfoSphere Information Server, no console da Web do InfoSphere
Information Server, no cliente do IBM InfoSphere FastTrack e no cliente do
Administrador do InfoSphere DataStage. O DirectoryCommand e outras
ferramentas de linha de comandos também registram eventos.

Dimensionamento do Arquivo de Log
O tamanho do arquivo de log e o número de arquivos de log a serem mantidos
baseiam-se nas configurações do arquivo de configuração de auditoria. Com os
valores padrão de audit.file.size=10000000 e audit.file.count=5, quando o
arquivo aumenta para aproximadamente 10 milhões de bytes, ele é renomeado
para ISauditLog_1.log. Um novo arquivo ISauditLog_0.log é criado para manter
os eventos de auditoria mais recentes. Até cinco arquivos podem ser criados, a
qualquer momento, quando o arquivo ISauditLog_0.log atual exceder o limite de
tamanho de 10 milhões de bytes, o log mais antigo é excluído, os outros arquivos
são renomeados e um novo arquivo com o número de geração igual a 0 é criado.
Quanto maior o número de geração do arquivo, mais antigos os eventos de
auditoria.

Formatos de Arquivos de Log
O formato de texto simples permite visualização fácil e o formato XML é
conveniente para a formatação ou a análise dos logs com aplicativos customizados.
Os dois formatos de arquivos podem ser criados ao mesmo tempo. O formato
XML produz registros de auditoria maiores e menos eventos por arquivo do que o
formato de texto simples. Quando o formato XML for usado, o criador de logs Java
criará o arquivo XML e incluirá o cabeçalho do arquivo XML. O criador de logs é
inicializado em cada inicialização do IBM WebSphere Application Server toda vez
que o cabeçalho XML for gravado no arquivo. Se o criador de logs estiver
configurado como audit.file.append=true, o cabeçalho XML é gravado no final do
arquivo atual, fazendo com que múltiplos elementos do cabeçalho do arquivo XML
apareçam no arquivo de log tornando o XML malformado. Configure
audit.file.append como false quando configurado como audit.file.format=xml
ou both. Entretanto, audit.file.append=false significa que o arquivo de log de
geração 0 atual é renomeado como geração 1 e um novo arquivo de log de geração
0 é criado sempre que o IBM WebSphere Application Server for reiniciado.
Portanto, alguns arquivos de log podem não ter o tamanho máximo total em
comprimento quando você usa audit.file.append=false.
Exemplo: Formato de Texto Simples:
Você pode criar o log de auditoria em um formato de texto simples.
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Log de Auditoria de Amostra
O exemplo a seguir é um extrato de um log de auditoria em formato de texto
simples. Para fins de ilustração, este exemplo mostra cada evento em mais de uma
linha. Em um arquivo de log de auditoria real, cada evento é registrado em uma
única linha.
2009-04-04 03:58:25.357 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Console",
Origin="florence", SessionID="ED1D522D-D4DD-493D-80D9-0806EB4D907D"
2009-04-04 04:01:50.154 EST INFO: ADD_USER (admin): UserID="ppds1",
LastName="PersonDS1", FirstName="Project"
2009-04-04 04:01:50.387 EST INFO: SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"
2009-04-04 04:01:50.654 EST INFO: ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1",
RoleIDs="SuiteUser, DataStageAdmin, DataStageUser"
2009-04-04 04:11:41.325 EST INFO: ADD_GROUP (admin): GroupID="regPeeps",
GroupName="Regular People"
2009-04-04 04:11:42.895 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="SuiteUser"
2009-04-04 04:12:01.343 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="DataStageUser"
2009-04-04 04:12:12.784 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin",
Client="DataStage Administrator", Origin="florence",
SessionID="FDBB462B-0381-4B14-80F9-82DDF060437A"
2009-04-04 04:12:45.336 EST INFO: REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageProductionManager,
DataStageDeveloper, DataStageSuperOperator, DataStageOperator"
2009-04-04 04:12:45.779 EST INFO: ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageOperator"

Exemplo: Formato XML:
Você pode criar o log de auditoria em formato XML.
Log de Auditoria de Amostra
O exemplo a seguir é um extrato de um log de auditoria em um formato XML:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:00</date>
<millis>1242878400161</millis>
<sequence>323</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGIN (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
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<record>
<date>2009-05-21T00:00:04</date>
<millis>1242878404458</millis>
<sequence>324</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGOUT (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:24:50</date>
<millis>1242937490614</millis>
<sequence>351</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644348</millis>
<sequence>370</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ADD_USER (admin): UserID="ppds1", LastName="PersonDS1",
FirstName="Project"</message>
<key>info.audit.user.ADD_USER</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>PersonDS1</param>
<param>Project</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644645</millis>
<sequence>371</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="SuiteUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>SuiteUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
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<millis>1242937644801</millis>
<sequence>372</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="DataStageAdmin,
DataStageUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>DataStageAdmin, DataStageUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644973</millis>
<sequence>373</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"</message>
<key>info.audit.user.SET_CREDENTIAL</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:53</date>
<millis>1242937673989</millis>
<sequence>375</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>45</thread>
<message>LOGOUT (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
</log>

Mudança de Senha da Conta do Administrador
Depois de executar o programa de instalação, você pode alterar as senhas das
contas de administrador criadas durante a instalação.
Você pode alterar as seguintes senhas da conta do administrador:
v Uma senha de administrador do IBM InfoSphere Information Server.
v Uma senha de administrador do IBM WebSphere Application Server.
v As credenciais de conta do proprietário do banco de dados de análise do IBM
InfoSphere Information Analyzer.
v As senhas do IBM DB2.

Alterando uma Senha do Administrador do IBM InfoSphere
Information Server
Você pode alterar uma senha da conta do administrador do InfoSphere Information
Server após a instalação.
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Sobre Esta Tarefa
As contas de administrador do InfoSphere Information Server são as contas de
administração principal do InfoSphere Information Server.
Você pode criar quantas contas de administrador do InfoSphere Information Server
precisar. Qualquer usuário com a função de administrador do conjunto designada
a ele é administrador do InfoSphere Information Server. A conta do administrador
padrão do IBM WebSphere Application Server também tem essa função.

Procedimento
1. Altere a senha. Use o método que corresponde à configuração de registro do
usuário:
Opção

Descrição

Se o sistema usar o registro do usuário do
sistema operacional

Altere a senha usando os utilitários do
sistema operacional padrão.

Se o sistema usar um registro do usuário
do protocolo LDAP

Altere a senha usando os utilitários do
LDAP.

Se o sistema usar o registro do usuário
interno

Altere a senha usando o console da Web do
InfoSphere Information Server. Consulte o
“Alterando Senhas Usando o IBM
InfoSphere Information Server Web console”.

2. Se as credenciais que você alterar também forem credenciais de administrador
do WebSphere Application Server ou do IBM DB2, execute o comando
AppServerAdmin para propagar a nova senha em toda a configuração. Consulte
“Mudança de Senha do Administrador do IBM WebSphere Application Server”
na página 117 e “Mudança de Senha do Proprietário do Banco de Dados do
Repositório de Metadados” na página 120.

Alterando Senhas Usando o IBM InfoSphere Information Server
Web console
Se o sistema estiver configurado para usar o registro do usuário interno, altere as
senhas usando o IBM InfoSphere Information Server Web console.

Antes de Iniciar
Para alterar uma senha de usuário administrador do conjunto ou de componente
do conjunto, você precisa de autoridade de administrador no nível do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
Use esse procedimento para alterar as senhas se todas as seguintes instruções
forem verdadeiras:
v O sistema está configurado para usar o registro do usuário interno.
Se o sistema estiver configurado para usar o registro do usuário do sistema
operacional local, não use esse procedimento. Em vez disso, altere as senhas
usando os utilitários do sistema operacional padrão.
Se o sistema usar um registro do usuário do protocolo LDAP, não use esse
procedimento. Em vez disso, altere as senhas usando utilitários LDAP.
v Se a sua instalação incluir uma implementação independente do IBM WebSphere
Application Server, você estará alterando uma senha diferente da senha de
administrador do WebSphere Application Server.
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Se você estiver alterando a senha de administrador do WebSphere Application
Server em uma implementação independente, não use esse procedimento. Em
vez disso, siga o procedimento em “Mudança de Senha do Administrador do
IBM WebSphere Application Server”.
v Você pode efetuar login no IBM InfoSphere Information Server Web console.
Se não for possível efetuar login no console da Web, use a ferramenta
DirectoryAdmin conforme descrito em “ferramenta DirectoryAdmin” na página
127 para alterar as senhas.
Usuários individuais também podem alterar suas senhas efetuando login no IBM
InfoSphere Information Server Web console e clicando no link Alterar Senha.

Procedimento
1. Efetue login no IBM InfoSphere Information Server Web console. Use uma
conta com acesso de administrador.
2. No console da Web, clique na guia Administração.
3. Na área de janela de navegação, selecione Usuários e Grupos > Usuários.
4. Na área de janela Usuários, marque a caixa de seleção para o administrador do
WebSphere Application Server.
5. Na área de janela direita, clique em Abrir Usuário.
6. No campo Senha, digite a nova senha.
7. No campo Confirmar Senha, digite novamente a nova senha.
8. No canto inferior direito da página, clique em Salvar e Fechar.

Mudança de Senha do Administrador do IBM WebSphere
Application Server
O procedimento para alterar a senha do administrador do WebSphere Application
Server difere dependendo se o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server está ou não implementado na sua instalação.

Alterando a Senha de Administrador do IBM WebSphere
Application Server em uma Instalação Independente
Você pode alterar a senha do administrador do WebSphere Application Server após
a instalação. Siga este procedimento se a implementação incluir uma instalação
independente do WebSphere Application Server.

Procedimento
1. Pare o WebSphere Application Server. Consulte “Parando o IBM WebSphere
Application Server (Windows)” na página 211 ou “Parando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 214.
2. Efetue login no computador da camada de serviços. Use uma conta com
credenciais de administrador.
A conta deve ter permissão de execução para as
ferramentas no diretório ASBServer/bin que estão no diretório de instalação do
InfoSphere Information Server.
3. Altere a senha:
v Se o sistema estiver configurado para usar o registro do usuário interno,
altere a senha usando o comando DirectoryAdmin:
Linux

UNIX

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid wasadmin -password password
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Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid wasadmin -password password

No comando, wasadmin é o nome de usuário administrador do WebSphere
Application Server e password é a nova senha.
Não use o IBM InfoSphere Information Server Web console para alterar a
senha do administrador do WebSphere Application Server.
v Se o sistema usar um registro do usuário do sistema operacional, altere a
senha usando os utilitários do sistema operacional padrão.
v Se o sistema usar um registro do usuário do protocolo LDAP, altere a senha
usando utilitários LDAP.
4. Execute o comando AppServerAdmin com a opção -was para atualizar as
credenciais em toda a configuração.
Por exemplo, para atualizar a configuração com o nome de usuário wasadmin1 e
a senha mypassword, execute o seguinte comando:
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

Esse comando atualiza a configuração do registro do usuário do WebSphere
Application Server. Não é necessário usar o console administrativo do
WebSphere Application Server.
5. Reinicie o WebSphere Application Server. Consulte “Iniciando o IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” na página 218 ou “Iniciando o
IBM WebSphere Application Server (Windows)” na página 216.
6. Ao reiniciar o WebSphere Application Server, independentemente do método
usado, o método de inicialização é retornado antes do início completo do
servidor de aplicativos. Para verificar se o WebSphere Application Server foi
iniciado, monitore os arquivos de log. Consulte o “Verificando o Status de
Inicialização do IBM WebSphere Application Server (Instalação Independente)”
na página 223.

Alterando a Senha do Administrador do IBM WebSphere
Application Server em uma Instalação em Cluster
Você pode alterar a senha do administrador do WebSphere Application Server após
a instalação. Siga este procedimento se o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server estiver implementado para sua instalação.

Procedimento
1. Certifique-se de que todos os agentes de nós estejam em execução. Consulte
Verificando o Status dos Agentes de Nós do IBM WebSphere Application
Server.
2. Altere a senha de usuário:
v Se o sistema usar o registro do usuário interno, altere a senha usando o IBM
InfoSphere Information Server Web console. Consulte o “Alterando Senhas
Usando o IBM InfoSphere Information Server Web console” na página 116.
v Se o sistema usar um registro do usuário do protocolo LDAP, altere a senha
usando utilitários LDAP.
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3. Efetue login no computador que hospeda o Gerenciador de Implementação do
WebSphere Application Server.
v

Linux

Efetuar login como root.

UNIX

Windows
v
Use uma conta com privilégios de administrador.
4. Certifique-se de que todos os agentes de nós ainda estejam em execução após a
mudança de senha. Consulte “Verificando o Status de Agentes do Nó do IBM
WebSphere Application Server” na página 226.
5. Pare o Gerenciador de Implementação. Consulte “Parando o Gerenciador de
Implementação do IBM WebSphere Application Server (Windows)” na página
212 ou “Parando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 215. Não pare os agentes de nós.
6. No computador que hospeda o Gerenciador de Implementação do WebSphere
Application Server, execute o comando AppServerAdmin com a opção -was para
atualizar as credenciais em toda a configuração.
Por exemplo, para atualizar a configuração com o nome de usuário wasadmin1 e
a senha mypassword, execute o seguinte comando:

v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

Para executar esse comando, use uma conta que tenha permissão de
execução para as ferramentas no diretório ASBServer/bin.
v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

Esse comando atualiza a configuração do registro do usuário do WebSphere
Application Server. Não é necessário usar o console administrativo do
WebSphere Application Server.
7. Reinicie o Gerenciador de Implementação. Consulte “Iniciando o Gerenciador
de Implementação do IBM WebSphere Application Server (Windows)” na
página 217 ou “Iniciando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 220.
Não é necessário reiniciar os agentes de nós e os servidores de aplicativos. Eles
são sincronizados automaticamente com o Gerenciador de Implementação após
ele estar em execução. O processo de sincronização leva alguns segundos.
Depois que a sincronização é concluída, você pode parar ou iniciar com
segurança os agentes de nós ou servidores de aplicativos quando necessário.
8. Se um dos agentes de nós não estava em execução quando você alterou a senha
na etapa 2 na página 118, o usuário não poderá iniciar esse agente de nó
porque as senhas não correspondem mais ao gerenciador de implementação e
nível de nó. Para corrigir esse problema, execute o comando syncNode do
WebSphere Application Server para sincronizar o nó com o Gerenciador de
Implementação. Para executar o comando syncNode:
a. Efetue login no nó.
b. Execute o comando syncNode.
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows
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C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\custom_profile\bin\syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

No comando:
v dmgr_hostname é o nome do host do computador em que o Gerenciador
de Implementação está sendo executado.
v dmgr_port é o número da porta do Gerenciador de Implementação (o
padrão é 8879).
v was_admin_username é o nome do usuário do administrador do
WebSphere Application Server.
v was_admin_password é a senha do administrador.
c. Reinicie o agente do nó. Consulte “Iniciando o IBM WebSphere Application
Server (Windows)” na página 216 e “Iniciando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
9. Ao reiniciar o WebSphere Application Server, independentemente do método
usado, o método de inicialização é retornado antes do início completo do
servidor de aplicativos. Para verificar se o WebSphere Application Server foi
iniciado, monitore os arquivos de log. Consulte o “Verificando o Status da
Inicialização do IBM WebSphere Application Server (Instalação em Cluster)” na
página 224.

Mudança de Senha do Proprietário do Banco de Dados do
Repositório de Metadados
O procedimento para alterar a senha do proprietário do banco de dados do
repositório de metadados difere dependendo se o armazenamento em cluster do
IBM WebSphere Application Server está ou não implementado na sua instalação.

Alterando a Senha do Proprietário do Banco de Dados do
Repositório de Metadados em uma Instalação Independente do
IBM WebSphere Application Server
Você pode alterar a senha de conta do proprietário do banco de dados do
repositório de metadados após a instalação. Siga este procedimento se a
implementação incluir uma instalação independente do WebSphere Application
Server.

Sobre Esta Tarefa
Siga este procedimento para alterar a senha do proprietário do banco de dados do
repositório de metadados. O nome de usuário do proprietário do banco de dados
do repositório de metadados não pode ser alterado.

Procedimento
1. Pare o WebSphere Application Server. Consulte “Parando o IBM WebSphere
Application Server (Windows)” na página 211 ou “Parando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 214.
2. Altere a senha de conta do proprietário do banco de dados do repositório de
metadados no computador:
v Se o banco de dados estiver implementado no IBM DB2, altere a senha
usando os utilitários do sistema operacional padrão.
v Se o banco de dados estiver implementado em outro sistema de
gerenciamento de banco de dados, consulte a documentação do sistema de
gerenciamento de banco de dados para obter informações sobre como alterar
a senha.
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3. Efetue login no computador da camada de serviços. Use uma conta com
credenciais de administrador.
A conta deve ter permissão de execução para as
ferramentas no diretório ASBServer/bin que estão no diretório de instalação do
InfoSphere Information Server.
Linux

UNIX

4. Execute o comando AppServerAdmin com a opção -db para atualizar a senha em
toda a configuração.
Por exemplo, para atualizar a configuração com a senha mypassword, execute o
seguinte comando:
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user xmeta1
-password mypassword

v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db -user xmeta1
-password mypassword

Esse comando atualiza a configuração do registro do usuário do WebSphere
Application Server. Não é necessário usar o console administrativo do
WebSphere Application Server.
5. Reinicie o WebSphere Application Server. Consulte “Iniciando o IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” na página 218 ou “Iniciando o
IBM WebSphere Application Server (Windows)” na página 216.
6. Ao reiniciar o WebSphere Application Server, independentemente do método
usado, o método de inicialização é retornado antes do início completo do
servidor de aplicativos. Para verificar se o WebSphere Application Server foi
iniciado, monitore os arquivos de log. Consulte o “Verificando o Status de
Inicialização do IBM WebSphere Application Server (Instalação Independente)”
na página 223.

Alterando a Senha do Proprietário do Banco de Dados do
Repositório de Metadados em uma Instalação em Cluster
Você pode alterar a senha do proprietário do banco de dados do repositório de
metadados após a instalação. Siga este procedimento se o armazenamento em
cluster do IBM WebSphere Application Server for implementado na sua instalação.

Sobre Esta Tarefa
Siga este procedimento para alterar a senha do proprietário do banco de dados do
repositório de metadados. O nome de usuário do proprietário do banco de dados
do repositório de metadados não pode ser alterado.

Procedimento
1. Pare todos os processos do WebSphere Application Server, incluindo o
Gerenciador de Implementação, os agentes do nó e os membros de cluster.
2. Altere a senha de conta do proprietário do banco de dados do repositório de
metadados no computador:
v Se o banco de dados estiver implementado no IBM DB2, altere a senha
usando os utilitários do sistema operacional padrão.
v Se o banco de dados estiver implementado em outro sistema de
gerenciamento de banco de dados, consulte a documentação do sistema de
gerenciamento de banco de dados para obter informações sobre como alterar
a senha.

Capítulo 6. Gerenciando a Segurança

121

3. Efetue login no computador que hospeda o Gerenciador de Implementação do
WebSphere Application Server.
v

Linux

UNIX

Efetuar login como root.

Windows
v
Use uma conta com privilégios de administrador.
4. Execute o comando AppServerAdmin com a opção -db para atualizar as
credenciais em toda a sua configuração.
Por exemplo, para atualizar a configuração com a senha mypassword, execute o
seguinte comando:

v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user xmeta1
-password mypassword

Para executar esse comando, use uma conta que tenha permissão de
execução para as ferramentas no diretório ASBServer/bin.
v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db -user xmeta1
-password mypassword

Esse comando atualiza a configuração do registro do usuário do WebSphere
Application Server. Não é necessário usar o console administrativo do
WebSphere Application Server.
5. Reinicie o Gerenciador de Implementação. Consulte “Iniciando o Gerenciador
de Implementação do IBM WebSphere Application Server (Windows)” na
página 217 ou “Iniciando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 220.
Não reinicie os agentes do nó e os membros de cluster ainda.
6. Em cada nó gerenciado, execute o comando syncNode do WebSphere
Application Server para ressincronizar os nós com o Gerenciador de
Implementação:
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\custom_profile\bin\syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

No comando:
v dmgr_hostname é o nome do host do computador em que o Gerenciador de
Implementação está sendo executado.
v dmgr_port é o número da porta do Gerenciador de Implementação (o padrão
é 8879).
v was_admin_username é o nome do usuário do administrador do WebSphere
Application Server.
v was_admin_password é a senha do administrador.
7. Reinicie os agentes do nó e os membros de cluster. Consulte “Iniciando o IBM
WebSphere Application Server (Windows)” na página 216 ou “Iniciando o IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
8. Ao reiniciar o WebSphere Application Server, independentemente do método
usado, o método de inicialização é retornado antes do início completo do
servidor de aplicativos. Para verificar se o WebSphere Application Server foi
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iniciado, monitore os arquivos de log. Consulte o “Verificando o Status da
Inicialização do IBM WebSphere Application Server (Instalação em Cluster)” na
página 224.

Alterando as Credenciais de Conta do Proprietário do Banco
de Dados de Análise
Você pode alterar as credenciais de conta do proprietário do banco de dados de
análise do IBM InfoSphere Information Analyzer após a instalação.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do InfoSphere Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
A conta de proprietário do banco de dados de análise tem autoridade de
propriedade sobre o banco de dados de análise. Por padrão, o nome de usuário
dessa conta é iauser.
Siga esse procedimento para alterar as credenciais de conta do proprietário do
banco de dados de análise.

Procedimento
1. Altere as credenciais de proprietário do banco de dados de análise no
computador. Se o banco de dados estiver implementado no IBM DB2, altere as
credenciais usando os utilitários do sistema operacional padrão. Se o banco de
dados estiver implementado em outro sistema de gerenciamento de banco de
dados, consulte a documentação do sistema de gerenciamento de banco de
dados para obter informações sobre como alterar as credenciais.
2. Efetue login no console do IBM InfoSphere Information Server. Especifique um
nome de usuário e senha de uma conta com autoridade de administrador do
InfoSphere Information Analyzer.
3. No menu do navegador Home no console, selecione Configuração >
Configurações de Análise. Se esses itens não aparecerem no menu Home,
efetue logout do console e login com uma conta com autoridade de
administrador do InfoSphere Information Analyzer.
4. Clique na guia Banco de Dados de Análise.
5. Altere as informações nos campos.
6. Clique em Salvar Tudo.

Alterando Senhas do IBM DB2
Você pode alterar as senhas de conta do administrador do DB2 ou outras senhas
de conta do DB2 após a instalação.

Sobre Esta Tarefa
A conta do administrador do DB2 possui o sistema de gerenciamento de banco de
dados do DB2 para o IBM InfoSphere Information Server. O DB2 é executado com
essa conta.
Linux
UNIX
Uma instalação do InfoSphere Information Server também
requer um usuário da instância não protegido e um usuário protegido.
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Procedimento
Para alterar uma senha do DB2, consulte a documentação do IBM DB2:
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html

Comandos e Ferramentas de Administração
Use os comandos e as ferramentas de administração do IBM InfoSphere
Information Server para concluir as tarefas de administração de segurança, como
atualização de novas credencias em sua configuração e procura de usuários em um
registro do usuário configurado e para resolver problemas na configuração de
segurança.

Comando AppServerAdmin
Se você alterar as credenciais de repositório ou as credenciais de administração
padrão do IBM WebSphere Application Server, use o comando AppServerAdmin
para atualizar as novas credenciais em toda a configuração.

Local
Emita o comando do diretório root_directory/InformationServer/ASBServer/bin.
O comando AppServerAdmin tem duas opções: -was e -db.
Opção -was
Se você alterar o nome de usuário e a senha padrão do administrador do
IBM WebSphere Application Server, esse comando atualizará o nome de
usuário e a senha em toda a configuração do WebSphere Application
Server.
É possível alterar o nome de usuário e a senha de administrador padrão
do WebSphere Application Server nos seguintes casos:
v Se você alterar a configuração do registro do usuário do WebSphere
Application Server no Console Administrativo do WebSphere
Application Server, e o ID do servidor e a senha do registro do usuário
atual forem alterados, ou um novo registro do usuário for configurado.
v Se o administrador padrão do WebSphere Application Server for
excluído do registro do usuário configurado ou a senha desse usuário
for alterada ou expirar.
Você deve executar a opção -was toda vez que as credenciais de
administrador padrão do WebSphere Application Server forem alteradas.
Opção -db
As credenciais do usuário do repositório são usadas pelo WebSphere
Application Server para conectar-se ao repositório de metadados do IBM
InfoSphere Information Server. A conta do usuário para o repositório de
metadados normalmente é chamada de "xmeta". Se você alterar a senha de
usuário do repositório, esse comando atualizará a senha em toda a
configuração do WebSphere Application Server e do InfoSphere
Information Server.
Você deve executar esse comando toda vez que a senha de usuário do
repositório for alterada.
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Não é possível alterar o nome de usuário dessa conta.

Sintaxe
A sintaxe de comando para a opção -was:
Windows

AppServerAdmin.bat -was -user username [-password password]
Linux

UNIX

AppServerAdmin.sh -was -user username [-password password]

A sintaxe de comando para a opção -db:
Windows

AppServerAdmin.bat -db -user repository_userid [-password repository_password]
Linux

UNIX

AppServerAdmin.sh -db -user repository_userid [-password repository_password]

Parâmetros
-was
Atualiza as novas credenciais do usuário em toda a configuração do
WebSphere Application Server. O WebSphere Application Server não precisa
estar ativo e em execução para executar esse comando. Se o WebSphere
Application Server estiver em execução, deverá ser reiniciado depois que esse
comando for executado.
-user

O novo nome de usuário do WebSphere Application Server.

-password
Opcional. A nova senha do usuário do WebSphere Application Server.
Você pode fornecer a senha como texto simples ou como uma
sequência que foi criptografada com o comando encrypt. Você será
solicitado a informar uma senha se uma não for fornecida.
-db
Atualiza a nova senha de usuário em toda a configuração do WebSphere
Application Server e do InfoSphere Information Server. O WebSphere
Application Server não precisa estar ativo e em execução para executar esse
comando. Se o WebSphere Application Server estiver em execução, reinicie-o
depois de executar esse comando.
-user

O nome de usuário do repositório.
Importante: Não altere o nome de usuário usando esse comando.

-password
Opcional. A nova senha do usuário de repositório. Você pode fornecer
a senha como texto simples ou como uma sequência que foi
criptografada com o comando encrypt. Você será solicitado a informar
uma senha se uma não for fornecida.

Alterando o Usuário RunAs do Aplicativo ASB_managers.ear
Uma função administrativa diferente da função de administrador principal padrão
do IBM WebSphere Application Server pode ser usada para implementar e
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remover a implementação de aplicativos no IBM InfoSphere Information Services
Director. Você poderá usar essa opção se tiver preocupações de segurança sobre a
propagação das credenciais de administrador principal do WebSphere Application
Server

Sobre Esta Tarefa
Como parte do procedimento para alternar para um registro do protocolo LDAP,
você deve executar o comando AppServerAdmin -was para propagar as credenciais
de usuário administrador principal do WebSphere Application Server para poucos
locais no WebSphere Application Server (por exemplo, o usuário RunAs em
ASB_managers.ear).
Para obter mais informações sobre funções administrativas do WebSphere
Application Server, vá para a seguinte documentação:
v Funções administrativas em 7.0
v Funções administrativas em 8.0
Se você tiver preocupações sobre o IBM InfoSphere Information Server propagar as
credenciais do Administrador do WebSphere Application Server principal, será
possível usar outras funções, como a de Implementador, que tem menos
permissões que a função de Administrador do WebSphere Application Server, para
executar tarefas como o usuário RunAs no ASB_managers.ear.

Procedimento
Para atualizar a função RunAs do aplicativo ASB_managers.ear com um usuário
com privilégios administrativos de Implementador:
1. No console administrativo do WebSphere, clique em Usuários e Grupos >
Funções de Usuário Administrativo > Incluir...
2. Designe a um usuário existente a função de implementador do WebSphere:
v Na 6.1: Digite o usuário a ser designada essa função e selecione
Implementador.
v Na 7.0: Selecione Implementador e procure o usuário a ser designada essa
função. Selecione e inclua esse usuário na lista Mapeado para a função.
Clique em OK e Salvar.
3. Acesse a página Funções RunAs do usuário no console administrativo:
v Na 6.1: Clique em Aplicativos > Aplicativos Corporativos >
ASB_managers.ear > Funções RunAs do usuário.
v Na 7.0: Clique em Aplicativos > Tipo de Aplicativo > WebSphere
Enterprise Applications > ASB_managers.ear > Funções RunAs do usuário.
4. Atualize a função RunAs do aplicativo ASB_managers.ear:
a. Remova o usuário RunAs atual.
b. Inclua o usuário que foi configurado na etapa 2 como o novo usuário
RunAs.
5. Reinicie o WebSphere Application Server.

Resultados
Você pode usar essa configuração para implementar e remover a implementação de
aplicativos no IBM InfoSphere Information Services Director.
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ferramenta DirectoryAdmin
A ferramenta DirectoryAdmin fornece uma interface de linha de comandos que
você pode usar para interagir com o repositório de metadados e concluir uma
variedade de tarefas de registro do usuário do IBM InfoSphere Information Server.
Só use essa ferramenta e esses comandos para configuração avançada, como a
configuração do registro do usuário interno do InfoSphere Information Server ou a
limpeza do repositório, se você estiver alterando uma configuração de registro em
um sistema que tenha estado em produção, ou para tarefas de resolução de
problemas ou recuperação.
A ferramenta está disponível no diretório ASBServer\bin do diretório do
InfoSphere Information Server, por exemplo C:\IBM\InformationServer\
ASBServer\bin.

Criando um Usuário no Registro do Usuário do IBM InfoSphere
Information Server
Use o seguinte comando para criar um usuário no registro do usuário interno do
IBM InfoSphere Information Server. Só use esse comando para resolução de
problemas ou recuperação, ou se ele estiver especificado em outros procedimentos
na documentação.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nome_de_usuário -password senha
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nome_de_usuário -password senha

Parâmetros
Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-userid nome_de_usuário
Especifica o nome do usuário que você deseja criar.
-password password
Especifica a senha do usuário que você deseja criar. Você pode fornecer a senha
como texto simples ou como uma sequência que foi criptografada com o
comando encrypt.

Reconfigurando a Senha de um Usuário
Se você usar o registro do usuário interno do IBM InfoSphere Information Server,
poderá usar esse comando para configurar ou reconfigurar as credenciais de um
usuário. Só use esse comando para resolução de problemas ou recuperação, ou se
ele estiver especificado em outros procedimentos na documentação.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando.
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Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nome_de_usuário -password senha
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nome_de_usuário -password senha

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-userid nome_de_usuário
Especifica o nome do usuário cuja senha precisa ser reconfigurada.
-password password
Especifica a senha do usuário que você deseja configurar. Você pode fornecer a
senha como texto simples ou como uma sequência que foi criptografada com o
comando encrypt.

Designando a função de Administrador do IBM InfoSphere
Information Server a um Usuário
Use o seguinte comando para incluir a função de Administrador do Conjunto do
IBM InfoSphere Information Server em um usuário. Só use esse comando se você
estiver corrigindo a configuração de registro do usuário, ou se ele estiver
especificado em outros procedimentos na documentação.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando, a menos que a opção -checkid também seja usada.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username
Linux

-admin [-checkid]

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -admin [-checkid]

Parâmetros
Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-userid nome_de_usuário
Especifica o nome do usuário que você deseja tornar Administrador do
Conjunto. Observe que a sintaxe de ID do usuário difere dependendo do
registro do usuário que está configurado no IBM WebSphere Application
Server (local, sistema operacional, LDAP ou customizado).
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S.O. Local no UNIX
Forneça o ID do usuário do UNIX, tal como "isadmin".
S.O. Local no Windows
COMPUTER_NAME\userid, tal como MYSERVER\isadmin em que
MYSERVER é o nome do computador Microsoft Windows. Se o
computador Microsoft Windows estiver registrado em um domínio, a
sintaxe também deve ser DOMAIN_NAME\userid. O nome deve estar
em letras maiúsculas.
LDAP O nome distinto (DN) completo deve ser fornecido no tipo de letra
adequado. Para obter informações adicionais sobre a recuperação do
DN, consulte “Determinação do Nome Distinto (DN) LDAP” na página
52.
Nota: Para incluir usuários com IDs de usuários longos e compostos, como
nomes completos LDAP, coloque os IDs de usuários entre aspas duplas ao
utilizar o comando.
-admin
Designa a função de Administrador do Conjunto do InfoSphere Information
Server ao usuário.
-checkid
(Opcional) Assegura que o ID do usuário fornecido exista antes de aplicar a
função de Administrador do Conjunto a esse usuário.

Verificando se um Usuário Existe no Registro do Usuário
Configurado
Use esse comando para ver se um nome de usuário existe no registro do usuário
configurado. Só use esse comando para resolução de problemas ou recuperação, ou
se ele estiver especificado em outros procedimentos na documentação.
v O IBM WebSphere Application Server deve estar em execução para executar esse
comando.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -checkid [-admin]
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -checkid [-admin]

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-userid nome_de_usuário
Especifica o nome do usuário a ser procurado. Observe que a sintaxe de ID do
usuário difere dependendo do registro do usuário que está configurado no
IBM WebSphere Application Server (local, S.O., LDAP ou customizado).
S.O. Local no UNIX
Forneça o ID do usuário do UNIX, tal como "isadmin".
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S.O. Local no Windows
COMPUTER_NAME\userid, tal como MYSERVER\isadmin em que
MYSERVER é o nome do computador Microsoft Windows. Se o
computador Microsoft Windows estiver registrado em um domínio, a
sintaxe também deve ser DOMAIN_NAME\userid. O nome deve estar
em letras maiúsculas.
LDAP O nome distinto (DN) completo deve ser fornecido no tipo de letra
adequado. Para obter informações adicionais sobre a recuperação do
DN, consulte “Determinação do Nome Distinto (DN) LDAP” na página
52.
Nota: Para incluir usuários com IDs de usuários longos e compostos, como
nomes completos LDAP, coloque os IDs de usuários entre aspas duplas ao usar
o comando.
-checkid
Certifique-se de que o ID do usuário fornecido já exista no diretório
configurado antes de criar ou atualizar o usuário no diretório de segurança.
-admin
(Opcional) Designa a função de Administrador do Conjunto do IBM
InfoSphere Information Server ao usuário, se ele existir.

Configurando o Registro do Usuário do IBM InfoSphere
Information Server para Usar o Registro do Usuário Interno
Use esse comando para apontar o registro do usuário do IBM InfoSphere
Information Server para o registro do usuário interno.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando. Se o IBM WebSphere Application Server estiver ativo e em
execução, ele deverá ser reiniciado para que essas mudanças entrem em vigor.
Utilize este comando apenas para resolução de problemas. Se houver algum erro
no mecanismo de configuração automática durante a inicialização do IBM
WebSphere Application Server, será possível usar o comando DirectoryAdmin para
forçar a mudança do provedor. Esse comando pode ser usado como mecanismo de
recuperação ou resolução.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider ISF

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-set_provider
A opção de linha de comandos que configura um provedor como ativo.
ISF
Indica que a ferramenta deve configurar o registro do usuário do InfoSphere
Information Server para usar o registro do usuário interno.
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Configurando o Registro do Usuário do IBM InfoSphere
Information Server para Usar o Registro do Servidor de
Aplicativos
Use esse comando para apontar o registro do usuário do IBM InfoSphere
Information Server para o registro do servidor de aplicativos.
O servidor de aplicativos não precisa estar em execução para executar esse
comando. Caso ele esteja em execução, deverá ser reiniciado para que essas
mudanças entrem em vigor.
Utilize este comando apenas para resolução de problemas. Se houver erros no
mecanismo de configuração automática durante a inicialização do servidor de
aplicativos, será possível usar o comando DirectoryAdmin para forçar a mudança
do provedor. Esse comando pode ser usado como mecanismo de recuperação ou
resolução.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider J2EE

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-set_provider
A opção de linha de comandos que configura um provedor como ativo.
J2EE
Indica que a ferramenta deve configurar o registro do usuário do InfoSphere
Information Server para usar o registro do usuário do IBM WebSphere
Application Server.

Excluindo Usuários do Registro do Usuário do IBM InfoSphere
Information Server
Use esse comando para excluir usuários do registro do usuário do IBM InfoSphere
Information Server. Esse comando exclui todos os usuários do registro do usuário
do InfoSphere Information Server. Se você estiver usando um registro do usuário
externo, como LDAP ou um registro do usuário do sistema operacional local, esse
comando excluirá apenas os proxies dos usuários que foram criados no repositório
interno e suas designações de funções.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando. Este comando deve ser utilizado apenas para resolução de
problemas ou recuperação.
É possível utilizar este comando ao alterar a configuração do registro de usuários
depois que o sistema tiver entrado em produção. Esse comando remove todas
configurações de segurança de todos os usuários. Você pode então alternar com
segurança para um registro do usuário diferente.
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Atenção: Esse comando exclui todos os usuários do registro do usuário do
InfoSphere Information Server. No IBM InfoSphere Information Server Web
console, é possível excluir usuários seletivamente.
Utilize este comando apenas para resolução de problemas.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_users

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-delete_users
Exclui todos os usuários do registro do usuário do IBM InfoSphere Information
Server.

Excluindo Grupos do Registro do Usuário do IBM InfoSphere
Information Server
Use esse comando para excluir grupos do registro do usuário do IBM InfoSphere
Information Server. Esse comando exclui todos os grupos do registro do usuário do
InfoSphere Information Server. Se você estiver usando um registro externo, como
LDAP ou um registro do usuário do sistema operacional local, esse comando
excluirá apenas os proxies dos grupos que foram criados no repositório interno e
suas designações de funções.
O IBM WebSphere Application Server não precisa estar em execução para executar
esse comando. Este comando deve ser utilizado apenas para resolução de
problemas ou recuperação.
É possível utilizar este comando ao alterar a configuração do registro de usuários
depois que o sistema tiver entrado em produção. Este comando remove todas as
configurações de segurança de todos os grupos que permitem uma comutação
segura para um registro diferente.
Atenção: Esse comando exclui todos os grupos do registro do usuário do
InfoSphere Information Server. No IBM InfoSphere Information Server Web
console, você pode excluir grupos seletivamente.
Utilize este comando apenas para resolução de problemas.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_groups
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Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-delete_groups
Exclui todos os grupos do registro do usuário do InfoSphere Information
Server.

Procurando por Usuários no Registro de Usuários Configurado
Utilize este comando para especificar um critério de nome de usuário e retornar
uma lista de usuários que atendem ao critério no registro de usuários configurado.
Este comando deve ser utilizado apenas para resolução de problemas ou
recuperação.
O IBM WebSphere Application Server deve estar em execução para executar esse
comando.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -search -idp padrão_do_ID_do_usuário -max_count contagem_máxima
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -search -idp padrão_do_ID_do_usuário -max_count contagem_máxima

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-search
Especifica que o comando DirectoryAdmin deve executar uma procura.
-idp
Especifica o padrão de nome de usuário a ser procurado. O padrão deve conter
o nome completo do usuário ou, se o nome completo não for usado, uma parte
do nome de usuário com um asterisco pré-anexado ou anexado (*). Por
exemplo, o ideal seria usar DirectoryAdmin -user -search -idp a* -max_count
4 para procurar todos os usuários cujos nomes de usuário começam com "a".
-max_count
Limita o número de usuários que são retornados como parte da procura.

Procurando por Grupos no Registro de Usuários Configurado
Utilize este comando para especificar um critério de nome de grupo e retornar
uma lista de grupos que atendem ao critério no registro de usuários configurado.
Este comando deve ser utilizado apenas para resolução de problemas ou
recuperação.
O IBM WebSphere Application Server deve estar em execução para executar esse
comando.
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Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-group
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com grupos.
-search
Especifica que o comando DirectoryAdmin deve executar uma procura.
-idp
Especifica o padrão de ID do grupo a ser procurado. O padrão deve conter o
nome completo do grupo ou, se o nome completo não for usado, uma parte do
nome do grupo com um asterisco pré-anexado ou anexado (*). Por exemplo, o
ideal seria configurar -idp group* para retornar todos os grupos que começam
com a palavra group, como "groupname" ou "grouplogin".
-max_count
Limita o número de grupos que são retornados como parte da procura.

Exibindo Detalhes do Usuário
Utilize este comando para consultar as informações detalhadas sobre um usuário,
tal como as funções de segurança designadas ao nome do usuário ou grupos aos
quais o usuário pertence. Este comando deve ser utilizado apenas para resolução
de problemas ou recuperação.
O IBM WebSphere Application Server deve estar em execução para executar esse
comando.

Sintaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nome_do_usuário -display
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nome_do_usuário -display

Parâmetros
As seguintes opções estão disponíveis para o comando DirectoryAdmin.
-user
A opção de linha de comandos que especifica que esta tarefa deve trabalhar
com usuários.
-userid nome_de_usuário
Especifica o nome do usuário sobre o qual consultar os detalhes. Observe que
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a sintaxe de ID do usuário difere dependendo do registro do usuário que está
configurado no IBM WebSphere Application Server (local, S.O., LDAP ou
customizado).
S.O. Local no UNIX
Forneça o ID do usuário do UNIX, tal como "isadmin".
S.O. Local no Windows
COMPUTER_NAME\userid, tal como MYSERVER\isadmin em que
MYSERVER é o nome do computador Microsoft Windows. Se o
computador Microsoft Windows estiver registrado em um domínio, a
sintaxe também deve ser DOMAIN_NAME\userid. O nome deve estar
em letras maiúsculas.
LDAP O nome distinto (DN) completo deve ser fornecido no tipo de letra
adequado. Para obter informações adicionais sobre a recuperação do
DN, consulte “Determinação do Nome Distinto (DN) LDAP” na página
52.
Nota: Para incluir usuários com IDs de usuário longos e compostos, como
nomes completos LDAP, coloque os IDs de usuário entre aspas duplas ao
utilizar a ferramenta.
-display
Exibe as informações detalhadas associadas a esse nome de usuário.

Exemplos de Resolução de Problemas que Utilizam a Ferramenta
DirectoryAdmin
Se você encontrar os seguintes problemas ao administrar o IBM InfoSphere
Information Server, poderá usar a ferramenta DirectoryAdmin para ajudar a
determinar e tratar o problema.

Senha de usuário perdida
Este exemplo é aplicável apenas à configuração do registro de usuários interno. Na
linha de comandos, digite o seguinte comando:
DirectoryAdmin.bat -user -userid admin_user_id -password new_password

Você pode fornecer a senha como texto simples ou como uma sequência que foi
criptografada com o comando encrypt.
Nota: Se você tiver diversos Administradores do Conjunto do InfoSphere
Information Server, será possível solicitar que apenas um deles efetue login no IBM
InfoSphere Information Server Web console e reconfigure a senha perdida do
usuário no IBM InfoSphere Information Server Web console.

A configuração do registro do usuário não está funcionando e você
não pode efetuar login no IBM InfoSphere Information Server Web
console
Para reconfigurar a configuração do registro do usuário para usar o registro do
usuário interno do IBM InfoSphere Information Server:
1. Na linha de comandos, configure o InfoSphere Information Server para usar o
registro do usuário interno do InfoSphere Information Server inserindo o
seguinte comando:
DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
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2. Crie o usuário administrador padrão do Conjunto do InfoSphere Information
Server usando o seguinte comando:
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin_userid -password password
-admin

Você pode fornecer a senha como texto simples ou como uma sequência que foi
criptografada com o comando encrypt.
3. Efetue login no console do Administrador do IBM WebSphere Application
Server e configure o registro do usuário do IBM WebSphere Application Server
como registro do usuário interno do InfoSphere Information Server.
Para reconfigurar a configuração do registro do usuário para usar o registro do
usuário do IBM WebSphere Application Server:
1. Certifique-se de que o registro do usuário do IBM WebSphere Application
Server esteja configurado para usar o registro do usuário do sistema
operacional local ou o registro do usuário LDAP de sua escolha.
2. Na linha de comandos, configure o InfoSphere Information Server para usar o
registro do usuário do IBM WebSphere Application Server inserindo o seguinte
comando:
DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE

3. Designe a um usuário as funções de segurança necessárias para tornar esse
usuário o Administrador do Conjunto padrão do InfoSphere Information
Server, inserindo o seguinte comando:
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin -admin

A sintaxe do usuário administrador padrão do InfoSphere Information Server
será diferente dependendo do registro do usuário que está configurado no IBM
WebSphere Application Server.
S.O. Local no UNIX
Forneça o ID do usuário do UNIX, tal como "isadmin".
S.O. Local no Windows
COMPUTER_NAME\userid, tal como MYSERVER\isadmin em que
MYSERVER é o nome do computador Microsoft Windows. Se o
computador Microsoft Windows estiver registrado em um domínio, a
sintaxe também deve ser DOMAIN_NAME\userid. O nome deve estar
em letras maiúsculas.
LDAP O nome distinto (DN) completo deve ser fornecido no tipo de letra
adequado. Para obter informações adicionais sobre a recuperação do
DN, consulte “Determinação do Nome Distinto (DN) LDAP” na página
52.

Ferramenta DirectoryCommand
Você pode usar a ferramenta DirectoryCommand para executar algumas das
mesmas operações que podem ser executadas no Console da Web. Com a
ferramenta, é possível incluir usuários, incluir grupos, incluir usuários em grupos,
incluir funções em usuários, incluir funções em grupos, e assim por diante.

Uso
Na camada de serviços, o comando é instalado no seguinte local:
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UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path\ASBServer\bin\DirectoryCommand.bat

No cliente, o comando é instalado no seguinte local:
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat

O comando tem muitas opções que controlam uma operação separada. A
ferramenta suporta diversas operações a serem especificadas ao mesmo tempo. Por
exemplo, você poderia especificar as opções -add_user e -add_group na mesma
execução da ferramenta. As operações podem ser executadas em lote usando a
opção -file, ou podem ser executadas em um script. Consulte os exemplos na parte
inferior deste tópico.

Sintaxe
DirectoryCommand
[-{add_ds_credentials | ds_cred} value]
[-{add_group | a_grp} value]*
[-{add_user | a_usr} value]*
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
[-authfile value]
[-{datastage_server | ds_svr} value]
[-{delete_group | del_grp} value]
[-{delete_user | del_usr} value]
[-{details | det}]
[-{file | f} value]
[-force]
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
[-{help | ?}]
[-host value]
[-list value]
[-{log | l} value]
[-{logerror | error} value]
[-{loginfo | info} value]
[-{loglevel | level} value]
[-{password | pwd} value]
[-port value]
[-primary]
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
[-{results | res} value]
[-{separator | sep} value]
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
[-{set_shared_registry | shr_reg} value]
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
[-{update_group | upd_grp} value]
[-{update_user | upd_usr} value]
[-{user | usr} value]
[-{verbose | v}]

Listas e Sublistas de Valores
A maioria dos parâmetros operacionais tem valores que consistem em listas e
sublistas.
v Uma lista é um conjunto de valores separados por um caractere, um til (~), por
padrão. Em algumas listas, o valor real designado é determinado pela posição
do valor na lista, como nas opções -add_group e -add_user. Para cada valor na
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lista, se nem todos os valores forem designados, pelo menos o caractere
separador deve ser especificado para que a posição possa ser determinada:
ListValue1~ListValue2~~~ListValue5~~~~

Por exemplo, a lista a seguir é usada para designar ID de usuário de inclusão,
com senha, título da tarefa e endereço de e-mail:
-add_user dsadm~dsadmpassword~~~DataStage administrator~~~~~~~~dsadm@localhost

v Uma sublista é um conjunto de valores também separados por um caractere, um
til (~), por padrão. Sublistas diferem de listas por serem acompanhadas de outra
sublista, separadas por um caractere diferente, um símbolo de dólar ($), por
padrão. Para sublistas, os valores não são posicionais. Os valores de cada
sublista são designados aos valores das sublistas de acompanhamento.
Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2

Por exemplo, as seguintes sublistas são usadas para designar as funções na
sublista direita ao usuário na sublista esquerda:
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin

Parâmetros
[-{add_ds_credentials | ds_cred} value ]
Mapeia uma ou mais credenciais de usuários para as credenciais de usuários
do sistema operacional especificado para o mecanismo, que é especificado com
a opção -datastage_server. Especifique o valor como uma sequência com a
seguinte sintaxe:
userID[~userID]*$credUserID~credPassword

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Se
diversos IDs de usuários forem especificados, serão designadas a todos eles as
credenciais especificadas. O valor da senha pode ser especificado como texto
simples ou como texto criptografado com o comando encrypt.
[-{add_group | a_grp} value]*
Crie um grupo. Diversas instâncias dessa opção podem ser especificadas.
Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

Cada entrada no valor deve conter pelo menos um caractere separador (~).
[-{add_user | a_usr} value]*
Crie um usuário. Diversas instâncias dessa opção podem ser especificadas.
Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

Cada entrada no valor deve conter pelo menos um caractere separador (~). O
valor da senha pode ser especificado como texto simples ou como texto
criptografado com o comando encrypt.
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
Inclua usuários nos grupos. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
userId[~userId]*$groupId[~groupId]*
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O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada de uma sublista é
designada a cada entrada da outra sublista.
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
Designe funções aos grupos. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
groupId[~groupID]*$roleID[~roleID]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada de uma sublista é
designada a cada entrada da outra sublista.
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
Designe funções aos usuários. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada de uma sublista é
designada a cada entrada da outra sublista.
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
Designe funções de grupo de projeto. Diversas instâncias dessa opção podem
ser especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte
sintaxe:
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada de cada sublista é
designada a cada entrada das outras sublistas. Os valores projectName fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas e devem estar no formato de
DSServer/projectID. É possível ver uma lista de nomes de projeto usando a
opção -list DSPROJECTS.
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
Designe funções de usuário de projeto. Diversas instâncias dessa opção podem
ser especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte
sintaxe:
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada de cada sublista é
designada a cada entrada das outras sublistas. Os valores projectName fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas e devem estar no formato de
DSServer/projectID. É possível ver uma lista de nomes de projeto usando a
opção -list DSPROJECTS.
[-authfile value]
Use o arquivo de credenciais especificado para as credenciais do ID de usuário
de administrador que executa esse comando. A opção -authfile ou as opções
-user e -password são obrigatórias.
[-{datastage_server | ds_svr} value]
Especifica o nome do host do mecanismo do InfoSphere Information Server a
ser usado ao configurar o registro compartilhado e ao definir e obter as
credenciais de mecanismo padrão. O valor não pode conter um caractere de
barra (/). O valor é validado com relação aos mecanismos registrados no IBM
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InfoSphere Information Server. Se o mecanismo não for encontrado e a opção
-force não for especificada, a ferramenta DirectoryCommand será cancelada e
encerrada.
[-{delete_group | del_grp} value]
Exclua os grupos existentes. Especifique o valor como uma sequência com a
seguinte sintaxe:
groupID[~groupID]*

Você será solicitado a confirmar a exclusão, a menos que a opção -force seja
especificada. Se um grupo especificado não existir, ele será ignorado.
[-{delete_user | del_usr} value]
Exclua os usuários existentes. Especifique o valor como uma sequência com a
seguinte sintaxe:
userID[~userID]*

Você será solicitado a confirmar a exclusão, a menos que a opção -force seja
especificada. Se um usuário especificado não existir, ele será ignorado.
[-{details | det}]
Fornece informações adicionais na saída quando usado com a opção -list para
USERS e GROUPS.
[-{file | f} value]
Ler os comandos a partir de um arquivo. Quando você especifica a opção -file,
outras opções de comando especificadas são ignoradas. Consulte o final deste
tópico para obter um exemplo de como usar a opção -file. Se você planeja
carregar um número grande de usuários com a opção de arquivo, divida-os
para que cada arquivo contenha em torno de 100 usuários, para evitar que o
servidor atinja o tempo limite.
[-force]
Força a continuação das operações que não são aprovadas nas verificações de
validação. As seguintes verificações de validação são omitidas quando a opção
-force é especificada:
v A verificação do valor especificado pela opção -datastage_server.
v A verificação do nome do host do mecanismo especificado com a opção
-get_default_ds_credentials.
v A verificação do nome do host do mecanismo especificado com a opção
-set_default_ds_credentials.
v A verificação do nome do host do mecanismo especificado com a opção
-set_shared_registry.
A opção -force também suprime a confirmação para as opções -delete_user e
-delete_group.
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
Recupere as credenciais padrão para o mecanismo do InfoSphere Information
Server que é especificado com a opção -datastage_server.
[-{help | ?}]
Exiba informações de uso.
[-host value]
O nome do computador host. O valor padrão é localhost.
[-list value]
Liste os usuários, grupos ou funções existentes. Especifique o valor como uma
sequência com a seguinte sintaxe:
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type[~type]*

Os valores de tipo podem ser USERS, GROUPS, ROLES, DSPROJECTS ou
ALL.
[-{log | l} value]
Imprima toda a saída do tempo de execução no arquivo especificado.
[-{logerror | error} value]
Imprimir todas as mensagens de log do tempo de execução ERROR e FATAL
no arquivo especificado.
[-{loginfo | info} value]
Imprima todas as mensagens de log do tempo de execução INFO, WARN,
DEBUG e TRACE no arquivo especificado.
[-{loglevel | level} value]
O nível no qual as mensagens de log do tempo de execução estão ativadas.
[-{password | pwd} value]
A senha para o ID de usuário de administrador que executa esse comando.
[-port value]
A porta HTTP do computador host. O valor padrão é 9080.
[-primary]
Efetue login no host de serviços primário se um estiver disponível. Se essa
opção for usada, as opções -host e -port serão ignoradas.
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
Remove as funções dos grupos. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada da sublista de funções é
removida de cada entrada da sublista de grupos.
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
Remove funções de usuário de projeto. Diversas instâncias dessa opção podem
ser especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte
sintaxe:
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

Para sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada do grupo e das
sublistas de funções é removida de cada entrada da sublista de projetos. Os
valores projectName fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e devem
estar no formato de DSServer/projectID. É possível ver a lista de nomes de
projeto usando a opção -list DSPROJECTS.
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
Remove funções de usuário de projeto. Diversas instâncias dessa opção podem
ser especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte
sintaxe:
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

Para sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada do usuário e das
sublistas de funções é removida de cada entrada da sublista de projetos. Os
valores projectName fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e devem
estar no formato de DSServer/projectID. É possível ver a lista de nomes de
projeto usando a opção -list DSPROJECTS.
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[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
Remove as funções dos usuários. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada da sublista de funções é
removida de cada entrada da sublista de usuários.
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
Remove as funções dos grupos. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

O valor deve conter pelo menos um caractere separador de sublista ($). Para
sublistas que contêm diversas entradas, cada entrada da sublista de funções é
removida de cada entrada da sublista de grupos.
[-{results | res} value]
Imprima toda a saída do tempo de execução no arquivo especificado.
[-{separator | sep} value]
Substitui o separador de lista padrão (~). O valor pode ser qualquer caractere
único.
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
Configura as credenciais do mecanismo padrão do InfoSphere Information
Server. Especifique o valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
credUserId~credPassword

O valor deve conter pelo menos um caractere separador (~). Se apenas um
parâmetro for especificado, as credenciais padrão serão limpas. As credenciais
são configuradas para o servidor especificado pela opção -datastage_server. O
mecanismo especificado deve ser registrado no InfoSphere Information Server.
O valor da senha pode ser especificado como texto simples ou como texto
criptografado com o comando encrypt.
[-{set_shared_registry | shr_reg} value]
Configura o sinalizador que indica se o InfoSphere Information Server e o
InfoSphere DataStage compartilham o mesmo registro do usuário.
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
Substitui o separador de lista padrão ($). O valor pode ser qualquer caractere
único.
[-{update_group | upd_grp} value]*
Atualize um grupo existente. Diversas instâncias dessa opção podem ser
especificadas. O grupo que está sendo atualizado deve existir. Especifique o
valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

Cada entrada no valor deve conter pelo menos um caractere separador (~). Um
valor de ‘!‘ especificado para uma configuração de grupo limpará a
configuração.
[-{update_user | upd_usr} value]
Atualize um usuário existente. Diversas instâncias dessa opção podem ser
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especificadas. O usuário que está sendo atualizado deve existir. Especifique o
valor como uma sequência com a seguinte sintaxe:
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

Cada entrada no valor deve conter pelo menos um caractere separador (~). Um
valor de ‘!‘ especificado para uma configuração de usuário diferente de senha
limpará a configuração. O valor da senha pode ser especificado como texto
simples ou como texto criptografado com o comando encrypt.
[-{user | usr} value]
O ID de usuário de administrador que executa esse comando. A opção
-authfile ou as opções -user e -password são obrigatórias.
[-{verbose | v}]
Exiba saída detalhada de tempo de execução diferente de mensagens de log.

Escrevendo um Script para Incluir Rapidamente Usuários em um
Projeto Usado Normalmente
Suponha que você inclua regularmente novos usuários do InfoSphere DataStage
em diversos projetos com várias designações de grupo. É possível criar um script
para essas operações:

UNIX

Linux

#!/bin/sh
echo Incluindo um usuário DataStage típico com a senha padrão.
npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
cmd=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
af=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/isadmin.credentials
echo Novo ID do usuário a ser criado:
read nuser
$cmd -authfile $af -a_usr $nuser~$npass~~~~~~~~~~~~~~
$cmd -authfile $af -usr_roles $nuser\$$nrole
$cmd -authfile $af -a_usr_grp $nuser\$dsusr~qsusr
$cmd -authfile $af -proj_usr_roles \
HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev~\$$nuser\$$nrole
Windows

@echo off
setlocal
echo Incluindo um usuário DataStage típico com a senha padrão.
set
set
set
set

npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
cmd=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat
af=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\isadmin.credentials

echo Novo ID do usuário a ser criado
set /p nuser="--> "
call %cmd% -authfile %af% -a_usr %nuser%~%npass%~~~~~~~~~~~~~~
call %cmd% -authfile %af% -usr_roles %nuser%$%nrole%
call %cmd% -authfile %af% -a_usr_grp %nuser%$dsusr~qsusr
call %cmd% -authfile %af% ^
-proj_usr_roles HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev$%nuser%$%nrole%
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Esse script criaria o ID do usuário especificado e designaria a senha padrão, que
foi criptografada com o comando encrypt e colada no script. (Você pode enviar
e-mail com a senha de texto simples para o usuário com uma solicitação para
alterá-la no primeiro login.) O DirectoryCommand então designa o usuário à
função DataStageAndQualityStageUser. Ele a designa aos grupos dsusr e qsusr. Em
seguida, a designa aos projetos DSProd e DSDev no mecanismo do InfoSphere
Information Server especificado. A função, os grupos e os projetos devem todos ter
sido criados anteriormente.

Usando a Opção -file para Migrar Usuários
1. Crie a lista de usuários:
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host original_server
-list ALL -results userlist.txt

2. Edite a lista de usuários em um formato que a opção -file possa usar:
-add_user TestOper~TempP4ss~TestOperFirst~TestOperLast~~~~~~~~~~~~;
-add_user TestSuOper~TempP4ss~TestSuOperFirst~TestSuOperLast~~~~~~~~~~~~;
-add_user TestProMan~TempP4ss~TestProManFirst~TestProManLast~~~~~~~~~~~~;
-add_user adminUser~TempP4ss~adminUserFirst~adminUserLast~~~~~~~~~~~~;
-add_user wasUser~TempP4ss~wasUserFirst~wasUserLast~~~~~~~~~~~;
-assign_user_roles TestOper$SuiteUser~DataStageUser~FastTrackUser~GlossaryUser;
-assign_user_roles TestSuOper$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles TestProMan$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin;
-assign_user_roles wasUser$SuiteAdmin~DataStageAdmin;
-add_group TestGroup~TestGroup~TestGroup~~~~~~~~~;
-add_users_group TestOper~TestSuOper~TestProMan~adminUser$TestGroup;

3. Execute o comando de diretório para migrar os usuários para o novo servidor:
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host new_server -file userlist.txt

Comando Encrypt
O comando encrypt fornece um método para criptografar credenciais do usuário.
As sequências criptografadas podem ser armazenadas em um arquivo de
credenciais ou usadas na linha de comandos com muitas ferramentas do IBM
InfoSphere Information Server.
O comando usa a criptografia Padrão de Criptografia Avançado (AES) de 128 bits
como o provedor padrão, que atende aos requisitos das regulamentações de
exportação dos EUA. Você pode também optar por fornecer seu próprio algoritmo
de criptografia de senha.

Executando o Comando encrypt
Execute o comando encrypt em uma janela de comando para criptografar
sequências de texto. As sequências criptografadas e codificadas podem então ser
usadas para credenciais do usuário em um arquivo de credenciais para uso
posterior. Também é possível usar o comando para criptografar quaisquer dados
que você queira criptografar. Você pode usar o provedor de criptografia padrão
fornecido, ou pode configurar seu próprio provedor de criptografia customizado.

Sobre Esta Tarefa
Execute o comando encrypt sem parâmetros ou com o texto a ser criptografado
como primeiro e único parâmetro. A segunda opção é menos segura, especialmente
se o histórico de comandos shell estiver ativado. Ao executar o comando encrypt
sem parâmetro, você é solicitado a informar uma sequência de texto, que fica
oculta do terminal.
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A sequência fornecida é criptografada com o provedor de criptografia configurada
e a saída criptografada é exibida no formato codificado por base64, com um alias
como prefixo. Em seguida, você copia e cola a sequência codificada, incluindo o
prefixo de alias, no local desejado. O local pode ser um arquivo de credenciais ou
um valor para o parâmetro de senha em alguns comandos. Quando a sequência é
decriptografada, o nome do alias é usado para determinar o tipo de provedor de
criptografia que foi usado.
Ao executar o comando encrypt, use o nome do caminho completo. O comando
encrypt é encontrado nos seguintes locais, dependendo de quais camadas estão
instaladas no computador:
v

Linux

UNIX

– install_root/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
– install_root/InformationServer/ASBServer/bin/encrypt.sh
v

Windows

– install_root\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
– install_root\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat

Procedimento
1. Opcional: Se você tiver configurado seu próprio provedor de criptografia
customizado, assegure-se de ter especificado o provedor no arquivo
iis.crypto.site.properties apropriado. Você deve criar o arquivo de
propriedades no diretório conf, sob o mesmo diretório pai que o comando
encrypt que será executado.
Local do comando:
install_root\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
O local do arquivo de propriedades:
install_root\InformationServer\ASBNode\conf\iis.crypto.site.properties
Local do comando:
install_root\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat
O local do arquivo de propriedades:
install_root\InformationServer\ASBServer\conf\iis.crypto.site.properties
O conteúdo do arquivo iis.crypto.site.properties é uma entrada:
iis.crypto.default.provider=class_of_custom_provider

2. Usando o nome do caminho completo, execute o comando encrypt, com ou
sem o texto a ser criptografado como um parâmetro. Se o texto contiver
espaços, coloque-o entre aspas.
v Executando o comando encrypt com o texto fornecido na linha de comandos:
bash$: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh myPa$$w0rd
bash$: {iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Executando o comando encrypt com um prompt para ocultar o texto:
bash$:
bash$:
bash$:
bash$:

/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
Insira o texto a ser criptografado:
Insira o texto novamente para confirmar:
{iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

3. Copie a sequência criptografada em um arquivo de credenciais ou como um
valor para o parâmetro de senha para qualquer dos comandos que a suporte.
Por exemplo:
v Usado em um arquivo de credenciais:
Capítulo 6. Gerenciando a Segurança

145

user=dsadm
password={iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Usado na linha de comandos:
AppServerAdmin -username isadmin -password {iisenc}YJD9OKOxT2otQvTQFcA1qg==

O Arquivo de Credenciais
O arquivo de credenciais contém as credenciais do usuário que podem ser usadas
por muitos comandos do IBM InfoSphere Information Server que suportam a
opção -authfile, como dsjob, DirectoryCommand e outros.
Atenção: Como o arquivo de credenciais é usado para executar comandos que
exigem uma senha, é essencial armazenar o arquivo de credenciais em um local
seguro e ocultar seu conteúdo. O arquivo não deve ser legível, gravável ou
executável por ninguém que não seja um usuário ou grupo com acesso de
administrador. Além disso, os usuários que executam comandos que usam o
arquivo de credenciais devem ter o mesmo acesso do arquivo.
O arquivo de credenciais tem o seguinte formato:
v Deve ser codificado com o conjunto de caracteres padrão da plataforma ou
somente caracteres ASCII.
v Cada entrada deve ocupar uma linha inteira sem espaço em branco à direita ou
esquerda.
v O arquivo deve conter uma entrada de usuário e senha, embora algumas
ferramentas, como dsjob, suportem pares nome-valor adicionais, como domínio
e servidor.
v Os pares de nome e valor são separados por um sinal de igual (=). Por exemplo:
name=value

v Quando um valor é especificado em texto criptografado, ele deve ter sido
criptografado com o comando encrypt. A sequência criptografada é prefixada
com '{alias}', em que alias é o alias do provedor de criptografia.
v Quando um valor é especificado em texto simples, não criptografado, o valor
não deve começar com uma chave de abertura ({) nem conter uma chave de
fechamento (}) na sequência de texto simples.
v O valor pode ter até 1024 caracteres de comprimento.
v É possível incluir linhas de comentários, que devem começar com o sinal de
número (#).
v Se o mesmo nome de chave existir diversas vezes no arquivo, o primeiro par
nome-valor será usado.
Um arquivo de credenciais de amostra:
# dsadm credentials
user=dsadm
password={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
domain=[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
server=RemoteServer

Incluindo um Provedor de Criptografia Customizado
Você pode criar e configurar seu próprio provedor de criptografia. Para fornecer
sua própria criptografia, você pode fazer isso criando uma implementação da
interface EncryptionProvider.

Procedimento
1. No arquivo JAR que contém a classe customizada, crie um arquivo chamado
META-INF\services\com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider,
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que deve listar o nome de classe de implementação do provedor de
criptografia. O provedor de criptografia é carregado como um provedor de
serviços. Consulte a documentação Java para obter informações sobre os
provedores de serviços.
2. Implemente os arquivos de classe no caminho de classe do Java Runtime
Environment.
a. Copie seu arquivo JAR para os diretórios a seguir, dependendo das
camadas instaladas no computador.
v install_root/InformationServer/ASBNode/lib/java
v install_root/InformationServer/ASBServer/lib/java
b. Inclua os caminhos completos para esses arquivos JAR na variável de
ambiente ISF_UTIL_EXT_CP. O valor dessa variável de ambiente é incluído
no caminho da classe quando o comando encrypt é executado a partir de
um destes diretórios:
v install_root/InformationServer/ASBNode/bin
v install_root/InformationServer/ASBServer/bin
3. Para usar seu novo provedor de criptografia customizado ao executar o
comando de criptografia, crie um arquivo denominado
iis.crypto.site.properties nos diretórios a seguir, dependendo das camadas
instaladas no computador.
install_root/InformationServer/ASBNode/conf
install_root/InformationServer/ASBServer/conf
Inclua a seguinte entrada em uma linha no arquivo:
iis.crypto.default.provider=class_name_of_your_custom_provider

Resultados
Com essas mudanças, quando você executar o comando encrypt, o provedor de
criptografia customizado será usado para criptografar o texto.
Nota: Se você tiver criado anteriormente um provedor de criptografia customizado
diferente, ele ainda poderá ser usado para decriptografar o texto que foi
criptografado com ele. Para continuar usando um provedor anterior com o novo,
mantenha ambos os conjuntos de arquivos JAR no caminho de classe. Você
também deve assegurar-se de que os provedores usem alias exclusivos.
Interface EncryptionProvider:
Referência para a interface implementada pelos provedores de criptografia.
public interface com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider

Os métodos encrypt e decrypt são os métodos de criptografia e decriptografia do
provedor.
O método getAlias deve retornar um nome abreviado (normalmente um acrônimo)
que identifica exclusivamente o provedor de criptografia. Esse alias pode ser usado
pelos responsáveis pela chamada para marcar os dados criptografados com um
prefixo entre chaves ({}) para determinar qual provedor foi usado para criptografar
os dados. O IBM InfoSphere Information Server usa o mecanismo de provedor de
serviços Java padrão para carregar o provedor de criptografia do caminho de
classe. Portanto, o arquivo de configuração META-INF/services/
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider deve ser criado e
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empacotado. O local do arquivo JAR a ser usado para compilação é
installation_directory/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client/iis_util.jar. Consulte a documentação Java para obter
informações sobre os provedores de serviços.
Resumo do Método
Retorna

Método

byte[]

decrypt(byte[] encryptedBytes)
O método decrypt obtém uma matriz
criptografada de bytes e retorna uma matriz
decriptografada de bytes.

byte[]

encrypt(byte[] clearBytes)
O método encrypt obtém uma matriz de
bytes e retorna uma matriz criptografada de
bytes.

java.lang.String

getAlias()
Retorna o alias do provedor de criptografia.

void

initialize(java.util.HashMap initData)
Reservado para uso futuro.

Detalhe de Método
getAlias
getAlias()
Retorna o alias do provedor de criptografia. O alias do provedor de
criptografia consiste em caracteres ASCII alfanuméricos, que pode conter
apenas [0-9][a-z][A-Z]. Ele deve identificar exclusivamente o provedor de
criptografia. O valor de retorno desse método é usado pelos responsáveis pela
chamada para prefixar os dados criptografados com {alias_value}. O próprio
alias não pode conter caracteres chave de abertura ({) ou chave de fechamento
(}).
Retorna:
Cadeia
initialize
initialize(java.util.HashMap initData) throws InitializationException
Reservado para uso futuro.
Parâmetros:
java.util.HashMap - initData
Lança:
InitializationException
encrypt
encrypt(byte[] clearBytes)
O método encrypt obtém uma matriz de bytes e retorna uma matriz
criptografada de bytes.

148

Guia de Administração

Parâmetros:
byte[] - clearBytes
Retorna:
byte[]
decrypt
decrypt(byte[] encryptedBytes)
O método decrypt obtém uma matriz criptografada de bytes e retorna uma
matriz decriptografada de bytes.
Parâmetros:
byte[] - encryptedBytes
Retorna:
byte[]
Ativando Criptografia Mais Avançada:
A IBM fornece arquivos de políticas de jurisdição ilimitados Java Cryptography
Extension (JCE) que permitem o uso de tamanhos de chaves mais avançados (mais
longos) para criptografia Java. Se quiser criar um provedor de criptografia
customizado usando esses tamanhos de chaves mais avançados, faça download e
instale os arquivos de políticas de jurisdição ilimitados da IBM usando as etapas a
seguir.
Sobre Esta Tarefa
Esses arquivos de políticas de jurisdição ilimitados Java JCE contêm chaves que
mais longas do que 128 bits. É possível localizar informações adicionais sobre
algoritmos de criptografia e tamanhos de chaves do IBM JRE e esses arquivos de
políticas em Appendixes A, B, and E of the JCE API Specification & Reference no
developerWorks (http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/60/
secguides/JceDocs/api_users_guide.html#AppA).
Procedimento
1. Na página de informações de segurança no site do developerWorks
(http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/60/), clique no link
IBM SDK Policy files.
2. Clique no link IBM SDK Policy files.
3. Efetue login com seu ID de usuário e senha da IBM .
4. Selecione Unrestricted JCE Policy files for SDK 1.4.2 e clique em Continue.
5. Selecione Unrestricted JCE Policy files for SDK for all newer versions e clique
em Continue.
6. Se você aceitar a licença, faça download do arquivo unrestrict142.zip e extraia
os arquivos local_policy.jar e US_export_policy.jar.
7. Salve esses dois arquivos nos diretórios root_directory/InformationServer/
ASBNode/apps/jre/lib/security e root_directory/InformationServer/
ASBServer/apps/jdk/jre/lib/security e substitua os arquivos existentes dos
mesmos nomes.
8. Reinicie o JRE para efetivar a nova política.
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O que Fazer Depois
Crie e inclua uma implementação customizada da interface EncryptionProvider
que usa esses arquivos de políticas.
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Capítulo 7. Ativando Edições e Feature Packs Autorizados do
IBM InfoSphere DataStage
Se a sua autorização para edições, trade ups ou feature packs do IBM InfoSphere
DataStage for alterada após a instalação do IBM InfoSphere Information Server,
será necessário ativar os itens recém-autorizados antes de poder usá-los. Se você
não tiver mais autorizações para os itens, desative-os.
Quando você instala o IBM InfoSphere DataStage usando o programa de instalação
do InfoSphere Information Server, o programa solicita para selecionar as edições e
os feature packs do InfoSphere DataStage a serem instalados e ativados. Cada item
na lista de seleção ativa as telas e os recursos de tarefas do InfoSphere DataStage
associados. Selecione os itens para os quais você possui um Certificado de
Titularidade válido da IBM. O programa de instalação ativa os recursos associados
aos itens selecionados. Quaisquer outras edições ou feature packs são desativados
e não podem ser usados.
Se posteriormente você adquirir autorizações para uma edição ou feature pack
adicional do InfoSphere DataStage, para usar os recursos incluídos no item, será
necessário ativar o item no InfoSphere Information Server. Se você não tiver mais
autorização para um item, será necessário desativá-lo. Ao desativar a edição ou o
feature pack, os recursos no item não estão mais disponíveis para o uso.
Para ativar ou desativar uma edição ou um feature pack, execute a ferramenta de
linha de comandos LicensingServiceAdmin.
Se você tiver instalado o InfoSphere DataStage, o produto integral com todos os
recursos opcionais terá sido instalado. Entretanto, o programa de instalação ativou
apenas os recursos associados à edição e aos recursos selecionados no momento da
instalação. Se você adquirir autorizações para recursos adicionais do InfoSphere
DataStage, ative-os usando a ferramenta LicensingServiceAdmin. Além disso, use a
ferramenta se você estiver autorizado para uma edição adicional ou trade up para
uma edição diferente.
Por exemplo, uma empresa está autorizada para o IBM InfoSphere DataStage
Server e ativa esse item. Posteriormente, ela é autorizada para o IBM InfoSphere
DataStage a partir do Trade Up do DataStage Server. Ela usa a ferramenta
LicensingServiceAdmin para ativar a funcionalidade integral do produto
InfoSphere DataStage.
Um outro exemplo, uma empresa está autorizada para o InfoSphere DataStage e
ativa esse item. Posteriormente, ela é autorizada para o feature pack do IBM
InfoSphere DataStage Balanced Optimization e inclui o IBM InfoSphere DataStage
MVS Edition. Ele ativa essas edições e recursos usando a ferramenta
LicensingServiceAdmin.
A tabela a seguir lista as edições e os feature packs do InfoSphere DataStage que o
programa de instalação do InfoSphere Information Server pode instalar. A tabela
também lista os recursos incluídos em cada item.
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Tabela 9. Edições e Feature Packs do InfoSphere DataStage
Item Instalável

Recursos

IBM InfoSphere DataStage

v Recursos de tarefa do InfoSphere
DataStage
v Telas paralelas
v Telas do servidor

IBM InfoSphere DataStage Server Edition

v Recursos de tarefa do InfoSphere
DataStage
v Telas do servidor

IBM InfoSphere DataStage MVS Edition

v Recursos de tarefa do InfoSphere
DataStage
v Telas do MVS (mainframe)

IBM InfoSphere DataStage Pack para SAS

v Recursos do SAS

Recursos de otimização balanceada do IBM
InfoSphere DataStage

v Recursos de otimização balanceada do
InfoSphere DataStage

Se forem criadas tarefas que dependem de determinadas edições ou feature packs,
e essas edições ou feature packs estiverem desativados, as tarefas permanecerão no
repositório. Entretanto, elas não poderão ser abertas ou ocasionarão uma
mensagem de erro quando abertas.

Visualizando uma Lista de Edições e Feature Packs Ativados do IBM
InfoSphere DataStage
Execute a ferramenta de linha de comandos LicensingServiceAdmin para listar as
edições e os feature packs ativados do IBM InfoSphere DataStage em seu conjunto.

Antes de Iniciar
É necessário ter pelo menos autoridade de Administrador do Conjunto.

Procedimento
1. Efetue login no computador no qual a ferramenta LicensingServiceAdmin está
instalada:
v Se você implementou o armazenamento em cluster do IBM WebSphere
Application Server em sua instalação, efetue login no computador que
hospeda o WebSphere Application Server Deployment Manager.
v Se você não implementou o armazenamento em cluster, efetue login no
computador da camada de serviços.
Em qualquer um dos casos, use uma conta que tenha permissão de execução
para as ferramentas no diretório ASBServer/bin, conforme descrito na próxima
etapa.
2. Altere para o diretório ASBServer/bin no diretório no qual o IBM InfoSphere
Information Server está instalado. Por exemplo:
v

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

Windows
cd C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin
v
3. Execute o comando LicensingServiceAdmin com a opção -list_features.
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Em vez das opções -user e -password, é possível fornecer um arquivo de
credenciais com a opção -authfile. Se você não fornecer um usuário, uma senha
ou um arquivo de credenciais, será solicitado um ID de usuário e uma senha.
Linux

UNIX

./LicensingServiceAdmin.sh -user iauser -password iapswd -list_features
Windows

LicensingServiceAdmin -user iauser -password iapswd -list_features

No comando,
v iauser é o nome de um usuário que tem autoridade de usuário para o
conjunto.
v iapswd é a senha de usuário.
O comando lista os recursos que estão ativados. Os recursos desativados não
são listados. Por exemplo:
DS,DSServer,DSMVS,BalOpt,SAS,QS
Componentes ativados:
IBM InfoSphere DataStage
IBM InfoSphere DataStage Server
IBM InfoSphere DataStage MVS Edition
IBM InfoSphere DataStage Balanced Optimization
IBM InfoSphere DataStage Pack para SAS
IBM InfoSphere QualityStage
DataStage e QualityStage Administrator
DataStage e QualityStage Director
DataStage e QualityStage Designer
Recursos ativados:
job-type = DataStage
job-type = QualityStage
licensed-feature = BAL_OPT
licensed-feature = SAS_PACK
canvas = Parallel
tela = Servidor
canvas = MVS

Como o IBM InfoSphere QualityStage compartilha os componentes e os
aplicativos clientes do InfoSphere DataStage, ele também será listado como um
dos recursos ativados se o InfoSphere QualityStage estiver instalado. Embora
seja listado como um dos recursos, o InfoSphere QualityStage não poderá ser
ativado nem desativado com a ferramenta LicensingServiceAdmin. Para ativar
o InfoSphere QualityStage, instale o InfoSphere QualityStage usando o
programa de instalação. Para desativar o InfoSphere QualityStage, desinstale o
InfoSphere QualityStage usando o programa de remoção de software.
A lista de aplicativos clientes ativados do InfoSphere DataStage e do InfoSphere
QualityStage também é conhecida. Todos os três aplicativos são ativados
quando o InfoSphere QualityStage ou qualquer versão do InfoSphere DataStage
está instalada. Se o IBM InfoSphere Information Analyzer estiver instalado sem
o InfoSphere DataStage ou o InfoSphere QualityStage, o único cliente do
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator será ativado.

Ativando e Desativando Edições e Feature Packs do IBM InfoSphere
DataStage
Execute a ferramenta de linha de comandos LicensingServiceAdmin para alterar os
recursos do InfoSphere DataStage que foram ativados quando a camada de
serviços foi instalada. A ferramenta poderá ativar ou desativar as edições e os
feature packs do InfoSphere DataStage em seu conjunto se o InfoSphere DataStage
estiver instalado.
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Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
Para ativar ou desativar edições e feature packs do InfoSphere DataStage no
conjunto, execute o comando LicensingServiceAdmin. Toda vez que você executar
o comando, especifique todos os itens que desejar ativar. Quaisquer edições ou
feature packs não especificados serão desativados pelo comando. Os recursos reais
ativados dependem da combinação de edições e recursos especificados. Por essa
razão, eles devem ser todos fornecidos em um único comando.
Não é possível usar a ferramenta para ativar os recursos do InfoSphere DataStage
se o InfoSphere DataStage não estiver instalado. Além disso, a ferramenta não
pode ser usada para desativar todos os recursos do InfoSphere DataStage. Para
remover todos os recursos do InfoSphere DataStage, remova o InfoSphere
DataStage usando o programa de remoção de software do IBM InfoSphere
Information Server.

Procedimento
1. Efetue login no computador no qual a ferramenta LicensingServiceAdmin está
instalada:
v Se você implementou o armazenamento em cluster do IBM WebSphere
Application Server em sua instalação, efetue login no computador que
hospeda o WebSphere Application Server Deployment Manager.
v Se você não implementou o armazenamento em cluster, efetue login no
computador da camada de serviços.
Em qualquer um dos casos, use uma conta que tenha permissão de execução
para as ferramentas no diretório ASBServer/bin, conforme descrito na próxima
etapa.
2. Altere para o diretório ASBServer/bin no diretório no qual o InfoSphere
Information Server está instalado. Por exemplo:
v

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

Windows
v
cd C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin
3. Execute o comando LicensingServiceAdmin com a opção -set_features.
Em vez das opções -user e -password, é possível fornecer um arquivo de
credenciais com a opção -authfile. Se você não fornecer um usuário, uma senha
ou um arquivo de credenciais, será solicitado um ID de usuário e uma senha.
Linux

UNIX

./LicensingServiceAdmin.sh -user isadmin -password ispswd -set_features codes
Windows

LicensingServiceAdmin -user isadmin -password ispwd -set_features codes

No comando,
v isadmin é o nome de um usuário que possui autoridade de administrador do
conjunto.
v ispwd é a senha do usuário.
v codes é uma lista separada por vírgula de códigos que especificam as edições
e os feature packs a serem ativados. A tabela a seguir descreve os códigos de
recurso válidos:
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Tabela 10. Códigos de Recurso para LicensingServiceAdmin
Código de Recurso

Descrição

DS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage

DSServer

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Server

DSMVS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage MVS
Edition

SAS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Pack para
SAS

BalOpt

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

Toda vez que você executar o comando, especifique os códigos de recurso
para todas as edições e os feature packs a serem ativados. Inclua quaisquer
edições e feature packs já ativados, que você deseja que permaneçam
ativados. Quaisquer edições e feature packs que você não listar no comando
serão desativados.
Se você tiver autorização para o IBM InfoSphere DataStage Server e o IBM
InfoSphere DataStage a partir do Trade Up do DataStage Server, especifique
apenas o código de recurso DS. Não especifique o código de recurso
DSServer.
Os códigos de recurso não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas. Para
incluir o espaço em branco na lista de códigos de recurso, inclua a lista entre
aspas.
Por exemplo, para ativar o InfoSphere DataStage, o Recurso de Otimização
Balanceada do InfoSphere DataStage e o InfoSphere DataStage Pack para SAS,
execute o comando a seguir.
LicensingServiceAdmin -user isadmin -password ispwd -set_features DS,SAS,BalOpt

O comando ativa os recursos. Neste exemplo, a tela do Mainframe não está
ativada nos aplicativos clientes do InfoSphere DataStage. O comando então lista
os resultados:
DS,SAS,BalOpt,QS
Componentes ativados:
IBM InfoSphere DataStage
IBM InfoSphere DataStage Pack para SAS
IBM InfoSphere DataStage Balanced Optimization
IBM InfoSphere QualityStage
DataStage e QualityStage Administrator
DataStage e QualityStage Director
DataStage e QualityStage Designer
Recursos ativados:
job-type = DataStage
job-type = QualityStage
licensed-feature = BAL_OPT
licensed-feature = SAS_PACK
canvas = Parallel
canvas = Server

Como o IBM InfoSphere QualityStage compartilha os componentes e os
aplicativos clientes do InfoSphere DataStage, ele também será listado como um
dos recursos ativados se o InfoSphere QualityStage estiver instalado. Embora
seja listado como um dos recursos, o InfoSphere QualityStage não poderá ser
ativado nem desativado com a ferramenta LicensingServiceAdmin. Para ativar
o InfoSphere QualityStage, instale o InfoSphere QualityStage usando o
programa de instalação. Para desativar o InfoSphere QualityStage, desinstale o
InfoSphere QualityStage usando o programa de remoção de software.
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A lista de aplicativos clientes ativados do InfoSphere DataStage e do InfoSphere
QualityStage também é conhecida. Todos os três aplicativos são ativados
quando o InfoSphere QualityStage ou qualquer versão do InfoSphere DataStage
está instalada. Se o IBM InfoSphere Information Analyzer estiver instalado sem
o InfoSphere DataStage ou o InfoSphere QualityStage, o único cliente do
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator será ativado.

Referência do Comando LicensingServiceAdmin
Execute o comando LicensingServiceAdmin para gerenciar a ativação e a ativação
das edições e feature packs do IBM InfoSphere DataStage após a instalação do
InfoSphere DataStage.

Finalidade
Se você tiver autorização para determinadas edições e feature packs do InfoSphere
DataStage após executar o programa de instalação do IBM InfoSphere Information
Server, execute esse comando para ativar os itens recentemente autorizados. Se
você não tiver mais autorizações para os itens, execute esse comando para
desativá-los.
Se você não tiver mais autorização para qualquer edição ou recurso do InfoSphere
DataStage, será necessário remover o InfoSphere DataStage usando o programa de
remoção de software do InfoSphere Information Server. Não é possível usar a
ferramenta para desativar todas as edições e recursos do InfoSphere DataStage.
Se você implementou o armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application
Server em sua instalação, o comando está localizado no computador que hospeda o
WebSphere Application Server Deployment Manager. Se você não tiver
implementado o armazenamento em cluster, o comando estará localizado no
computador da camada de serviços.
O comando pode ser localizado no computador da camada de serviços, no
subdiretório ASBServer/bin do diretório no qual o InfoSphere Information Server
está instalado. Por exemplo:
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin

Para usar a ferramenta, efetue login usando uma conta que tenha permissão de
execução para as ferramentas nesse diretório.

Sintaxe de comando
Linux
UNIX
LicensingServiceAdmin.sh [-help] [-authfile
credentials_filename| [-user user] [-password password]] [-set_features featurecodes]
[-list_features]
Windows
LicensingServiceAdmin [-help] [-user user] [-password password]
[-authfile credentials_filename| [-set_features featurecodes] [-list_features]

Parâmetros
help
Exibe as informações de uso da ferramenta.
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authfile credentials_filename
O nome do arquivo de credenciais que contém o ID do usuário e a senha de
um usuário que tem autoridade do administrador do conjunto. Essa opção
pode ser usada no lugar das opções de usuário e senha.
user user
O nome de um usuário que possui autoridade de administrador do conjunto.
Você pode usar a opção -user ou sua forma abreviada: -u.
password password
A senha para o usuário. Você pode usar a opção -password ou sua forma
abreviada: -p.
set_features featurecodes
Especifica uma lista de edições e feature packs do InfoSphere DataStage a
serem ativados. Os itens são especificados como uma lista separada por vírgula
de códigos. A tabela a seguir descreve códigos de recurso válidos. Os códigos
de recurso não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.
Tabela 11. Códigos de Recurso para LicensingServiceAdmin
Código de Recurso

Descrição

DS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage

DSServer

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Server

DSMVS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage MVS
Edition

SAS

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Pack para
SAS

BalOpt

Ativa o IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

Toda vez que você executar o comando, especifique os códigos de recurso para
todas as edições e os feature packs a serem ativados. Inclua quaisquer edições
e feature packs já ativados, que você deseja que permaneçam ativados.
Quaisquer edições e feature packs que você não desejar que sejam listados no
comando serão desativados.
Se você tiver autorização para o IBM InfoSphere DataStage Server e o IBM
InfoSphere DataStage a partir do Trade Up do DataStage Server, especifique o
código de recurso DS mas não o código de recurso DSServer.
Você pode usar a opção -set_features ou sua forma abreviada: -sf.
list_features
Faz com que o LicensingServiceAdmin produza uma lista de edições e feature
packs ativados. Se a opção -set_features também for especificada, o comando
LicensingServiceAdmin ativará as edições e os feature packs especificados e,
em seguida, produzirá a lista. A lista é produzida para stdout.
Você pode usar a opção -list_features ou sua forma abreviada: -lf.
O comando a seguir ativa todas as edições e os feature packs e lista os itens
ativados em um computador Linux ou UNIX:
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/LicensingServiceAdmin.sh
-u myadmin -p myadminpwd -lf -sf DS,DSMVS,BalOpt,SAS,DSServer
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Capítulo 8. Gerenciando Sessões Ativas
No IBM InfoSphere Information Server Web console, é possível visualizar uma lista
de todos os usuários atualmente conectados ao servidor no qual você efetuou
login.

Sobre Esta Tarefa
Você pode visualizar a hora de início de cada sessão e o registro de data e hora da
ação mais recente executada por cada usuário. É possível forçar o encerramento
imediato das sessões ativas, o que é útil ao preparar a interrupção do sistema.

Visualizando Todas as Sessões Ativas
No IBM InfoSphere Information Server Web console, é possível visualizar e
gerenciar as sessões do usuário ativas.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
Uma sessão de usuário é uma instância de usuário com uma conexão com o IBM
InfoSphere Information Server. Você pode visualizar todas as sessões ativas para
determinar se precisa definir limites para o máximo de sessões de usuário
permitidas, para desconexão de um ou mais usuários, ou para visualização dos
detalhes do usuário que está se conectando.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Sessão > Sessões
Ativas. O painel Sessões Ativas mostra os usuários que estão atualmente
conectados ao servidor.

Configurando Limites de Sessão
Você pode configurar o número máximo de sessões ativas no servidor. Além disso,
é possível especificar quanto tempo uma sessão pode permanecer inativa antes de
ser desconectada automaticamente e com que frequência as sessões são sondadas
quanto à inatividade.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Sessão > Sessões
Ativas.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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3. Na área de janela Sessões Ativas, clique em Propriedades Globais da Sessão.
4. Opcional: Especifique as configurações das sessões inativas e o número máximo
de sessões.
5. Clique em Salvar e Fechar.

Abrindo Detalhes do Usuário
Para visualizar as informações de uma sessão atual que inclua o registro do
usuário, a duração da sessão e as funções de segurança designadas ao usuário,
abra os detalhes de uma sessão do usuário.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Sessão > Sessões
Ativas.
3. Na área de janela Sessões Ativas, selecione uma sessão de usuário.
4. Clique em Abrir. A área de janela Abrir Detalhes do Usuário exibe informações
detalhadas da sessão do usuário.

Desconectando Todas as Sessões
Para forçar o encerramento imediato de todas as sessões ativas, desconecte todas as
sessões de usuário. Talvez você queira desconectar todos os usuários para preparar
o encerramento do sistema.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Sessão > Sessões
Ativas.
3. Na área de janela Sessões Ativas, clique em Desconectar Todas.
4. Na janela Desconectar Tudo, clique em Sim para finalizar imediatamente todas
as sessões.

Desconectando uma Sessão
Você pode desconectar uma sessão de usuário individual.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.
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Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Sessão > Sessões
Ativas.
3. Na área de janela Sessões Ativas, selecione uma sessão. Se vários usuários se
registrarem com a mesma conta de usuário, apenas a sessão selecionada será
desconectada.
4. Clique em Desconectar.
5. Clique em Sim para finalizar a sessão imediatamente.
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Capítulo 9. Gerenciando Clusters e Configurações de Alta
Disponibilidade
Se você implementou o armazenamento em cluster ou outras configurações de alta
disponibilidade em sua instalação do IBM InfoSphere Information Server,
administre-os usando as ferramentas de administração.

Administração de Configuração Ativa-Passiva
Se a sua camada de mecanismo (ou todas as camadas) estiver definida em uma
configuração ativa-passiva, administre o cluster usando as ferramentas de
administração fornecidas com seu software de alta disponibilidade.
Para obter informações adicionais sobre as configurações ativas-passivas, consulte
"Criando uma topologia de alta disponibilidade ativa-passiva de dois servidores
IBM InfoSphere Information Server Planning, Installation, and Configuration
Guide.

Administrando uma Configuração Ativa-Passiva Baseada no
Tivoli System Automation for Multiplatforms
Para obter informações sobre como gerenciar uma configuração ativa-passiva
baseada no Tivoli System Automation for Multiplatforms, consulte a documentação
do Tivoli.
Para obter a documentação do Tivoli System Automation for Multiplatforms,
consulte a página de documentação do Tivoli System Automation for
Multiplatforms em www.ibm.com/developerworks/wikis/display/
tivolidoccentral/Tivoli+System+Automation+for+Multiplatforms.

Administração de Clusters do WebSphere Application Server
Administre e mantenha os clusters do IBM WebSphere Application Server após
instalar ou atualizar o IBM InfoSphere Information Server em um ambiente em
cluster. Esta documentação presume que você esteja familiarizado com o
armazenamento em cluster do WebSphere Application Server.
Importante: A documentação do IBM InfoSphere Information Server presume que
você já esteja familiarizado com a computação distribuída, particularmente com o
armazenamento em cluster do WebSphere Application Server. Você deve
familiarizar-se com o a documentação do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment.

Ferramentas de Administração de Cluster do WebSphere
Application Server
As ferramentas a seguir são usadas para instalar, configurar e administrar clusters
do IBM WebSphere Application Server.
Estas informações presumem que você tenha concluído os procedimentos
necessários para instalar uma configuração de cluster altamente disponível. Para
obter informações adicionais, consulte o IBM InfoSphere Information Server Planning,
Installation, and Configuration Guide.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Console administrativo do WebSphere Application Server
O console administrativo do WebSphere Application Server é uma interface
da Web que fornece os recursos de configuração, operação e administração.
O console administrativo pode ser usado para iniciar e parar um
aplicativo, implementar um aplicativo, configurar recursos e implementar
configurações de segurança.
Use essa ferramenta para criar um cluster e configurar seus membros, nós
e processos. Se você estiver interessado em usar scripts para realizar essas
tarefas, consulte a documentação do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment:
v Para o IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão
7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
welc6topscripting.html
v Para o IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão
8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
welc6topscripting.html
WebSphere Application Server Launchpad
O WebSphere Application Server Launchpad identifica componentes na
mídia do produto WebSphere Application Server (disco ou download) que
você pode instalar. Ele é o único ponto de referência para instalar o
ambiente do WebSphere Application Server, uma plataforma integrada que
contém um servidor de aplicativos, um servidor da Web, um conjunto de
ferramentas de desenvolvimento da Web e software e documentação de
suporte adicionais.
Use essa ferramenta para instalar o WebSphere Application Server e um
servidor da Web de front-end Web, se você estiver criando uma
configuração de cluster do WebSphere Application Server.
WebSphere Edge Components Launchpad
O WebSphere Application Server Edge Components Launchpad contém um
balanceador de carga de software. É possível usar essa ferramenta para
trabalhar com um cluster do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment em vez de usar o IBM HTTP Server.
Para obter informações sobre o WebSphere Edge Components, Versão 7.0,
consulte: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/info/ae/welcome_edge.html
Para obter informações sobre o WebSphere Edge Components, Versão 8.0,
consulte: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/info/ae/welcome_edge.html
Profile Management tool
A Profile Management tool executa a configuração inicial de células e nós
do WebSphere Application Server. A Profile Management tool cria tarefas
em lote, scripts e arquivos de dados que podem ser executados para
executar as tarefas de customização do WebSphere Application Server.
Use essa ferramenta para criar o perfil de gerenciador de implementação e
um perfil customizado.
Programa de instalação do InfoSphere Information Server
O programa de instalação do InfoSphere Information Server detecta o
processo do gerenciador de implementação que está instalado como um
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pré-requisito em seu computador e solicita a você as informações que ele
precisa para executar um instalação de cluster.
Use essa ferramenta durante o processo de instalação para especificar o
local do diretório do WebSphere Application Server, o perfil de gerenciador
de implementação e o nome do host e número da porta do servidor da
Web de front-end ou balanceador de carga.
Para obter informações adicionais sobre o WebSphere Application Server, consulte
a documentação do WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server 7.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
welcome_ndmp.html
v IBM WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/welcome_ndmp.html

Propagando o Arquivo plugin-cfg.xml para o Servidor da Web
de Front-end
O arquivo plugin-cfg.xml é usado pelo servidor da Web de front-end no tempo de
execução para executar o gerenciamento de carga de trabalho no cluster. É
necessário atualizar e propagar esse arquivo para o servidor da Web quando um
novo membro é incluído no cluster ou quando um novo aplicativo J2EE é
implementado no cluster.

Antes de Iniciar
Se você não estiver familiarizado com os servidores HTTP em um ambiente do
IBM WebSphere Application Server Network Deployment, leia os seguintes tópicos
e subseções do centro de informações do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment para a versão aplicável:
v Para o IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html
v Para o IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html

Sobre Esta Tarefa
O arquivo plugin-cfg.xml é um arquivo de configuração gerado pelo IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Ele está no caminho
<caminho_de_instalação_do_plug-in_do_servidor_da_Web>/config/
<definição_de_servidor_da_Web>, por exemplo, C:/IBM/HTTPServer/Plugins/
config/webserver1.
Ele é usado no tempo de execução pelo servidor da Web de front-end para
executar o gerenciamento de carga de trabalho no cluster. O arquivo está no
computador no qual o servidor da Web está instalado. Esse arquivo deve ser
mantido sempre atualizado para que o Gerenciamento de Carga de Trabalho seja
implementado corretamente no nível da Web. Regenere e propague o arquivo
plugin-cfg.xml quando os seguintes eventos ocorrerem:
v A camada de domínio do conjunto foi recentemente instalada (instalada
temporariamente).
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Um produto do conjunto foi recentemente instalado como um complemento.
Um produto do conjunto foi removido após uma desinstalação.
Um novo membro foi incluído no cluster.
Um novo aplicativo IBM InfoSphere Information Services Director foi gerado e
implementado no cluster.
v O servidor da Web de front-end foi substituído por um outro servidor da Web.
v
v
v
v

Para facilitar o gerenciamento desse arquivo de configuração, o IBM WebSphere
Application Server Network Deployment pode propagar automaticamente o
arquivo plugin-cfg.xml para o servidor da Web. Dependendo de sua topologia do
servidor da Web, essa automação pode não estar sempre disponível. Pode ser
necessário regenerar e propagar esse arquivo manualmente para o computador do
servidor da Web. Há três cenários possíveis:
v Cenário 1: O servidor da Web está instalado em um nó gerenciado.
Neste caso, o arquivo plugin-cfg.xml é regenerado e propagado
automaticamente pelo IBM WebSphere Application Server Network Deployment
para o nó gerenciado que está hospedando o servidor da Web. Podem levar
alguns minutos para o WebSphere Application Server regenerar e propagar o
arquivo de plug-in para o servidor da Web. Não é necessário propagar o arquivo
plugin-cfg.xml porque essa etapa é concluída para você.
v Cenário 2: O servidor da Web está instalado em um nó não gerenciado (ou seja,
não há nenhum agente do nó para gerenciar a definição de servidor da Web).
Neste caso, o IBM WebSphere Application Server Network Deployment não
pode propagar automaticamente o arquivo plugin-cfg.xml para o servidor da
Web, portanto é necessário propagá-lo manualmente.
v Cenário 3: O servidor da Web está instalado em um nó não gerenciado e é o
IBM HTTP Server (IHS).
Neste caso especial, o arquivo plugin-cfg.xml também é propagado
automaticamente pelo IBM WebSphere Application Server Network Deployment
para o nó não gerenciado que hospeda o IHS. Essa funcionalidade é obtida por
causa do processo de administração do IHS que é executado no computador da
servidor da Web, que pode agir como um agente do nó para o servidor da Web.

Procedimento
Para propagar manualmente o arquivo plugin-cfg.xml:
Para obter informações sobre a topologia apropriada (um cenário de instalação
distribuída remota ou um cenário de instalação distribuída local), consulte as
seções sobre a regeneração do arquivo plugin-cfg.xml e a propagação do arquivo
plugin-cfg.xml nos seguintes tópicos:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 6.1:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tins_road_plugins.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tins_road_plugins.html
Para obter informações adicionais sobre os nós gerenciados e não gerenciados no
IBM WebSphere Application Server Network Deployment, consulte os seguintes
recursos:
v A publicação do IBM Redbooks, WebSphere Application Server V6 Scalability and
Performance Handbook: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246392.html
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v Informações sobre Nós no centro de informações do IBM WebSphere Application
Server Network Deployment 6.1: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/cagt_node.html
v Informações sobre Nós Gerenciados e Não Gerenciados no centro de informações do
IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/cagt_node.html
v A dica de publicação do IBM Redbooks, New Web Server Support in WebSphere
Application Server V6: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0552.html

Incluindo um Novo Membro de Cluster
É possível criar membros de cluster adicionais a partir do console administrativo
do IBM WebSphere Application Server. Os membros de cluster adicionais são
essencialmente cópias dos membros de cluster existentes. Este procedimento é
chamado de armazenamento em cluster vertical ou escalabilidade vertical.

Antes de Iniciar
É necessário ter um agente do nó existente e pelo menos um membro de cluster
em execução na máquina na qual você deseja criar um novo membro de cluster. Se
desejar criar um novo membro de cluster em uma máquina que ainda não hospeda
um agente do nó, consulte a seção Incluindo um Novo Nó Gerenciado.

Procedimento
1. Siga estas instruções para criar um novo membro de cluster em um nó
gerenciado existente, diretamente do console administrativo do IBM WebSphere
Application Server. Será solicitado que você especifique o nó no qual o novo
membro de cluster será criado. Opcionalmente, também é possível especificar o
peso de um servidor que será usado para o balanceamento de carga no tempo
de execução e se portas HTTP exclusivas devem ser geradas.
v Incluindo membros em um cluster no IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/trun_wlm_member.html
v Incluindo número em um cluster no IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/trun_wlm_member.html
2. Se você estiver usando um servidor HTTP como o dispatcher de front-end para
seu cluster, regenere e propague o arquivo plugin-cfg.xml.
Isso é necessário para que o plug-in de gerenciamento de carga de trabalho do
servidor da Web de front-end considere o novo membro de cluster. Regenere e
propague o arquivo plugin-cfg.xml para o servidor da Web de front-end
conforme descrito em Propagando o arquivo plugin-cfg.xml para o servidor da
Web de front-end.

Incluindo um Novo Nó Gerenciado
Crie um novo nó gerenciado para expandir o escopo de um cluster.Este
procedimento é conhecido como armazenamento em cluster horizontal ou
escalabilidade.
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Antes de Iniciar
v Certifique-se de que o Deployment Manager esteja em execução. Se não estiver
em execução, inicie-o como descrito em “Iniciando o Gerenciador de
Implementação do IBM WebSphere Application Server (Windows)” na página
217 ou em “Iniciando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” na página 220.
Importante: Certifique-se de que o relógio do sistema no qual você deseja criar
um novo nó gerenciado esteja sincronizado com o relógio do sistema do
Deployment Manager e os outros sistemas de nós. Quando os relógios dos
vários computadores de nós não estão sincronizados, diversos problemas podem
surgir no tempo de execução. Verifique se os relógios em todos os sistemas estão
sincronizados usando a data e hora universais.

Sobre Esta Tarefa
Este procedimento é o mesmo procedimento do IBM WebSphere Application
Server Network Deployment 7.0 e 8.0.

Procedimento
1.

Linux
Configure os recursos do descritor de arquivo no nó conforme
descrito em “Configurando os Recursos do Descritor de Arquivo para o IBM
WebSphere Application Server (Linux)” na página 221.

Desconfigure a variável LDR_CNTRL no nó conforme descrito em
“Configurando Alocação de Memória para o IBM WebSphere Application
Server (AIX)” na página 221.
3. Crie um perfil customizado no computador agente do nó usando a Profile
Management Tool. Siga as etapas em IBM InfoSphere Information Server Planning,
Installation, and Configuration Guide.
2.

AIX

Lembre-se: Ao criar um perfil customizado, na página Federação, especifique
um nome de usuário administrador e senha do WebSphere Application Server
para se conectar ao Deployment Manager.
Nota: Não selecione a caixa de opção Associar este nó posteriormente.
4. Crie um membro de cluster (por exemplo, "server3") na máquina do agente do
nó. Siga as etapas em IBM InfoSphere Information Server Planning, Installation, and
Configuration Guide.
Nota: Ao selecionar o nó para criar o membro de cluster, na página Criar
Membros de Cluster Adicionais, certifique-se de selecionar o novo nó
gerenciado que você criou na etapa anterior.
5. Sincronize o novo nó gerenciado. Execute o comando syncNode do WebSphere
Application Server a partir do computador que hospeda o nó gerenciado. É
necessário especificar o nome do host e a porta do Deployment Manager e o
nome de usuário administrador e a senha do WebSphere Application Server
como argumentos de entrada.
Nota: Não inicie os agentes do nó ainda. A operação syncNode leva alguns
minutos para ser concluída.
Consulte a documentação do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obter informações de referência completas sobre o comando
syncNode.
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v Para 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_syncnode.html
v Para 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_syncnode.html
A seguir é mostrada a sintaxe do comando syncNode, seguida por um exemplo
do arquivo de log do comando syncNode localizado sob o diretório do perfil
customizado.
syncNode dmgr_hostname dmgr_port -username was_admin_username
-password was_admin_password
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\bin>syncNode myDmgr01 8879
-username wasadmin -password *******
ADMU0116I: As informações da ferramenta estão sendo registradas no arquivo
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\syncNode.log
ADMU0128I: Iniciando a ferramenta com o perfil Custom01
ADMU0401I: Inicie a operação syncNode para o nó myNode01 com o
host local do Deployment Manager: 8879
ADMU0016I: Sincronizando a configuração entre o nó e a célula.
ADMU0402I: A configuração para o nó myNode01 foi sincronizada
com o Deployment Manager myDmgr01: 8879

Quando a sincronização estiver concluída, verifique se o perfil customizado
contém ambos os diretórios recentemente criados: o diretório classes e o
diretório informationServer. Esses dois diretórios e os arquivos que eles
contêm são o resultado da operação de sincronização.
Nota: Se a sincronização falhar, você poderá revisar o arquivo de log do
comando syncNode (syncNode.log) no diretório de perfil customizado.
6. Inicie o novo agente do nó no computador agente do nó, usando o comando
startNode do WebSphere Application Server.
Consulte a documentação do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obter informações sobre o comando startNode.
v Para 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_startnode.html
v Para 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_startnode.html
7. Inicie o membro de cluster recentemente criado a partir do console
administrativo do WebSphere Application Server.
8. Propague o plugin-cfg.xml para o plug-in WLM do servidor da Web de
front-end para considerar o novo membro de cluster. Consulte “Propagando o
Arquivo plugin-cfg.xml para o Servidor da Web de Front-end” na página 165.

Sincronizando os Nós Após Alterar a Configuração do
Repositório Principal
Ao alterar a configuração do repositório principal, sincronize os nós para assegurar
que as mudanças sejam propagadas para todos os nós na célula. Este procedimento
é o mesmo para o IBM WebSphere Application Server Network Deployment
Versões 7.0 e 8.0.

Sobre Esta Tarefa
O WebSphere Application Server sincroniza os nós internamente em uma base
regular e automática. Entretanto, você também poderá sincronizar os nós sempre
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que precisar, em vez de ter que esperar o WebSphere Application Server. Por
exemplo, altere a configuração do repositório principal quando incluir um novo
membro de cluster ou alterar uma configuração de segurança.
Importante: Os nós precisam ser sincronizados sempre que houver uma mudança
na configuração do repositório principal, incluindo atualizações na topologia ou
nas configurações da célula.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
Expanda a seção Administração do Sistema e, em seguida, clique em Nós.
Selecione os nós que você deseja sincronizar (mais provavelmente todos eles).
Clique em Sincronizar ou Sincronização Completa.
Para obter informações sobre a diferença entre Sincronizar e Sincronização
Completa, consulte a seção do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment sobre a sincronização da configuração do nó:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
tagt_svr_conf_nodes.html
v 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
tagt_svr_conf_nodes.html

Reiniciando Processos do Servidor de Aplicativos
Ao alterar uma configuração no nível de célula, você deve reiniciar todos os
processos do IBM WebSphere Application Server Network Deployment para tornar
as mudanças efetivas. É necessário reiniciar os servidores de aplicativos, agentes do
nó e gerenciador de implementação em cada máquina em uma ordem específica.

Sobre Esta Tarefa
É necessário reiniciar todos os processos do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment ao modificar qualquer coisa no nível de célula (nível do
gerenciador de implementação). Por exemplo, reinicie os processos do servidor de
aplicativos após executar qualquer uma das seguintes tarefas:
v Alterar a segurança no nível da célula (por exemplo, ao ativar SSL, substituir
certificados SSL ou alternar o registro do usuário)
v Modificar configurações para uma origem de dados
v Alterar outras configurações no nível de célula
Para obter informações sobre como executar as tarefas envolvidas em cada uma
dessas etapas neste tópico, consulte as tabelas a seguir.
Nota: O modo mais simples de reiniciar os agentes do nó e os servidores de
aplicativos (clusters) é por meio do console administrativo do WebSphere
Application Server. Se em vez disso você usar as ferramentas de linha de
comandos, certifique-se de especificar um nome de usuário administrador e senha
do WebSphere Application Server.

Procedimento
1. Pare todos os processos do WebSphere Application Server na seguinte ordem:
a. Pare todos os servidores de aplicativos em cada computador.
b. Pare todos os agentes do nó em cada computador.
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c. Pare o gerenciador de implementação.
Para parar servidores de aplicativos, agentes de nós e gerenciadores de
implementação do IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
Versão 7.0 e 8.0, consulte a tabela a seguir.
Tabela 12. Parando os Processos do WebSphere Application Server
Processo do WebSphere Application
Server

Parando o Processo na Versão 7.0

Parando o Processo na Versão 8.0

Servidor de aplicativos (parando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

Agente do nó (parando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_stopnode.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_stopnode.html

Gerenciador de implementação
(parando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_stopmanager.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_stopmanager.html

2. Depois de ter parado todos os processos do WebSphere Application Server, é
possível continuar para reiniciá-los. Inicie todos os processos do WebSphere
Application Server na seguinte ordem:
a. Inicie o gerenciador de implementação.
b. Inicie todos os agentes do nó em cada máquina.
c. Inicie todos os servidores de aplicativos em cada máquina.
Nota: Ao reiniciar o servidor de aplicativos, você reinicia o cluster.
Para iniciar servidores de aplicativos, agentes de nós e gerenciadores de
implementação do IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
Versão 7.0 e 8.0, consulte a tabela a seguir.
Tabela 13. Iniciando Processos do WebSphere Application Server
Processo do WebSphere Application
Server

Iniciando o Processo na Versão 7.0

Iniciando o Processo na Versão 8.0

Gerenciador de implementação
(iniciando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_startmanager.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_startmanager.html

Agente do nó (iniciando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_startnode.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/
info/ae/ae/rxml_startnode.html

Servidor de aplicativos (iniciando)

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

Acesse:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

Nota: Para obter informações adicionais sobre os agentes do nó:
v Para 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
uagt_rnodeagent.html.
v Para 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
uagt_rnodeagent.html.
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Configurando a Persistência de Banco de Dados de Sessões
HTTP
Ao instalar o IBM InfoSphere Information Server em um ambiente em cluster, o o
gerenciamento de sessões HTTP é configurado para usar a replicação
memória-a-memória.
Se você quiser usar uma abordagem de persistência de banco de dados, configure
o IBM WebSphere Application Server Network Deployment como descrito na Seção
6.8.5 da publicação do IBM Redbooks, WebSphere Application Server V6 Scalability
and Performance Handbook: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246392.html.
Consulte a seção 6.8 para obter informações adicionais sobre as vantagens e as
desvantagens dos dois mecanismos.
Para configurar a persistência de sessão de banco de dados, use as instruções no
centro de informações do IBM WebSphere Application Server:
v Para o WebSphere Application Server, Versão 7.0: http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tprs_cnfp.html
v Para o WebSphere Application Server, Versão 8.0: http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tprs_cnfp.html

Administração de Configuração de Alta Disponibilidade do IBM DB2
Estas tarefas descrevem como administrar um banco de dados do IBM InfoSphere
Information Server em uma configuração de cluster ou de High Availability
Disaster Recovery (HADR) do IBM DB2.
Use estes procedimentos se o repositório de metadados ou o banco de dados de
análise do IBM InfoSphere Information Analyzer estiver configurado em uma
destas configurações.
Para obter informações detalhadas sobre a administração de HADR ou cluster do
DB2, consulte os seguintes recursos:
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v Publicação do IBM Redbooks: High Availability and Disaster Recovery Options for
DB2 on Linux, UNIX, and Windows disponível em www.redbooks.ibm.com/
abstracts/SG247363.html

Failover em uma Configuração HADR do IBM DB2
Se o banco de dados principal falhar em uma configuração HADR do DB2, o IBM
InfoSphere Information Server poderá continuar funcionando usando o banco de
dados de espera.
Para começar a usar o banco de dados de espera, o seguinte deve ocorrer:
v A camada de serviços (IBM WebSphere Application Server) deve se reconectar
ao servidor de espera. O recurso Automatic Client Reroute (ACR) do DB2
reconecta automaticamente a camada de serviços ao servidor de espera.
v O administrador de banco de dados deve executar o comando TAKEOVER
HADR no banco de dados de espera.
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Atenção:

Uma falha pode causar uma perda de dados.

Se um usuário gravar dados em um banco de dados e ocorrer uma falha durante a
replicação de dados para o servidor de backup, as atualizações poderão ser
perdidas. Na maioria dos casos, o usuário pode refazer a operação de edição ou
importação para restaurar os dados após a conclusão do switchover para o banco
de dados de espera.
A probabilidade e a extensão da perda de dados depende do modo de
sincronização no qual o HADR é configurado. A tabela a seguir lista os modos de
sincronização e os cenários de perda de dados.
Tabela 14. Modos de Sincronização de HADR e Cenários de Perda de Dados
Modos de Sincronização de HADR

Cenários de Perda de Dados

SYNC

Risco mínimo de perda de dados.

NEARSYNC

O banco de dados de espera poderá perder
transações se os bancos de dados principal e
de espera falharem ao mesmo tempo.

ASYNC

O banco de dados de espera pode perder
transações como nestes casos:
v O banco de dados de espera não recebe
todos os registros de log para as
transações antes da operação de controle
ser executada.
v Os bancos de dados principal e de espera
falham ao mesmo tempo.

Se o banco de dados principal falhar enquanto no estado de retomada remota
pendente, as transações não processadas pelo banco de dados de espera serão
perdidas.
Nota: Qualquer intervalo do log mostrado na captura instantânea do banco de
dados representa o intervalo na última vez que os bancos de dados principal e de
espera se comunicaram. O banco de dados principal pode ter processado várias
transações desde esse momento.

Recuperando-se de Failover em um Cenário de HADR do DB2
Se a sua instalação incluir um banco de dados IBM DB2 configurado com High
Availability Disaster Recovery (HADR), o administrador de banco de dados deverá
concluir o processo de failover manualmente.

Sobre Esta Tarefa
Se o banco de dados HADR principal falhar, siga este procedimento para restaurar
o serviço.
Atenção:

Uma falha pode causar uma perda de dados.

Procedimento
1. Se o recurso de monitor de falhas do DB2 (db2fm) estiver ativado no servidor
de banco de dados principal, o banco de dados poderá ser reiniciado
automaticamente no servidor principal. Instrua o usuário para tentar a
transação novamente para saber se o banco de dados está operacional. Se o
banco de dados estiver operacional, nenhuma ação adicional será necessária.
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2. Desative o banco de dados principal ou pare sua instância, se possível. Se o
banco de dados principal ainda estiver em execução, mas não puder se
comunicar com o banco de dados de espera, a execução da operação de
controle poderá resultar em dois bancos de dados principais (um cenário de
"cérebro dividido").
3. Inicie a operação de controle usando uma das seguintes interfaces de
administração:
v O Command-line Processor (CLP) do DB2.
v A janela Gerenciar o High Availability Disaster Recovery no Centro de
Controle do DB2.
v A Application Programming Interface (API) do db2HADRTakeover.

Recuperando-se de um Failover em uma Configuração de
Cluster do DB2
Se os bancos de dados do IBM InfoSphere Information Server estiverem definidos
em uma configuração de cluster do IBM DB2, o failover será automático.
Se o nó primário falhar nesse tipo de configuração, o nó passivo se conectará ao
sistema de arquivo de banco de dados e continuará. Se o Automatic Client Reroute
(ACR) estiver configurado, a camada de serviços (IBM WebSphere Application
Server) se reconectará ao modo passivo. Nenhuma intervenção do administrador
de banco de dados é necessária.
Quaisquer transações diferentes das transações somente leitura são paradas e
retrocedidas. Os usuários devem submeter novamente as transações.
Consulte a documentação do DB2 para obter informações mais detalhadas.

Recuperação de Failover da Camada de Mecanismo
Se a camada de mecanismo (e possivelmente outro software da camada também)
estiver definida em uma configuração ativa-passiva, erros de hardware ou de rede
ocasionarão um failover para o servidor passivo. Também é possível forçar um
failover para liberar o servidor ativo para tarefas de manutenção ou upgrade.
O software de alta disponibilidade (HA) instalado nos servidores gerencia o
processo de detecção de falhas e failover.
Durante um failover, a sequência de eventos difere dependendo de o failover
ocorrer devido a uma falha ou de ser forçado.

Failover Devido a uma Falha
Quando o hardware ou a rede do servidor ativo falha, o mecanismo de pulsação
entre os nós sinaliza para o servidor passivo que o servidor ativo falhou. O
software HA restaura o serviço no servidor passivo executando as seguintes ações:
v Assegura que o servidor principal não esteja mais em execução.
v Designa o endereço IP associado ao grupo de recursos para o novo servidor.
v Monta o ponto de montagem flutuante para o software no novo servidor.
v Inicia o software da camada de mecanismo no novo servidor, chamando o script
InfoSvrEngine com a opção start.
v Se outro software da camada estiver instalado no servidor, o software HA o
iniciará chamando o script InfoSvrServices com a opção start. Esse script inicia
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a camada de serviços. Ele inicia também a camada do repositório de metadados
se a camada estiver instalada com a camada de mecanismo.

Failover Forçado
Quando você força um failover, o software HA encerra o software antes de
inicializá-lo no outro nó. O software HA executa as seguintes etapas:
v Se o software estiver instalado para camadas diferentes da camada de
mecanismo, o software HA o parará chamando o script InfoSvrServices com a
opção stop. Esse script para a camada de serviços. Ele para também a camada
do repositório de metadados se a camada estiver instalada com a camada de
mecanismo.
v Ele para o software da camada de mecanismo no servidor, chamando o script
InfoSvrEngine com a opção stop.
v Desmonta o ponto de montagem flutuante para o software.
v Desmonta o ponto de montagem de arquivos de dados.
v Remove a designação do endereço IP associado ao grupo de recursos do
servidor antigo.
v Redesigna o endereço do grupo de recursos e monta o ponto de montagem
flutuante.
v Inicia o software da camada de mecanismo no novo servidor, chamando o script
InfoSvrEngine com a opção start.
v Se outro software da camada estiver instalado no servidor, o software HA o
iniciará chamando o script InfoSvrServices com a opção start. Esse script inicia
a camada de serviços. Ele inicia também a camada do repositório de metadados
se a camada estiver instalada com a camada de mecanismo.

Processo de Recuperação
Em um sistema de produção, se os serviços de mecanismo do servidor não foram
encerrados normalmente, a ferramenta DSHARestart iniciará automaticamente no
servidor passivo. A ferramenta verifica e repara os arquivos dinâmicos associados a
quaisquer tarefas que estavam em execução no servidor principal quando ocorreu
o failover. O estado dessas tarefas é configurado como travada para facilitar a
identificação.
Em um sistema de desenvolvimento no qual os usuários estavam criando, editando
ou compilando projetos quando um failover ocorreu, o reinício pode deixar os
projetos em um estado inconsistente. A ferramenta SyncProject pode ser usada
para resolver quaisquer inconsistências nesses projetos.

Recuperando-se de um Failover da Camada de Mecanismo
Quando ocorrer um failover da camada de mecanismo, siga este procedimento
para recuperar os projetos e reiniciar quaisquer tarefas interrompidas.
Se os serviços do mecanismo do IBM InfoSphere Information Server não foram
encerrados normalmente (por exemplo, se ocorreu um failover devido a uma
falha), a ferramenta DSHARestart será iniciada automaticamente no servidor
passivo. A ferramenta verifica e repara os arquivos dinâmicos associados a
quaisquer tarefas que estavam em execução no servidor principal quando ocorreu
o failover. O estado dessas tarefas é configurado como travada para facilitar a
identificação.
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A ferramenta tem como finalidade tratar os eventos de failover não assistidos em
um sistema de produção. Nenhuma interação com o usuário é necessária para
assegurar que as tarefas em execução possam ser reiniciadas.
Os serviços do mecanismo do InfoSphere Information Server não são inicializados
completamente até que a ferramenta DSHARestart tenha concluído suas tarefas.
Enquanto a ferramenta está em execução, o usuário não pode se conectar e usar o
mecanismo do InfoSphere Information Server. Esse design assegura que as tarefas
não sejam danificadas ainda mais durante o processo de recuperação.
Enquanto a ferramenta DSHARestart é executada, ela registra suas ações no arquivo
HARestart.log. Se surgir um problema durante o processo de recuperação, consulte
esse arquivo para obter informações adicionais. Esse arquivo está localizado no
seguinte diretório:
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

Depois que a ferramenta DSHARestart for concluída, recupere os projetos usando a
ferramenta SyncProject. Em seguida, reinicie qualquer tarefa interrompida.
Substitua o servidor e coloque o novo servidor on-line.

Recuperando Projetos Usando a Ferramenta SyncProject
Após um failover, a ferramenta SyncProject pode ser executada para reparar
inconsistências nos projetos.

Sobre Esta Tarefa
Após uma falha, o repositório que contém os recursos de tempo de design para
um projeto podem ser deixados fora da etapa com o repositório que contém os
recursos de tempo de execução. Essa situação pode fazer com que o projeto ou os
recursos contidos no projeto tornem-se inutilizáveis. Você pode executar a
ferramenta SyncProject para verificar inconsistências e repará-las, se alguma for
detectada.

Procedimento
Execute a ferramenta SyncProject para analisar e recuperar projetos.

Exemplo
O comando de exemplo a seguir exibe um relatório de consistência para todos os
projetos. A ferramenta SyncProject também grava o relatório no arquivo
/tmp/myprojrep.txt.
SyncProject -ISHost R101:9080 -IAUser admin -IAPassword pword -project
-report /tmp/myprojrep.txt

Neste caso, a ferramenta SyncProject retorna resultados para quatro projetos. Ela
localiza duas inconsistências no projeto nomeado dstage9, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
Relatório do Restaurador DSEngine
05 de fev de 2009 9h39
Host do IS = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta DS = 31538
Projeto do DataStage: dstage3

176

Guia de Administração

-------------------------0 Problemas Localizados.
Projeto do DataStage: dstage4
-------------------------0 Problemas Localizados.
Projeto do DataStage: dstage5
-------------------------0 Problemas Localizados.
Projeto do DataStage = dstage9
--------------------------2 Problemas Localizados.
A Tarefa do Mecanismo DS ’testJob’ está ausente.
A categoria ’incorrectCategory’ da Tarefa do Mecanismo DS ’testJob2’ deveria ser ’correctCategory’
Resumo Geral
--------------2 Problemas localizados.

O comando a seguir faz com que a ferramenta SyncProject tente corrigir o projeto
dstage9.
SyncProject -ISFile islogin -project dstage9 -Fix

O comando faz os reparos necessários e produz o seguinte relatório:
Resultados da Correção do Restaurador DSEngine
05 de fev de 2009 9h39
Host do IS = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta DS = 31538
Projeto do DataStage: dstage9
-------------------------RESOLVIDO: A Tarefa do Mecanismo DS ’testJob’ está ausente.
RESOLVIDO: A categoria ’incorrectCategory’ da Tarefa do Mecanismo DS ’testJob2’ deveria ser ’correctCategory’.
2 Problemas resolvidos.
0 Problemas restantes.
Resumo Geral
--------------2 Problemas resolvidos.
0 Problemas restantes.

Identificando e Reiniciando Tarefas Travadas
Depois que a ferramenta DSHARestart for concluída, reinicie as tarefas usando a
ferramenta dsjob.

Sobre Esta Tarefa
Depois que a ferramenta DSHARestart é concluída, as sequências de tarefas
recuperadas são deixadas em um destes dois estados:
v Travada/Reiniciável. É possível executar essas sequências de tarefas a partir do
ponto em que foram paradas, ou reconfigurá-las e executá-las.
v Travada. Você deve reconfigurar essas tarefas antes de poder executá-las.

Procedimento
Use qualquer uma das ferramentas a seguir para identificar as tarefas que estão em
um estado travada/reiniciável ou travada.
A ferramenta dsjob
Para usar a ferramenta dsjob:
1. Efetue login no computador que hospeda a camada de mecanismo. Use
uma conta com privilégios de administrador ou usuário do IBM
InfoSphere DataStage.
2. Altere para o diretório que contém o arquivo dsenv. Esse diretório é
especificado na variável de ambiente $DSHOME. Por padrão, o
diretório é /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
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3. Acesse o arquivo dsenv:
. dsenv

4. Execute a tarefa dsjob. Especifique a opção -status com um valor 96.
dsjob –ljobs –status 96 project

5. Para reiniciar sequências de tarefas com pontos de verificação que estão
no estado travada/reiniciável, especifique a opção -mode com um valor
RESTART e especifique a sequência de tarefas.
dsjob –run –mode RESTART project jobsequence

O cliente do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Para usar o cliente do InfoSphere DataStage and QualityStage Director,
inicie o cliente e visualize as tarefas. Procure tarefas em que a coluna
Status lê Travada ou Travada/Reiniciável.
A função DSRunJob da API de Controle de Tarefa C ou DSBsic.
Para obter informações sobre a função DSRunJob da API de Controle de
Tarefa C ou DSBsic, consulte a documentação do IBM InfoSphere
DataStage.

O que Fazer Depois
Depois de identificar e reiniciar tarefas travadas, investigue e resolva a causa da
falha do servidor principal.
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Capítulo 10. Gerenciando logs
No menu Gerenciamento de Log, você acessa os eventos criados em log a partir de
uma visualização, que filtra os eventos com base em critérios que você configurou.
Você também pode criar várias visualizações, em que cada uma mostre um
conjunto diferente de eventos.
É possível gerenciar logs em todos os componentes do conjunto do IBM InfoSphere
Information Server. O console fornece um local central para visualizar logs e
solucionar problemas. Os logs são armazenados no repositório de metadados e
cada componente do conjunto do InfoSphere Information Server define categorias
relevantes de criação de log.

Criação de Log
É possível configurar visualizações de log para gerenciar as mensagens de log que
são geradas quando atividades forem executadas no conjunto.
Crie visualizações de log para consultar as mensagens de log. As mensagens de log
mostram detalhes sobre as atividades que são executadas no conjunto. Depois de
criar uma visualização de log, use filtros para restringir as informações na
visualização de log. Somente um administrador de conjunto pode excluir
mensagens de log. Se desejas excluir mensagens de log, selecione a visualização de
log que contém as informações que você deseja remover.
É possível restringir o acesso a uma visualização de log tornando a visualização de
log privada. Visualizações de log privadas ficam disponíveis somente ao usuário
que criou a visualização de log. Se desejar que uma visualização de log fique
disponível a todos os usuários, é possível compartilhar a visualização de log.
Visualizações de log compartilhadas podem ser editadas somente pelo usuário que
criou a visualização de log compartilhada ou por um administrador de conjunto.

Componentes de Criação de Log
Um componente de criação de log é uma entidade nomeada que representa um
componente de conjunto no IBM InfoSphere Information Server ou um serviço
compartilhado, como relatório, que usa o serviço de criação de log.
Um componente de criação de log define uma ou mais categorias de criação de
log. Cada categoria de criação de log é um grupo de mensagens criadas em log
que representam um aspecto funcional do componente.
Por exemplo, a categoria ISF-REPORTING-ENGINE tem um conjunto de
mensagens registradas para o mecanismo de relatório, que é um aspecto funcional
do componente de criação de log chamado Serviços de Relatório.

Configurações de Criação de Log
É possível utilizar uma configuração de criação de log para configurar os critérios
para criar log dos eventos para um componente do conjunto.
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A configuração e as categorias individuais que pertencem a um nível de gravidade
do conjunto de configuração são filtradas para salvar os eventos no repositório de
metadados. No tempo de execução, o nível de gravidade para a configuração
substitui os filtros das categorias.
Cada componente de criação de log pode ter várias configurações de criação de
log. A configuração ativa determina quais eventos são salvos no repositório de
metadados.

Níveis de Gravidade
Os níveis de gravidade especificam o limite para salvar os eventos no repositório
de metadados.
Em uma configuração, configure o menor limite para inclusão, que também
captura todos os níveis maiores. Por exemplo, se você selecionar o nível Aviso, os
eventos de aviso, erro e fatal serão registrados em log. Os níveis são ordenados a
partir do nível mais alto (fatal) para o nível mais baixo (rastreio):
v Fatal
v Erro
v Aviso
v Info (apenas informações)
v Depuração
v Rastreio
É possível usar o nível de depuração e o nível de rastreio no tempo de execução
que envolvem categorias de criação de log específicas. Mas, a menos que você
queira solucionar um problema específico, deixe o limite de criação de log com seu
valor padrão. No valor padrão, somente erros críticos são registrados em log e o
uso do espaço em disco não aumenta de forma desnecessária.
Cada componente de criação de log pode ter várias configurações de criação de
log. A configuração ativa determina quais eventos são salvos no repositório de
metadados.

Visualizações de Eventos de Log
Acesse os eventos de log a partir de uma visualização. A visualização filtra os
eventos com base nos critérios que você seleciona.
É possível criar várias visualizações, cada uma mostrando um conjunto diferente
de eventos.
É possível filtrar as mensagens pelos seguintes critérios:
Cadeias de Mensagens
É possível filtrar as mensagens pelo texto de mensagem completo ou
parcial. Dois caracteres curinga são suportados:
v Um asterisco (*) localiza um ou mais caracteres.
v Uma marca de interrogação (?) localiza qualquer caractere único na
posição atual.
Categorias
É possível filtrar as mensagens por nome de categoria.
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Nível de Gravidade
É possível filtrar as mensagens por nível de gravidade.
Quadro de Hora
Uma visualização pode capturar a atividade em um intervalo de data ou
mostrar os mais recentes eventos. É possível especificar inúmeros eventos a
serem incluídos na visualização inicial e a taxa de atualização. O serviço de
log atualiza automaticamente a visualização.

Visualizações Compartilhadas e Privadas
Uma visualização pode ser privada ou compartilhada. Um administrador de
conjunto ou usuário de conjunto que cria uma visualização privada possui acesso
exclusivo à visualização.
A tabela a seguir descreve os níveis de acesso com base no criador e no tipo de
visualização.
Tabela 15. Acesso às visualizações
Tipo de
Visualização

Criado por

Quem pode acessar

Privado

Administrador do
Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.

Compartilhada

Administrador do
Conjunto

O criador e outros administradores do
conjunto podem editar, visualizar e excluir.
Os usuários do conjunto podem visualizar.

Privado

Usuário do Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.

Compartilhada

Usuário do Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.
Os administradores do conjunto podem
visualizar e excluir.
Outros usuários do conjunto podem
visualizar.

Gerenciando Visualizações de Log no Console
No console, é possível criar visualizações de criação de log, acessar eventos
registrados de uma visualização, editar uma visualização de log e limpar eventos
de log.

Criando uma Visualização dos Eventos Registrados no
Console
Você pode criar visualizações dos eventos que os usuários e serviços
compartilhados do componente do conjunto iniciam. Esses eventos são
armazenados no repositório de metadados.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No menu do navegador Operar no console, selecione Visualização de Log.
2. Na área de janela Tarefas, clique em Nova Visualização de Log.
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3. Especifique um nome e descrição para a visualização de log.
4. No menu Acesso, selecione o nível de acesso.
5. Especifique os parâmetros da visualização de log.
a. No campo Mensagem, digite um padrão para filtrar o texto da mensagem.
Dois caracteres curinga são suportados:
v Um asterisco (*) localiza um ou mais caracteres.
v Uma marca de interrogação (?) localiza qualquer caractere único na
posição atual.
b. Na área de janela Níveis de Gravidade, selecione um ou mais níveis de
gravidade para filtrar as mensagens.
c. Selecione uma ou mais categorias para filtrar.
d. Na área de janela Registro de Data e Hora, especifique um intervalo de
data, contagem de evento ou tempo decorrido.
e. Na área de janela Contexto, selecione na lista disponível para incluir apenas
os eventos de log gerados pelos componentes selecionados. Cada
componente define seus próprios campos de mensagem de criação de log.
6. Clique em Visualizar Log para visualizar os resultados da visualização de log
antes de salvar.
7. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar a visualização.

Visualizando Eventos Registrados
É possível abrir uma visualização de log para inspecionar os eventos que a
visualização capturou.

Procedimento
1. No menu do navegador Operar no console, selecione Visualização de Log.
2. No espaço de trabalho Visualização de Log, selecione a visualização de log que
você deseja abrir.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Visualizar Log.
4. Na área de janela Visualizar Log, selecione um evento para visualizar os
eventos de log detalhados. Você pode visualizar os detalhes da visualização de
criação de log clicando em Abrir Propriedades.

Editando uma Visualização de Log
Você pode editar uma visualização de eventos de log para modificar os eventos
incluídos na visualização de log.

Procedimento
1. No menu do navegador Operar, selecione Visualização de Log.
2. No espaço de trabalho Visualização de Log, selecione a visualização de log que
você deseja editar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Abrir.
4. Na área de janela Abrir, modifique os critérios para a visualização.
5. Clique em Visualizar Log para visualizar os resultados da visualização de log
modificados antes de salvar.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar a visualização.
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Copiando uma Visualização de Log
Para criar uma nova visualização de log com base nos detalhes de configuração de
uma visualização de log anterior, você pode criar uma cópia de uma visualização
de log.

Procedimento
1. No menu do navegador Operar, selecione Visualização de Log.
2. No espaço de trabalho Visualização de Log, selecione a visualização de log que
você deseja copiar.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Copiar.
4. Digite um novo nome e descrição para a visualização de log.
5. Opcional: Modifique os filtros da visualização.
6. Clique em Salvar > Salvar e Fechar para salvar a visualização.

Limpando Mensagens de Log
As mensagens de log que se encontram no repositório de metadados não expiram.
Exclua as mensagens de log para os eventos que estão registrando as capturas de
visualização. Essa ação é útil para gerenciar grandes volumes de eventos.

Antes de Iniciar
Você deve ter autoridade de administrador do conjunto.

Procedimento
1. No menu do navegador Operar, selecione Visualização de Log.
2. Na área de trabalho Visualização de Log, selecione uma ou mais visualizações
de log.
3. Na área de janela Tarefas, clique em Limpar Log.
4. Na janela de confirmação, clique em OK para confirmar se você deseja limpar
os eventos de log. As mensagens de log para as visualizações selecionadas são
excluídas do repositório de metadados.

Resultados
As mensagens registradas são excluídas no segundo plano para permitir que você
continue o trabalho com outras tarefas. Quando você exclui um grande número de
mensagens de log, os eventos para as mensagens de log que têm ainda que ser
excluídas podem, contudo, ser exibidos após a tela ser atualizada. Esses eventos
não são mais exibidos após as mensagens registradas serem excluídas do
repositório de metadados.

Gerenciando Visualizações de Criação de Log no IBM InfoSphere
Information Server Web console
Na guia Administração do IBM InfoSphere Information Server Web console, é
possível criar visualizações de criação de log, acessar eventos registrados de uma
visualização, editar uma visualização de log, limpar eventos de log e excluir
visualizações de criação de log. Além disso, poderá gerenciar visualizações de log
por componente de log.
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Criando uma Visualização de Eventos Registros no IBM
InfoSphere Information Server Web console
Você pode criar visualizações dos eventos que os usuários e serviços
compartilhados do componente do conjunto iniciam. Esses eventos são
armazenados no repositório de metadados.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Visualizações de Log.
3. Na área de janela Visualizações de Log, clique em Novo.
4. Especifique um nome e descrição para a visualização de log.
5. Na lista Acesso à Visualização de Log, selecione o nível de acesso.
6. Opcional: No campo Mensagem, digite um padrão para filtrar o texto da
mensagem. Dois caracteres curinga são suportados:
v Um asterisco (*) localiza um ou mais caracteres.
v Uma marca de interrogação (?) localiza qualquer caractere único na posição
atual.
7. Opcional: No grupo Nível de Gravidade, selecione um ou mais níveis para
filtrar as mensagens.
8. Opcional: Filtrar categoria de log.
a. Na área de janela Categorias, clique em Procurar.
b. Na janela Procurar Categorias, selecione uma ou mais categorias.
c. Clique em OK para fechar a janela.
9. Opcional: Na área de janela Registro de Data e Hora, especifique um intervalo
de data, contagem de evento ou o tempo decorrido.
Opção
Para especificar um intervalo de datas:

Descrição
1. Selecione o Intervalo.
2. Digite a data e hora inicial e a de
término, ou use o calendário para
especificar a data inicial e,
opcionalmente, a de término.

Para planejar a atualização em tempo real:

1. Selecione Criação de Log em Tempo
Real.
2. Especifique o número de eventos a serem
incluídos e a taxa de atualização, em
segundos.

Para especificar o tempo decorrido:

1. Selecione Intervalo.
2. Especifique um número de intervalo e
selecione o tipo, por exemplo, 5 dias.

10. Opcional: Na área de janela Contexto, selecione na lista disponível para incluir
apenas os eventos de log gerados pelos componentes selecionados. Cada
componente define seus próprios campos de mensagem de criação de log.
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11. Opcional: Especifique as colunas de tabela que serão exibidas na visualização
de log.
12. Clique em Salvar e Fechar para salvar a visualização.

Visualizando Eventos de Log no IBM InfoSphere Information
Server Web console
É possível abrir uma visualização de log para inspecionar os eventos que a
visualização capturou.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Log > Visualizações
de Log.
3. Na área de janela Visualizações de Log, selecione a visualização a ser aberta.
4. Clique em Visualizar Log. A área de janela Visualizar Logs apresenta uma lista
de eventos de log.
5. Selecione um evento para visualizar os eventos de log detalhados.
6. Opcional: Clique em Exportar Log para salvar uma cópia da visualização do
log no seu computador.
7. Opcional: Clique em Limpar Log para depurar os eventos de log atualmente
exibidos.

Editando uma Visualização de Log no IBM InfoSphere
Information Server Web console
Você pode editar uma visualização de eventos de log para modificar os eventos
incluídos na visualização de log.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Log > Visualizações
de Log.
3. Na área de janela Visualizações de Log, selecione a visualização a ser editada.
4. Clique em Abrir.
5. Na área de janela Abrir, altere os critérios da visualização.
6. Clique em Salvar e Fechar para salvar a visualização.

Copiando uma Visualização de Log no IBM InfoSphere
Information Server Web console
Para criar uma visualização de log com base nos detalhes da configuração de uma
visualização salva anteriormente, faça uma cópia de uma visualização de log.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Log > Visualizações
de Log.
3. Na área de janela Visualizações de Log, selecione a visualização a ser copiada.
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4.
5.
6.
7.

Clique em Exportar.
Digite um novo nome e descrição para a visualização de log.
Opcional: Modifique os filtros da visualização.
Clique em Salvar e Fechar para salvar a visualização.

Limpando Mensagens Registradas no IBM InfoSphere
Information Server Web console
As mensagens de log que se encontram no repositório de metadados não expiram.
Exclua as mensagens de log para os eventos que estão registrando as capturas de
visualização. Essa ação é útil para gerenciar grandes volumes de eventos.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Log > Visualizações
de Log.
3. Na área de janela Visualizações de Log, selecione uma ou mais visualizações.
4. Clique em Limpar Log.
5. Na janela de confirmação, clique em Sim para confirmar a limpeza dos eventos
de log. As mensagens de log para as visualizações selecionadas são excluídas
do repositório de metadados.

Resultados
As mensagens registradas são excluídas no segundo plano para permitir que você
continue o trabalho com outras tarefas. Quando você exclui um grande número de
mensagens registradas, os eventos para as mensagens registradas que têm ainda
que ser excluídas podem, contudo, ser exibidos após a tela ser atualizada. Esses
eventos não são mais exibidos após as mensagens de log serem excluídas do
repositório de metadados.

Gerenciando a Criação de Log por Componente
Para cada componente de criação de log no IBM InfoSphere Information Server,
você pode gerenciar a criação de log modificando os limites nos quais os eventos
são registrados no repositório de metadados, especificando se uma configuração de
criação de log está ativa, especificando se uma configuração de criação de log é o
padrão ou excluindo uma configuração de criação de log.

Sobre Esta Tarefa
Um componente de criação de log é uma entidade nomeada que representa um
componente do conjunto no InfoSphere Information Server ou um serviço
compartilhado, por exemplo, a sessão ou o serviço de monitoramento, que usa
serviço de criação log.

Criando uma Configuração de Log
É possível criar uma configuração de log para definir os critérios de eventos de log
em um componente do conjunto.
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Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela de Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Componentes de Log.
3. Na área de janela Componentes de Log, selecione um dos componentes.
4. Clique em Gerenciar Configurações.
5. Clique em Nova Configuração de Criação de Log.
6. Na área de janela Novo, digite um nome para a configuração.
7. No menu Limite, selecione um nível limite para gravar os eventos de log no
repositório de metadados. O valor do limite tem precedência sobre níveis de
gravidade de categorias individuais (abaixo) e limitará o que é registrado em
log. Se o limite for configurado para Desligado, nada será registrado em log
para essa configuração. Para solucionar um problema específico, configure o
valor do limite para Todos e use os níveis de gravidade de categoria para
especificar o que é registrado em log.
8. Inclua as categorias de criação de log na configuração.
a. Clique em Procurar.
b. Na janela Procurar Categorias, selecione as categorias a serem incluídas na
configuração.
c. Clique em OK para fechar a janela.
9. Opcional: Modifique os níveis de gravidade das categorias incluídas. Deixe a
configuração como Aviso, a menos que queira depurar um problema
específico.
10. Clique em Salvar e Fechar para salvar a configuração no repositório de
metadados.

Resultados
A configuração de criação de log exibe os nomes das categorias de criação de log
especificadas na tarefa anterior e da categoria de criação de log raiz para o
componente com o qual você está trabalhando. Especifique sempre a categoria de
criação de log raiz na configuração de criação de log.

Editando uma Configuração de Log
Para alterar as categorias de log e a filtragem das visualizações, edite uma
configuração de log.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela de Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Componentes de Log.
3. Na área de janela Componentes de Log, selecione um dos componentes.
Capítulo 10. Gerenciando logs

187

4.
5.
6.
7.
8.

Clique em Gerenciar Configurações.
Selecione uma configuração.
Clique em Abrir.
Modifique os detalhes da configuração.
Clique em Salvar e Fechar para salvar a configuração.

Copiando uma Configuração de Log
Para criar uma nova configuração de log com base nos detalhes de outra
configuração, você pode copiar uma configuração existente.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela de Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Componentes de Log.
3. Na área de janela Componentes de Log, selecione um dos componentes.
Clique em Gerenciar Configurações.
Selecione uma configuração.
Clique em Exportar.
Opcional: Na área de janela Copiar, digite um nome novo para a configuração
de log.
8. Modifique os detalhes de configuração.
9. Clique em Salvar e Fechar para salvar a configuração.

4.
5.
6.
7.

Definindo uma Configuração de Log Padrão
Você pode definir uma configuração de log padrão. Esta será a configuração ativa
se nenhuma outra configuração for ativada.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela de Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Componentes de Log.
3. Na área de janela Componentes de Log, selecione um dos componentes.
4. Clique em Gerenciar Configurações.
5. Selecione uma configuração.
6. Clique em Definir como Padrão.

Ativando uma Configuração de Log
É possível ativar uma configuração de log para os eventos de log no repositório de
metadados que utilizem tal configuração.
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Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar várias configurações de log para cada componente do conjunto.
Ative apenas as configurações de log dos eventos de log no repositório de
metadados.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela de Navegação, selecione Gerenciamento de Log >
Componentes de Log.
3. Na área de janela Componentes de Log, selecione um dos componentes.
4. Clique em Gerenciar Configurações.
5. Selecione uma configuração.
6. Clique em Configurar como Ativo.
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Capítulo 11. Gerenciando Planejamentos
No IBM InfoSphere Information Server Web console, é possível consultar todos os
planejamentos que são definidos por todos os componentes do conjunto, verificar
seus status, histórico e previsão, executar tarefas de manutenção, como limpeza do
histórico de execução do planejamento, e parar ou iniciar planejamentos existentes
para evitar a sobrecarga do sistema.
Vários dos componentes do conjunto utilizam os recursos de planejamento. Por
exemplo, uma execução de relatório e uma tarefa de análise no IBM InfoSphere
Information Analyzer são tarefas planejadas. Geralmente, você cria, atualiza e
gerencia esses planejamentos no componente do conjunto. Por exemplo, você cria
um planejamento para uma tarefa de análise de coluna para execução semanal em
um projeto do InfoSphere Information Analyzer no IBM InfoSphere Information
Server console.
Como um administrador do conjunto, talvez você também queira ter uma visão
global de todas as atividades planejadas que são criadas por cada um dos
componentes do conjunto para assegurar que recursos suficientes estejam
disponíveis para processar esses planejamentos e monitorar quem está planejando
as tarefas e com que frequência.

Critérios para Visualizações de Planejamento
Acesse os planejamentos a partir de uma visualização, que filtra os eventos com
base nos critérios que você configura.
Para criar visualizações, é possível filtrar as mensagens pelos seguintes critérios:
Nome É possível filtrar as tarefas de um planejamento por seus nomes. Dois
curingas são suportados:
v Um asterisco (*) localiza um ou mais caracteres.
v Uma marca de interrogação (?) localiza qualquer caractere único na
posição atual.
Descrição
É possível filtrar as tarefas de um planejamento por suas descrições.
Status do Planejamento
Um planejamento possui três status: Concluído, Iniciado e Pausado.
Status de Execução da Tarefa
Cada instância de tarefa pode ter um dos quatro status: Encerrado de
Maneira Anormal, Concluído, Cancelado pelo Usuário ou em Execução.
Criadores
É possível filtrar os planejamentos pelos usuários.
Datas É possível filtrar os planejamentos por três conjuntos de datas:
v As datas nas quais os planejamentos são criados.
v As datas nas quais quaisquer execuções de tarefa do planejamento foram
iniciadas.
v As atualizações, tais como o início ou a conclusão da execução, de
quaisquer execuções de tarefa para o planejamento.
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Origem
É possível filtrar as tarefas com base nos componentes de aplicativos que
originaram as tarefas.

Visualizações Compartilhadas e Privadas
Uma visualização pode ser privada ou compartilhada. Um administrador de
conjunto ou usuário de conjunto que cria uma visualização privada possui acesso
exclusivo à visualização.
A tabela a seguir descreve os níveis de acesso com base no criador e no tipo de
visualização.
Tabela 16. Acesso às visualizações
Tipo de
Visualização

Criado por

Quem pode acessar

Privado

Administrador do
Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.

Compartilhada

Administrador do
Conjunto

O criador e outros administradores do
conjunto podem editar, visualizar e excluir.
Os usuários do conjunto podem visualizar.

Privado

Usuário do Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.

Compartilhada

Usuário do Conjunto

O criador pode editar, visualizar e excluir.
Os administradores do conjunto podem
visualizar e excluir.
Outros usuários do conjunto podem
visualizar.

Criando uma Visualização de Planejamento
Crie uma visualização de planejamentos para acessar e gerenciar uma lista de
planejamentos e tarefas planejadas.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizações de Planejamentos, clique em Nova Visualização
de Planejamento.
4. Especifique o nome, descrição e nível de acesso da visualização.
5. Na área de janela Filtros, especifique os critérios de filtragem dos
planejamentos.
6. Clique em Salvar e Fechar para salvar a visualização de planejamentos.
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O que Fazer Depois
É possível visualizar agora todos os planejamentos capturados por essa
visualização.

Criando uma Visualização de Planejamento a partir de uma Cópia
Para criar um novo relatório com base nos detalhes de configuração de um
relatório salvo, você pode criar uma cópia de um relatório salvo.

Antes de Iniciar
É necessário ter a autoridade do administrador do conjunto.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
4. Clique em Exportar.
5. Na área de janela Executar Análise de Chave Estrangeira, digite um nome e
uma descrição para a tarefa de análise.
6. Altere os critérios da visualização.
7. Clique em Salvar e Fechar.

Visualizando os Planejamentos Capturados por uma Visualização de
Planejamentos
É possível visualizar os planejamentos que são capturados por uma visualização de
planejamento. Nesta visualização, é possível gerenciar planejamentos e tarefas
planejadas.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
4. Clique em Visualizar Planejamentos. Uma lista dos planejamentos que
correspondem aos critérios da visualização é aberta.

Pausando Todos os Planejamentos em uma Visualização
Para pausar um conjunto de planejamentos, é possível pausar todos os
planejamentos que são capturados por uma visualização de planejamento.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
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4. Clique em Pausar. Os planejamentos capturados pela visualização são
pausados. As tarefas neles não são executadas até que os planejamentos sejam
continuados.

Retomando Todos os Planejamentos em uma Visualização
Depois de pausar todos os planejamentos em uma visualização de planejamento, é
possível retomar todos os planejamentos que são capturados pela visualização de
planejamento.

Procedimento
Para reutilizar todos os planejamentos em uma visualização de planejamentos:
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
4. Clique em Retomar. Os planejamentos capturados pela visualização são
retomados.

Limpando o Histórico para Todos os Planejamentos em uma
Visualização
Para limpar rapidamente o histórico de execução de um número de planejamentos,
é possível limpar o histórico de uma visualização de planejamento. O histórico de
execução para todos os planejamentos que são capturados por uma visualização de
planejamento são limpos a partir do repositório de metadados.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
4. Clique em Limpar Histórico de Execução.
5. Na janela Limpar, especifique uma ação.
Opção

Descrição

Limpar todo o histórico de execução

Selecione Tudo.

Limpar o histórico de execução em um
intervalo de data

1. Selecione o Intervalo.
2. Digite as datas e horas, ou use o
calendário para especificar as datas de
início e de término.

6. Clique em Sim. O histórico de execução será excluído do repositório de
metadados.
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Trabalhando com as Tarefas Planejadas em uma Visualização
Depois de criar uma visualização de planejamentos, você pode acessar os
planejamentos individuais e as tarefas planejadas capturados pela visualização.
Você pode parar e iniciar as tarefas individuais. Além disso, você pode visualizar
um resumo das tarefas concluídas, em execução ou futuras capturadas por essa
visualização.

Parando uma Tarefa Planejada
Ao visualizar os planejamentos capturados por uma visualização de planejamentos,
você pode parar uma tarefa planejada.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2. Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
3. Na guia Visualizações de Planejamentos, selecione uma visualização.
4. Clique em Visualizar Planejamentos.
5. Na área de janela Visualizar Planejamentos, selecione uma tarefa planejada.
6. Clique em Parar. A tarefa é interrompida.

Limpando o Histórico de uma Tarefa Planejada
Você pode remover o histórico de execução de uma tarefa planejada do repositório
de metadados. A tarefa e seu planejamento permanecem no repositório de
metadados.

Procedimento
1. No IBM InfoSphere Information Server Web console, clique na guia
Administração.
2.
3.
4.
5.
6.

Na área de janela Navegação, selecione Procurar > Procura Simples.
Na área de janela Visualizar Classe de Dados, clique em Incluir.
Clique em Visualizar Planejamentos.
Na área de janela Visualizar Planejamentos, selecione uma tarefa.
Clique em Limpar. O histórico de execução da tarefa planejada é excluído do
repositório de metadados.

Visualizando uma Lista dos Planejamentos Concluídos
Se estiver visualizando uma tarefa planejada no futuro, você pode visualizar um
resumo de todas as instâncias dessa tarefa planejada que estejam concluídas.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Planejamentos, selecione um planejamento.
2. Clique em Visualizar Concluídos.

Visualizando uma Lista dos Planejamentos em Execução
Para uma tarefa planejada, você pode visualizar quais instâncias do planejamento
estão atualmente em execução.
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Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Planejamentos, selecione um planejamento.
2. Clique em Visualizar em Execução.

Visualizando a Lista de Tarefas Planejadas para o Futuro
Se estiver visualizando uma tarefa planejada para o futuro, você poderá ver as
tarefas que serão executadas mais adiante.

Procedimento
1. Na área de janela Visualizar Planejamentos, selecione um planejamento.
2. Clique em Visualizar Previsão.
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Capítulo 12. Fazendo Backup e Restaurando o IBM InfoSphere
Information Server
Para impedir a perda de dados e se preparar para recuperação de desastre, é
possível fazer backup e restaurar os bancos de dados, perfis e diretórios associados
ao IBM InfoSphere Information Server.

Sobre Esta Tarefa
A camada de serviços, a camada de mecanismo e a camada do repositório de
metadados consistem em vários elementos que requerem backup. Os
procedimentos documentados aqui não abordam o backup e a restauração de
clientes do InfoSphere Information Server que estejam em execução em
computadores Microsoft Windows. O backup e a restauração geralmente não são
necessários para instalações apenas de cliente, pois customizações específicas do
usuário local apenas são armazenadas em computadores de cliente. Para recuperar
uma instalação apenas de cliente, é possível reinstalar os clientes.
A ferramenta isrecovery automatizada é fornecida para ajudá-lo a fazer backup e
restaurar as camadas de serviços, de mecanismo e do repositório de metadados. Ao
executar um backup ou uma recuperação, todas as camadas instaladas no
comutador têm backup feito simultaneamente. Se seu sistema estiver dispersado
entre computadores, faça backup de todos eles.
A instalação da camada de mecanismo contém arquivos e dados de configuração
que são vinculados aos elementos armazenados no repositório de metadados.
Projetos do IBM InfoSphere DataStage e do IBM InfoSphere QualityStage são
armazenados no diretório de instalação da camada de mecanismo ou em outro
lugar do mesmo computador. Eles são vinculados aos elementos armazenados no
repositório de metadados. Também há informações armazenadas nos arquivos no
diretório do IBM WebSphere Application Server que são vinculadas aos elementos
armazenados no repositório de metadados. Por fim, embora os bancos de dados de
análise do IBM InfoSphere Information Analyzer e os bancos de dados do
InfoSphere QualityStage Match Designer sejam separados do banco de dados do
repositório de metadados, há referências de banco de dados cruzadas entre eles.
Devido a essas interdependências, para garantir um backup bem-sucedido, o
repositório de metadados, o banco de dados do Match Designer do InfoSphere
QualityStage, os bancos de dados de análise do InfoSphere Information Analyzer,
os projetos do IBM InfoSphere DataStage e do InfoSphere QualityStage e todos os
elementos baseados no sistema de arquivos que são alterados após a instalação
devem ter backup efetuado simultaneamente e o backup deve ocorrer enquanto
todos os serviços e o IBM WebSphere Application Server forem encerrados. Se não
forem encerrados manualmente, a ferramenta isrecovery os encerrará.
Ao restaurar uma instalação, todos os mesmos elementos dos quais é feito backup
precisam ser restaurados durante a mesma sessão de restauração. Restaure todos
os elementos antes de iniciar o IBM WebSphere Application Server ou o InfoSphere
Information Server.
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Fazendo Backup dos Componentes do IBM InfoSphere Information
Server
Para fazer backup de componentes do IBM InfoSphere Information Server, você
usa a ferramenta isrecovery com a opção -backup. Alguns componentes devem ter
backup feito manualmente.

Antes de Iniciar
Antes de executar uma operação de backup, assegure que não haja nenhuma
conexão de cliente. A operação de backup encerra todos os serviços ativos, o que
pode causar erros inesperados se clientes forem conectados.
Restrições:
v A ferramenta isrecovery faz backup de dados e metadados, não da instalação do
produto. Antes de uma operação de restauração, o InfoSphere Information
Server deve ser reinstalado na versão exata e no nível de correção do sistema do
qual foi feito backup. Além disso, a topologia de instalação e os sistemas
operacionais devem ser iguais aos do original. Por exemplo, você não pode fazer
backup de dois mecanismos em computadores com o Microsoft Windows e
restaurá-los em um único computador Linux.
v A camada de serviços, a camada de mecanismo e a camada do repositório de
metadados devem todas ter tido backup feito para uma restauração
bem-sucedida. Se todos os archives de camadas de uma sessão de backup não
estiverem disponíveis durante uma sessão de restauração, a restauração resultará
em um sistema que está em um estado inconsistente.

Sobre Esta Tarefa
É possível determinar se há conexões ativas e, como opção, encerrar as conexões
no IBM InfoSphere Information Server Web console. Para obter informações
adicionais, consulte Gerenciando Sessões Ativas.
Apesar de clientes poderem não estar conectados, o servidor ainda pode estar
sendo usado se tarefas estiverem em execução ou podem começar a ser executadas
antes de todos os componentes do servidor poderem ser parados. As tarefas
podem pertencer ao IBM InfoSphere DataStage, ao IBM InfoSphere QualityStage
ou ao IBM InfoSphere Information Analyzer. É possível usar o IBM InfoSphere
Information Server Web console para determinar se alguma tarefa está em
execução ou se sua execução está planejada para breve. Para obter informações
adicionais, consulte Gerenciando Planejamentos.

Procedimento
Execute as etapas a seguir em cada computador em que a camada de serviços, a
camada de mecanismo ou a camada do repositório de metadados estão instaladas
para backup.
1. Crie e edite um arquivo recovery.properties baseado no modelo.
a. Copie installation_directory/InformationServer/Recovery/conf/
recovery.properties.reference para installation_directory/
InformationServer/Recovery/conf/recovery.properties
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b. Edite o arquivo recovery.properties, fornecendo valores relevantes para
seu computador. É possível usar sequências criptografadas para os valores,
principalmente senhas, criando-as primeiramente usando o comando
encrypt.
2. Execute a ferramenta isrecovery com as opções -backup e -archive. A
ferramenta executa alguma validação, encerra serviços em execução, cria o
archive e os diretórios de trabalho e faz backup dos componentes no diretório
de archive. Consulte os cenários para obter exemplos.
3. Se o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o repositório de metadados
estiverem instalados no mesmo computador que a camada de mecanismo ou a
camada de serviços, será feito backup dos mesmos pela ferramenta isrecovery.
Se estiverem em um computador separado, a ferramenta isrecovery fornecerá
scripts de backup de banco de dados. Execute esses scripts de backup nos
computadores nos quais o InfoSphere Information Analyzer ou o repositório de
metadados estão instalados.
4. Opcional: Se oInfoSphere QualityStage estiver instalado, será possível fazer o
backup do banco de dados de resultados usado para a saída do InfoSphere
QualityStage Match Designer. Ou é possível recriar o banco de dados do Match
Designer ao restaurar componentes do InfoSphere Information Server. Você
pode escolher a segunda opção se quiser continuar a refinar ou desenvolver
especificações de correspondência após uma operação de restauração.
5. Faça backup de quaisquer elementos do sistema listados no arquivo
installation_directory/InformationServer/Recovery/recovery.todo.txt e
quaisquer arquivos localizados no diretório installation_directory/
InformationServer/Recovery/todo.
6. Faça backup das bibliotecas ou arquivos externos usados pelas tarefas do
InfoSphere DataStage e do InfoSphere QualityStage. Os arquivos externos são
conjuntos de dados, conjuntos de arquivos, arquivos sequenciais, arquivos em
hash e outros arquivos semelhantes necessários para execução de tarefas do
InfoSphere Information Server, como tarefas doInfoSphere DataStage. As
bibliotecas externas podem ser funções C++ escritas de forma customizada
chamadas pelo mecanismo paralelo.
7. Reinicie os serviços do InfoSphere Information Server e os serviços do
WebSphere Application Server. Para obter informações adicionais, consulte
Capítulo 13, “Administrando os Serviços do IBM InfoSphere Information Server
e do IBM WebSphere Application Server”, na página 207.

Restaurando Componentes do IBM InfoSphere Information Server
Para restaurar componentes do IBM InfoSphere Information Server, use a
ferramenta isrecovery com a opção -restore. Alguns componentes devem ser
restaurados manualmente e, em algumas topologias de instalação, as etapas de
restauração manual interrompem a operação de restauração da ferramenta. Nesses
casos, a ferramenta pode ser executada novamente com a opção -restart.

Antes de Iniciar
Antes de executar uma operação de restauração, assegure que não haja nenhuma
conexão de cliente ativa. Essa tarefa supõe que sua topologia de backup esteja fora
de operação e não tenha nenhuma conexão de cliente ativa. Assegure que os
usuários sejam restringidos de efetuar login durante toda a sessão de restauração.
Caso contrário, a operação de restauração pode falhar ou os usuários podem
perder dados, pois eles seriam sobrescritos quando o repositório de metadados for
restaurado.
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Restrições:
v A ferramenta isrecovery restaura dados e metadados, não a instalação do
produto. Se estiver restaurando o InfoSphere Information Server em diferentes
computadores, os componentes devem ser instalados primeiramente com a
versão e nível de correção exatos do sistema do qual foi feito backup. Além
disso, a topologia de instalação e os sistemas operacionais devem ser iguais aos
do original. Por exemplo, você não pode fazer backup de dois mecanismos em
computadores com o Microsoft Windows e restaurá-los em um único
computador Linux.
v As camadas de serviços, de mecanismo e do repositório de metadados devem
ter tido backup feito para uma restauração bem-sucedida. Se todos os archives
de camadas de uma sessão de backup não estiverem disponíveis durante uma
sessão de restauração, a operação de restauração resultaria em um sistema em
um estado inconsistente.
v É possível restaurar em computadores com diferentes nomes de hosts. Etapas de
configuração adicionais são necessárias e são descritas.

Procedimento
Execute as etapas a seguir em cada computador em que a camada de serviços, a
camada de mecanismo ou a camada do repositório de metadados estão instaladas
para restauração.
1. Desconecte todas as sessões do usuário.
2. Copie o archive respectivo da camada que foi criado a partir da operação de
backup para o computador de destino a ser restaurado.
3. Crie e edite um arquivo recovery.properties baseado no modelo para cada
computador de destino a ser restaurado.
a. Copie installation_directory/InformationServer/Recovery/conf/
recovery.properties.reference para installation_directory/
InformationServer/Recovery/conf/recovery.properties.
b. Edite cada arquivo recovery.properties, fornecendo valores relevantes
para cada computador de destino a ser restaurado. É possível usar
sequências criptografadas para os valores, principalmente senhas,
criando-as primeiramente usando o comando encrypt.
4. Se você estiver restaurando em computadores com diferentes nomes de hosts,
deverá criar um arquivo de mudança de host. (É possível criar um modelo desse
arquivo executando a ferramenta isrecovery com a opção -validateonly.)
Nomeie o arquivo HostChangeConfig.xml e coloque-o no diretório conf do
InfoSphere Information Server. (Ou forneça o nome do arquivo com o
parâmetro -host-name-change ao executar a ferramenta isrecovery.) O formato
do arquivo de mudança do host é conforme mostrado. Devido às
interdependências especificadas em cada archive, o arquivo deve conter os
nomes de hosts de cada camada em sua topologia, mesmo se residirem no
mesmo computador.
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES"
name="backedupsvcs_hostname"
newName="restoredsvcs_hostname"/>
<Host tier="ENGINE"
name="backedupeng_hostname"
newName="restoredeng_hostname"/>
</HostConfig>

5. Use o arquivo HostChangeConfig.xml para também especificar os locais de
seus projetos se quiser criar projetos em locais fora do padrão no computador
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de destino. Você pode fazer isso para manter os mesmos locais fora do padrão
que estavam no computador original ou pode querer usar diferentes locais no
computador de destino para tirar proveito de uma configuração de disco
diferente.
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES"
name="backedupsvcs_hostname"
newName="restoredsvcs_hostname"/>
<Host tier="ENGINE"
name="backedupeng_hostname"
newName="restoredeng_hostname">
<ProjectLocation name="nonstandard_project_name"
directory="nonstandard_project_directory"/>
</Host>
</HostConfig>

Se estiver restaurando projetos em locais fora do padrão no mesmo
computador, ainda assim o arquivo HostChangeConfig.xml será usado, mas
especifique o mesmo nome do host para os atributos name e newName do
elemento Host. Exemplo:
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES" name="vmsys01" newName="vmsys01"/>
<Host tier="ENGINE" name="vmsys02" newName="vmsys02">
<ProjectLocation name="Connectivity"
directory="/home/dsdev1/Projects/Connectivity"/>
<ProjectLocation name="DSDeliver"
directory="/home/dsdev1/Projects/DSDeliver"/>
</Host>
</HostConfig>

6. Execute a ferramenta isrecovery com as opções -restore e -archive. A
ferramenta executa alguma validação, encerra quaisquer serviços em execução
e restaura os componentes do diretório archive. Consulte os cenários para
obter exemplos.
7. Se o IBM InfoSphere Information Analyzer ou o repositório de metadados
estiverem instalados no mesmo computador da camada de mecanismo ou de
serviços, eles serão restaurados pela ferramenta isrecovery. Se estiverem em
um computador separado, execute os scripts de restauração do banco de
dados fornecidos pela ferramenta isrecovery durante a sessão de backup.
8. Restaure os elementos do sistema que foram listados no arquivo
installation_directory/InformationServer/recovery.todo.txt e quaisquer
arquivos localizados no diretório installation_directory/InformationServer/
Recovery/todo durante a sessão de backup.
9. Restaure quaisquer arquivos ou bibliotecas externos que tenham sido usados
pelas tarefas do InfoSphere DataStage e do InfoSphere QualityStage e dos
quais tenha sido feito backup.
10. Se você usar o IBM InfoSphere QualityStage Match Designer e quiser
continuar a refinar ou desenvolver especificações de correspondência, crie
novamente o banco de dados do Match Designer.
11. Restaure os arquivos ou bibliotecas externos usados pelas tarefas do IBM
InfoSphere DataStage e do InfoSphere QualityStage.
12. Reinicie os serviços do InfoSphere Information Server e os serviços do
WebSphere Application Server. Para obter informações adicionais, consulte
Capítulo 13, “Administrando os Serviços do IBM InfoSphere Information
Server e do IBM WebSphere Application Server”, na página 207.
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Cenários de Backup e Restauração
Para ajudar a ilustrar o uso da ferramenta isrecovery em suas sessões de backup e
restauração, considere estes cenários típicos.
Onde quer que a ferramenta isrecovery seja mostrada nos exemplos a seguir, o
caminho completo deve ser especificado.
v

Windows

v

Linux

C:\IBM\InformationServer\Recovery\bin\isrecovery.bat
UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Recovery/bin/isrecovery.sh

Cenário 1: Instalação Simples Restaurada para os Mesmos
Computadores
Neste cenário, as camadas são restauradas para os mesmos computadores a partir
dos quais é feito backup das mesmas. A camada de serviços e a camada do
repositório de metadados são instaladas no mesmo computador com o Microsoft
Windows e a camada de mecanismo é instalada em outro.
Backup
1. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro computador com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
2. Faça backup da instalação no primeiro computador, que contém a camada de
serviços e a camada do repositório de metadados.
isrecovery.bat -backup -archive C:\Users\dsadm\archive

3. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o segundo computador, com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
4. Faça backup da instalação no segundo computador, que contém a camada de
mecanismo.
isrecovery.bat -backup -archive C:\Users\dsadm\archive

Restaurar
Uma razão para restaurar nos mesmos computadores é se sua instalação tiver sido
danificada.
1. Reinstale a camada de serviços do IBM InfoSphere Information Server, em
seguida, instale a camada de mecanismo. Certifique-se de instalar todos os
mesmos fix packs e correções do original.
2. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro computador com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
3. Restaure a camada de serviços e a camada do repositório de metadados no
primeiro computador.
isrecovery.bat -restore -archive C:\Users\dsadm\archive

4. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o segundo computador, com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
5. Restaure o mecanismo no segundo computador.
isrecovery.bat -restore -archive C:\Users\dsadm\archive
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Cenário 2: Camadas Instaladas em Computadores Separados
com uma Restauração de Banco de Dados Separada
Neste cenário, as camadas são restauradas em computadores diferentes com
diferentes nomes de hosts. A camada de serviços, a camada do repositório de
metadados e a camada de mecanismo são instaladas em computadores Linux
separados.
Backup
1. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro computador com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
2. Faça backup da instalação no primeiro computador, que contém a camada de
serviços.
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

3. Como a camada do repositório de metadados está instalada em um
computador separado da camada de mecanismo e das camadas de serviços, a
ferramenta isrecovery cria um script que pode ser usado para fazer backup do
repositório de metadados. Copie o script para o computador que contém a
camada do repositório de metadados. Faça backup da instalação no segundo
computador.
4. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o terceiro computador, com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
5. Faça backup da instalação no terceiro computador, que contém a camada de
mecanismo.
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

Restaurar
1. Se ainda não tiver sido feito, instale a camada de serviços, a camada do
repositório de metadados e a camada de mecanismo nos três novos
computadores. Certifique-se de instalar todos os mesmos fix packs e correções
do original.
2. Copie os archives para os novos computadores. Por exemplo:
a. Copie /home/dsadm/archive/SystemA_services_20110505_114500.iar do
primeiro computador do qual foi feito backup para /tmp/archive no novo
primeiro computador.
b. Copie o arquivo de backup de banco de dados do segundo computador do
qual foi feito backup para o novo segundo computador.
c. Copie /home/dsadm/archive/SystemC_engine_20110505_123000.iar do
terceiro computador do qual foi feito backup para /tmp/archive no novo
terceiro computador.
3. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro novo
computador, com base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
4. Restaure o archive no primeiro novo computador. Como a camada do
repositório de metadados está em um computador separado, essa operação de
recuperação para no meio do caminho.
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive

5. Execute os scripts de restauração de banco de dados para restaurar o
repositório de metadados no segundo novo computador.
6. Retorne ao primeiro novo computador e continue a restauração da camada de
serviços.
isrecovery.sh -restart
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7. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o terceiro computador, com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
8. Restaure o mecanismo.
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive

Cenário 3: Diversos Mecanismos Restaurados em Diferentes
Computadores com Mudanças de Nomes de Hosts
Neste cenário, as camadas são restauradas em computadores diferentes com
diferentes nomes de hosts. A topologia contém dois mecanismos e, portanto, a
operação de restauração requer o uso de um arquivo de mudança de nome do
host. A camada de serviços, a camada do repositório e um mecanismo estão em
um computador Linux. O outro mecanismo está em outro computador Linux.
Backup
1. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro computador com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
2. Faça backup da instalação no primeiro computador, que contém a camada de
serviços, a camada do repositório e um mecanismo.
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

3. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o segundo computador, com
base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
4. Faça backup da instalação no segundo computador, que contém o segundo
mecanismo.
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

Restaurar
1. Se ainda não estiver instalado, instale a camada de serviços, a camada do
repositório e o mecanismo do InfoSphere Information Server no primeiro novo
computador. E instale o segundo mecanismo no segundo novo computador.
Certifique-se de instalar todos os mesmos fix packs e correções do original.
2. Copie os archives para os novos computadores. Por exemplo:
a. Copie /home/dsadm/archive/SystemA_services_20110505_114500.iar do
primeiro computador do qual foi feito backup para /tmp/archive no novo
primeiro computador.
b. Copie /home/dsadm/archive/SystemA_engine_20110505_121500.iar do
primeiro computador do qual foi feito backup para /tmp/archive no novo
primeiro computador.
c. Copie /home/dsadm/archive/SystemA_engine_20110505_123000.iar do
segundo computador do qual foi feito backup para /tmp/archive no novo
segundo computador.
3. Crie um arquivo de mudança do host e copie-o para os dois novos
computadores. Por exemplo:
<HostConfig>
<Host tier=”SERVICES” name=”SystemA” newName=”SystemY”/>
<Host tier=”ENGINE” name=”SystemA” newName=” SystemY”/>
<Host tier=”ENGINE” name=”SystemB” newName=” SystemZ”/>
</HostConfig>

4. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o primeiro novo
computador, com base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
5. Restaure o archive no primeiro novo computador.
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive -host-change-config /tmp/host.chg
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6. Crie e edite um arquivo recovery.properties para o segundo novo
computador, com base no arquivo de modelo recovery.properties.reference.
7. Restaure o archive no mecanismo no segundo novo computador.
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive -host-change-config /tmp/host.chg

A Ferramenta isrecovery
Use a ferramenta isrecovery para fazer backup e restaurar a camada de serviços, a
camada de mecanismo e a camada do repositório de metadados.

Sintaxe
isrecovery
-help
| {
-backup [-gen-config [-advanced]] -archive directory
| -restore [-gen-config [-advanced]] -archive directory
}
[optional_parameters]
| -restart
| -clean

Parâmetros
-help
Exibe a sintaxe da ferramenta. Opcional e implícito quando nenhuma opção da
linha de comandos for especificada.
-backup
Especifica para executar uma operação de backup.
-restore
Especifica para executar uma operação de restauração.
-gen-config [-advanced]
Especifica para gerar um arquivo recovery.properties.template, que pode ser
usado como um modelo para criar o arquivo recovery.properties. Se a
palavra-chave advanced for especificada, propriedades opcionais também serão
incluídas no arquivo. O arquivo recovery.properties contém as propriedades
de usuário do tempo de execução que são usadas durante um backup ou
restauração.
O arquivo de modelo gerado é um modelo alternativo para o arquivo
recovery.properties.reference, que está localizado no diretório
installation_directory/Recovery/conf.
-archive directory_name
O nome do diretório que contém os archives com backup.
-restart
Especifica que a operação de backup ou restauração continua a partir de um
ponto de verificação anterior.
-clean
Especifica para excluir quaisquer arquivos de ponto de verificação e diretórios
de trabalho existentes, de forma que o processo de backup ou restauração
possa ser iniciado a partir do início. Não é possível executar uma
reinicialização imediatamente após executar uma operação de limpeza.
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Parâmetros Opcionais
-config filename
Especifica o nome de um arquivo que contém propriedades de usuário
necessárias para os módulos. Por padrão, um arquivo chamado
recovery.properties sob o diretório conf é usado, se existir. Especificar essa
opção substitui esse arquivo.
-host-change-config filename
Especifica o nome de um arquivo que descreve mudanças no nome do host.
Esse parâmetro é permitido somente durante uma operação de restauração. Por
padrão, um arquivo chamado HostChangeConfig.xml sob o diretório conf é
usado, se existir. Especificar essa opção substitui esse arquivo. Esse arquivo é
necessário ao restaurar em computadores com diferentes nomes de hosts.
-gen-app-server directory_name
Especifica que a ferramenta isrecovery não modifica diretamente a
configuração de um servidor de aplicativos. Em vez disso, scripts de
configuração devem ser gravados no diretório especificado, de forma que
possam ser executados manualmente. Essa opção é aplicável somente quando o
registro do usuário interno não for usado. Se especificado quando o registro do
usuário interno for usado, a opção será ignorada.
-userfiles filename
O nome de um arquivo que contêm uma lista de arquivos a serem incluídos no
backup. Por padrão, um arquivo chamado UserFiles sob o diretório conf é
usado, se existir. Especificar essa opção substitui esse arquivo.
-work directory_name
Fornece um diretório no qual todos os arquivos de trabalho são armazenados.
Por padrão, o diretório temporário do sistema é usado. Especificar essa opção
substitui esse local.
-validateonly
Especifica que somente a validação das propriedades e opções da linha de
comandos deve ser realizada. Se sua topologia tiver camadas em computadores
separados, um HostChangeConfig.xml de amostra será criado e poderá ser
usado.
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Capítulo 13. Administrando os Serviços do IBM InfoSphere
Information Server e do IBM WebSphere Application Server
Siga estes procedimentos para administrar os serviços do IBM InfoSphere
Information Server e do IBM WebSphere Application Server. Por exemplo,
verifique o status de serviços e pare e reinicie-os quando você fizer backup ou
restauração do sistema, ou executar outras tarefas de manutenção.
Para obter informações adicionais sobre as ferramentas e processos do WebSphere
Application Server mencionados nesses procedimentos, consulte o Centro de
Informações do WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp
Para obter informações adicionais sobre várias ferramentas a serem usadas para
gerenciar um WebSphere Application Server, consulte os seguintes tópicos na
documentação WebSphere Application Server:
WebSphere Application Server 7.0
Iniciando o Gerenciador de Implementação usando a ferramenta
startManager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_startmanager.html
Parando o Gerenciador de Implementação usando a ferramenta
stopManager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_stopmanager.html
Iniciando um agente de nó usando a ferramenta startNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
Parando um agente de nó usando a ferramenta stopNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopnode.html
Iniciando membros de cluster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
Parando membros de cluster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
Iniciando servidores de aplicativos independentes e membros de cluster
usando a ferramenta startServer: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/
info/ae/ae/rxml_startserver.html
WebSphere Application Server 8.0
Iniciando o Gerenciador de Implementação usando a ferramenta
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startManager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_startmanager.html
Parando o Gerenciador de Implementação usando a ferramenta
stopManager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
rxml_stopmanager.html
Iniciando um agente de nó usando a ferramenta startNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
Parando um agente de nó usando a ferramenta stopNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopnode.html
Iniciando membros de cluster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
Parando membros de cluster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
Iniciando servidores de aplicativos independentes e membros de cluster
usando a ferramenta startServer: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/
info/ae/ae/rxml_startserver.html

Modo de Manutenção
Para evitar que os usuários se autentiquem no IBM InfoSphere Information Server
durante a manutenção, você pode colocá-lo no modo de manutenção com o
comando SessionAdmin. Use o mesmo comando para tirar o InfoSphere
Information Server do modo de manutenção e determinar o modo de manutenção
atual.
Colocar o InfoSphere Information Server no modo de manutenção é útil quando
você executa manutenção de rotina, como aplicar um fix pack ou fazer backup do
sistema. Quando no modo de manutenção, somente usuários com a função de
administrador do conjunto e usuários do sistema podem autenticar-se. Observe
também que no console administrativo da Web, Sessões Máximas não é editável
enquanto o InfoSphere Information Server está no modo de manutenção.

Uso
Use o comando SessionAdmin para configurar o modo de manutenção do
InfoSphere Information Server. Você deve ter a autoridade de administrador do
conjunto para executar esse comando. O comando está nos seguintes locais:
v

UNIX

Linux

IS_install_dir/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
IS_install_dir/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

IS_install_dir\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
IS_install_dir\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat
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Dica: Nos seguintes exemplos de uso, você pode optar por usar a opção -authfile
em vez de -user e -password.
Colocando o InfoSphere Information Server no Modo de Manutenção
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -kill-user-sessions
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -set-maint-mode ON

Tirando o InfoSphere Information Server do modo de manutenção
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -set-maint-mode OFF

Determinando o modo de manutenção atual
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -get-maint-mode

Sintaxe
SessionAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{help | ?} ]
[-{host | h} value ]
[-{port | p} value ]
[-{user | ur} value ]
[-{password | pw} value ]
[-{authfile | af} value ]
[-{kill-user-sessions | kus} ]
[-{get-maint-mode | gmm}]
[-{set-maint-mode | smm} value ]

Parâmetros
[-{verbose | v}]
Exibir saída de tempo de execução detalhada, exceto mensagens de log de
tempo de execução.
[-{results | res} value ]
Imprimir toda a saída de tempo de execução ativada no arquivo especificado.
[-{log | l} value ]
Imprimir as mensagens de log do tempo de execução no arquivo especificado.
Essa opção é utilizada com loglevel.
[-{logerror | error} value ]
Imprimir todas as mensagens de log do tempo de execução ERROR e FATAL
no arquivo especificado.
[-{loginfo | info} value ]
Imprimir todas as mensagens de log do tempo de execução INFO, WARN,
DEBUG e TRACE no arquivo especificado.
[-{loglevel | level} value]
O nível no qual as mensagens de log do tempo de execução estão ativadas.
[-{help | ?} ]
Exibe a mensagem de uso.
[-{host | h} value]
Nome da máquina host. O valor padrão é localhost.
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[-{port | p} value]
Porta HTTP da máquina host. O valor padrão é 9080.
[-{user | ur} value ]
O ID de usuário de administrador para executar esse comando. Se não for
especificado e o parâmetro -authfile não for especificado, você será solicitado a
informar um ID do usuário.
[-{password | pw} value ]
A senha do ID de usuário de administrador especificada no parâmetro -user.
Esse parâmetro não pode ser especificado sem o parâmetro -user. Se o
parâmetro -user for especificado sem o parâmetro -password, você será
solicitado a informar uma senha.
[-{authfile | af} value ]
O caminho para o arquivo de credenciais que contém o ID de usuário de
administrador e a senha para executar esse comando. Se o parâmetro -user
também for especificado, o arquivo de credenciais será ignorado e você será
solicitado a informar uma senha.
[-{kill-user-sessions | kus} ]
Pare todas as sessões do usuário.
[-{get-maint-mode | gmm}]
Exiba a configuração de modo de manutenção atual.
[-{set-maint-mode | smm} value ]
Configure o modo de manutenção. Os valores aceitáveis são ON ou OFF.

Encerrando Serviços (Windows)
Siga esse procedimento para encerrar os serviços do IBM InfoSphere Information
Server e do IBM WebSphere Application Server em uma instalação do Microsoft
Windows. Encerre os serviços antes de backup ou restaurar o sistema, ou executar
outras tarefas de manutenção.

Antes de Iniciar
Se a camada de repositório de metadados estiver definida em uma configuração
em cluster, certifique-se de que os bancos de dados sejam encerrados por último,
se você encerrá-los de qualquer forma.
Nota: Para executar um backup a frio, você deve encerrar os bancos de dados.

Sobre Esta Tarefa
Os caminhos mostrados nesta tarefa presumem que o WebSphere Application
Server e o InfoSphere Information Server estejam instalados nos locais padrão.
Seus caminhos e nomes de perfil serão diferentes se você instalou esses produtos
em locais diferentes.

Procedimento
1. Pare os seguintes serviços: Serviço de Recurso do Mecanismo do InfoSphere
DataStage, Serviço de Telnet do IBM InfoSphere DataStage, Serviço DSRPC,
Agente ASB e Agente de Criação de Log. Para parar os serviços:
a. Em cada computador que hospeda uma camada de mecanismo, efetue login
como um usuário com privilégios de administrador local.
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b. Use a Ferramenta Administrativa de Serviços ou a ferramenta de linha de
comandos sc para parar os serviços. Pare os serviços na ordem em que eles
aparecem na tabela.
Tabela 17. Serviços a serem parados, na ordem em que devem ser parados
Nome completo do serviço

Nome abreviado do serviço

Nome do processo

Serviço do Recurso de
Mecanismo do DataStage

DSEngine

dsservice.exe

Serviço de Telnet do
DataStage

dstelnet

tl_dsservice.exe

Serviço DSRPC

dsrpc

dsrpcd.exe

Agente ASB

ASBAgent

ASBAgent.exe

Agente de Criação de Log

LoggingAgent

LoggingAgent.exe

2. Pare o WebSphere Application Server.

Parando o IBM WebSphere Application Server (Windows)
Siga este procedimento para encerrar os serviços do WebSphere Application Server
em uma instalação do Microsoft Windows.

Procedimento
Execute qualquer uma das seguintes tarefas, dependendo se você tem uma
configuração independente ou em cluster:
Parando configuração independente do WebSphere Application Server:
1. No computador que hospeda a camada de serviços, efetue login como
um usuário com privilégios de administrador local.
2. Na área de trabalho do Windows, clique em Todos os Programas >
IBM WebSphere > Servidor de Aplicativos > Perfis > InfoSphere >
Parar o servidor. InfoSphere é o nome do perfil em que o InfoSphere
Information Server está instalado.
3. Quando solicitado, insira um nome de usuário e senha para uma conta
com privilégios de administrador do WebSphere Application Server.
4. Verifique se os processos do WebSphere Application Server foram
parados. Consulte o “Verificando o Status do IBM WebSphere
Application Server (Instalação Independente)” na página 222.
Parando uma configuração em cluster do WebSphere Application Server:
1. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Na árvore de navegação do console, clique em Servidores > Clusters.
A página Cluster de Servidores é exibida.
Nota: Dependendo da versão do WebSphere Application Server, você
poderá precisar clicar em Servidores > Clusters > Clusters do
WebSphere Application Server para acessar a página Cluster de
Servidores.
3. Selecione o cluster.
4. Clique em Parar. Esse comando permite que cada servidor de
aplicativos conclua as solicitações existentes e permite failover para
outro membro do cluster. Quando a operação de parada é iniciada, o
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status do cluster muda para parcialmente parado. Depois que todos os
servidores de aplicativos são parados, o status do cluster se torna
Parado.
5. Em cada nó, efetue login como um usuário com privilégios de
administrador local.
6. No nó, execute o comando stopNode para parar o agente do nó:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\stopNode -user wasadmin
-password password

No comando, Custom01 é o perfil customizado do WebSphere
Application Server que hospeda um nó do cluster do IBM InfoSphere
Information Server. wasadmin e password são o nome e a senha de
usuário administrador do WebSphere Application Server.
O controle é retornado para a linha de comandos depois que o agente
do nó é encerrado.
Nota: Se o agente do nó for executado como um serviço do Windows,
o comando stopNode interromperá o serviço do Windows associado e o
agente do nó.
7. Verifique se todos os membros do cluster e agentes do nó estão
parados. Consulte “Verificando o Status de Membros de Cluster do IBM
WebSphere Application Server” na página 225 e “Verificando o Status
de Agentes do Nó do IBM WebSphere Application Server” na página
226.
8. Pare o processo do Gerenciador de Implementação de Rede. Consulte o
“Parando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Windows)”.

Parando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Windows)
Siga este procedimento para parar o Gerenciador de Implementação do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment em uma instalação do
Microsoft Windows com o armazenamento em cluster do WebSphere Application
Server.

Procedimento
1. No nó que hospeda o Gerenciador de Implementação, efetue login como um
usuário com privilégios de administrador local.
2. No nó, execute o comando stopManager para parar o processo do gerenciador
de Implementação de Rede:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\stopManager
-user wasadmin -password password

Dmgr01 é o perfil de Gerenciador de Implementação do WebSphere Application
Server. wasadmin e password são o nome e a senha de usuário administrador do
WebSphere Application Server.
Nota: Se o Gerenciador de Implementação estiver em execução como um
serviço do Windows, o comando stopManager interromperá o serviço do
Windows associado e também o Gerenciador de Implementação.
3. Verifique se o Gerenciador de Implementação foi parado usando a ferramenta
de linha de comandos serverStatus do WebSphere Application Server.
Para obter mais informações, consulte a documentação do serverStatus:
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v WebSphere Application Server 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/
ae/ae/rxml_serverstatus.html
v WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/
ae/ae/rxml_serverstatus.html

Encerrando Serviços (Linux, UNIX)
Siga esse procedimento para encerrar os serviços do IBM InfoSphere Information
Server e do IBM WebSphere Application Server em uma instalação do Linux ou
UNIX. Encerre os serviços antes de backup ou restaurar o sistema, ou executar
outras tarefas de manutenção.

Antes de Iniciar
Se a camada de repositório de metadados estiver definida em uma configuração
em cluster, certifique-se de que os bancos de dados sejam encerrados por último,
se você encerrá-los de qualquer forma.
Nota: Para executar um backup a frio, você deve encerrar os bancos de dados.

Sobre Esta Tarefa
Os caminhos mostrados nesta tarefa presumem que o WebSphere Application
Server e o InfoSphere Information Server estejam instalados nos locais padrão.
Seus caminhos e nomes de perfil serão diferentes se você instalou esses produtos
em locais diferentes.

Procedimento
1. Pare os seguintes serviços: Servidor de Metadados, Agentes ASB, Agente de
Criação de Log e Servidor DSRPC.
a. Efetue login em cada computador que hospeda uma camada de mecanismo.
Use as seguintes credenciais:
v Se você tiver configurado os agentes do InfoSphere Information Server
para administração não raiz, e os serviços foram iniciados e estão em
execução no momento sob esse usuário não raiz, use as credenciais para o
usuário administrador que você configurou anteriormente.
v Se você não tiver configurado os agentes dessa maneira, efetue login
como raiz.
b. Execute o seguinte comando para originar o arquivo dsenv:
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

c. Certifique-se de que o arquivo /.dshome contenha o local do mecanismo
atual. Os sistemas UNIX suportam diversas instâncias do InfoSphere
DataStage.
d. Execute os seguintes comandos para parar os serviços do InfoSphere
DataStage. O comando bin/uv -admin -stop para a instância do InfoSphere
DataStage que está no arquivo /.dshome.
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
bin/uv –admin –stop

e. Execute os seguintes comandos para parar os agentes:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop
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f. Execute o comando top para verificar se os processos foram parados.
2. Pare o WebSphere Application Server.

Parando o IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimento para encerrar os serviços do WebSphere Application Server
em uma instalação do Linux ou UNIX.

Procedimento
Execute qualquer uma das seguintes tarefas, dependendo se você tem uma
configuração independente ou em cluster:
Parando configuração independente do WebSphere Application Server:
1. Efetue login no computador que hospeda a camada de serviços. Use as
seguintes credenciais:
v Se você tiver configurado o WebSphere Application Server para
administração não raiz, use as credenciais do usuário não raiz que
está configurado para administrar o WebSphere Application Server.
v Se você não tiver configurado o WebSphere Application Server dessa
maneira, efetue login como raiz.
2. Execute os seguintes comandos:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh stop

3. Verifique se os processos do WebSphere Application Server foram
parados. Consulte o “Verificando o Status do IBM WebSphere
Application Server (Instalação Independente)” na página 222.
Parando uma configuração em cluster do WebSphere Application Server:
1. Efetue login no nó que hospeda o Gerenciador de Implementação. Use
as credenciais de administrador do WebSphere Application Server.
2. Na árvore de navegação do console, clique em Servidores > Clusters
para acessar a página Cluster do Servidor.
Nota: Dependendo da versão do WebSphere Application Server, você
poderá precisar clicar em Servidores > Clusters > Clusters do
WebSphere Application Server para acessar a página Cluster de
Servidores.
3. Selecione o cluster.
4. Clique em Parar. Esse comando permite que cada servidor de
aplicativos conclua as solicitações existentes e permite failover para
outro membro do cluster. Quando a operação de parada é iniciada, o
status do cluster muda para parcialmente parado. Depois que todos os
servidores de aplicativos são parados, o status do cluster se torna
Parado.
5. Em cada nó, efetue login usando as credenciais de administrador do
WebSphere Application Server.
6. No nó, execute o comando stopNode para parar o agente do nó.
Especifique o perfil correto:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/stopNode.sh
-user wasadmin -password mypassword

Custom01 é o perfil customizado do WebSphere Application Server que
hospeda um nó do cluster do IBM InfoSphere Information Server.
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wasadmin é o nome de usuário do administrador do WebSphere
Application Server. password é a senha.
7. Verifique se todos os membros do cluster e agentes do nó estão
parados. Consulte “Verificando o Status de Membros de Cluster do IBM
WebSphere Application Server” na página 225 e “Verificando o Status
de Agentes do Nó do IBM WebSphere Application Server” na página
226.
8. Pare o Gerenciador de Implementação. Consulte o “Parando o
Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere Application Server
(Linux, UNIX)”.

Parando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimento para parar o Gerenciador de Implementação do WebSphere
Application Server em uma instalação do Linux ou UNIX com o armazenamento
em cluster do WebSphere Application Server.

Procedimento
1. Efetue login no nó que hospeda o Gerenciador de Implementação usando as
credenciais de administrador do WebSphere Application Server.
2. No nó, execute o comando stopManager para parar o processo do Gerenciador
de Implementação:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/stopManager.sh -user wasadmin
-password password

No comando, Dmgr01 é o perfil do Gerenciador de Implementação do
WebSphere Application Server. wasadmin é o nome de usuário do administrador
do WebSphere Application Server. password é a senha.
O controle retorna para a linha de comandos após o encerramento do processo
do Gerenciador de Implementação.
3. Verifique se o Gerenciador de Implementação foi parado.
Para verificar se os processos foram parados, execute o comando
serverStatus.sh do WebSphere Application Server. Para obter mais
informações, consulte a documentação do serverStatus.sh:
v WebSphere Application Server 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/
ae/ae/rxml_serverstatus.html
v WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/
ae/ae/rxml_serverstatus.html

Iniciando Serviços (Windows)
Siga este procedimento para iniciar os serviços do IBM InfoSphere Information
Server e do IBM WebSphere Application Server em uma instalação do Microsoft
Windows.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que o banco de dados esteja operacional antes de executar esse
procedimento.

Capítulo 13. Administrando os Serviços do IBM InfoSphere Information Server e do IBM WebSphere Application Server

215

Sobre Esta Tarefa
Os caminhos nesta tarefa presumem que o WebSphere Application Server e o
InfoSphere Information Server estejam instalados no local padrão. Os caminhos e
nomes de perfil serão diferentes se você instalou esses produtos em um local
diferente.

Procedimento
1. Inicie o WebSphere Application Server. Consulte o “Iniciando o IBM WebSphere
Application Server (Windows)”.
2. Quando o WebSphere Application Server estiver totalmente iniciado, efetue
login em cada computador que hospeda uma camada de mecanismo.
3. Em cada computador, inicie os seguintes serviços: Agente de Criação de Log,
Agente ASB, Serviço DSRPC, Serviço de Telnet do IBM InfoSphere DataStage e
Serviço de Recurso do Mecanismo InfoSphere DataStage. Você pode usar a
Ferramenta Administrativa de Serviços ou a ferramenta de linha de comandos
sc para iniciar os serviços.
Inicie esses serviços na ordem mostrada na tabela a seguir.
Tabela 18. Ordem na qual os serviços devem ser iniciados
Nome completo do serviço

Nome abreviado do serviço

Agente de Criação de Log

LoggingAgent

Agente ASB

ASBAgent

Serviço DSRPC

dsrpc

InfoSphere DataStage

dstelnet

InfoSphere DataStage

DSEngine

Iniciando o IBM WebSphere Application Server (Windows)
Siga este procedimento para iniciar os serviços do IBM WebSphere Application
Server em uma instalação do Microsoft Windows.

Procedimento
Execute qualquer uma das seguintes tarefas, dependendo se você tem uma
configuração independente ou em cluster:
Iniciando uma configuração independente do WebSphere Application Server:
1. No computador que hospeda a camada de serviços, efetue login como
um usuário com privilégios de administrador local.
2. Na área de trabalho do Windows, clique em Todos os Programas >
IBM WebSphere > Servidor de Aplicativos > Perfis > InfoSphere >
Iniciar o servidor. InfoSphere é o nome do perfil em que o InfoSphere
Information Server está instalado.
3. Embora o status possa mostrar como Iniciado no IBM InfoSphere
Information Server Web console, ele pode não estar disponível ainda
para uso do InfoSphere Information Server até que os aplicativos do
InfoSphere Information Server estejam totalmente inicializados. Para
verificar se o WebSphere Application Server foi iniciado, monitore os
arquivos de log. Consulte o “Verificando o Status de Inicialização do
IBM WebSphere Application Server (Instalação Independente)” na
página 223.
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Iniciando uma configuração em cluster do WebSphere Application Server:
1. Inicie o Gerenciador de Implementação. Consulte o “Iniciando o
Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere Application Server
(Windows)”.
2. Em cada nó, execute o comando startNode para iniciar o agente do nó:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\startNode

em que Custom01 é o perfil customizado do WebSphere Application
Server que hospeda um nó do cluster do IBM InfoSphere Information
Server.
3. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
4. Na árvore de navegação do console, clique em Servidores > Clusters
para acessar a página Cluster do Servidor.
Nota: Dependendo da versão do WebSphere Application Server, você
poderá precisar clicar em Servidores > Clusters > Clusters do
WebSphere Application Server para acessar a página Cluster de
Servidores.
5. Selecione o cluster.
6. Clique em Iniciar. Esse comando inicia o processo do servidor de cada
membro do cluster, chamando o agente do nó de cada servidor para
iniciar os servidores de aplicativos. Depois que todos os servidores de
aplicativos estão em execução, o estado do cluster muda para running.
Se a chamada para um agente de nó de um servidor de aplicativos
falhar, o servidor de aplicativos não será iniciado.
7. Embora o status retornado pelo comando serverStatus indique
STARTED, ele poderá não estar disponível ainda para uso do
InfoSphere Information Server até que os aplicativos do InfoSphere
Information Server estejam totalmente inicializados. Para verificar se o
WebSphere Application Server foi iniciado, monitore os arquivos de log.
Consulte o “Verificando o Status da Inicialização do IBM WebSphere
Application Server (Instalação em Cluster)” na página 224.

Iniciando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Windows)
Siga este procedimento para iniciar o Gerenciador de Implementação do IBM
WebSphere Application Server em uma instalação do Microsoft Windows com o
armazenamento em cluster do WebSphere Application Server.

Procedimento
1. No nó que hospeda o Gerenciador de Implementação, efetue login como um
usuário com privilégios de administrador local.
2. No nó que hospeda o Gerenciador de Implementação, execute o comando
startManager para iniciar o processo do gerenciador de Implementação de
Rede:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\startManager

em que Dmgr01 é o perfil do Gerenciador de Implementação do WebSphere
Application Server.
Se o Gerenciador de Implementação for executado como um serviço do
Windows, o comando startManager iniciará o serviço do Windows associado e
o Gerenciador de Implementação.

Capítulo 13. Administrando os Serviços do IBM InfoSphere Information Server e do IBM WebSphere Application Server

217

Iniciando Serviços (Linux, UNIX)
Siga esse procedimento para iniciar os serviços do IBM InfoSphere Information
Server e do IBM WebSphere Application Server em uma instalação do Linux ou
UNIX.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que o banco de dados esteja operacional antes de executar esse
procedimento.
Os caminhos nesta tarefa presumem que o WebSphere Application Server e o
InfoSphere Information Server estejam instalados no local padrão. Os caminhos
serão diferentes se você instalou esses produtos em um local diferente.

Procedimento
1. Inicie o WebSphere Application Server. Consulte o “Iniciando o IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)”.
2. Em cada computador, inicie os seguintes serviços: Agente ASB, Agente de
Criação de Log e Serviço do DataStage.
a. Aguarde até que o WebSphere Application Server seja totalmente iniciado.
b. Efetue login em cada computador que hospeda uma camada de mecanismo.
Use as seguintes credenciais:
v Se você configurou os agentes do InfoSphere Information Server para
administração não raiz, use as credenciais do usuário administrador
selecionadas.
v Se você não configurou os agentes dessa maneira, efetue login como raiz.
c. Execute o seguinte comando como administrador do InfoSphere DataStage
(dsadm por padrão) para originar o arquivo dsenv:
su - dsadm
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

d. Certifique-se de que o arquivo /.dshome contenha o local do mecanismo
atual. Os sistemas UNIX suportam diversas instâncias do InfoSphere
DataStage. O comando bin/uv -admin -start inicia a instância do
InfoSphere DataStage que está no arquivo /.dshome.
e. Como usuário administrador do InfoSphere DataStage, execute os seguintes
comandos para iniciar os serviços do InfoSphere DataStage. Em seguida,
saia da sessão su do administrador do InfoSphere DataStage:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
./bin/uv -admin -start
exit

f. Execute os seguintes comandos para iniciar o Agente ASB e o Agente de
Criação de Log:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

Iniciando o IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimento para iniciar os serviços do IBM WebSphere Application
Server em uma instalação Linux ou UNIX.

Antes de Iniciar
Para ambientes em cluster:
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v

Linux
Se você não configurou os recursos do descritor de arquivo para o
WebSphere Application Server antes da instalação do IBM InfoSphere
Information Server, certifique-se de que o WebSphere Application Server esteja
parado e configure os nós gerenciados conforme descrito em “Configurando os
Recursos do Descritor de Arquivo para o IBM WebSphere Application Server
(Linux)” na página 221.

v

AIX
Se você não desconfigurou a variável LDR_CNTRL antes da instalação
do IBM InfoSphere Information Server, certifique-se de que o WebSphere
Application Server esteja parado e configure os computadores do cluster
conforme descrito em “Configurando Alocação de Memória para o IBM
WebSphere Application Server (AIX)” na página 221.

Para ambientes independentes, essas definições são configuradas automaticamente
pelo script MetadataServer.

Procedimento
Execute qualquer uma das seguintes tarefas, dependendo se você tem uma
configuração independente ou em cluster:
Iniciando uma configuração independente do WebSphere Application Server:
1. Efetue login no computador que hospeda a camada de serviços. Use as
seguintes credenciais:
v Se você configurou o WebSphere Application Server para
administração não raiz, use as credenciais do usuário não raiz que
está configurado para administrar o WebSphere Application Server.
v Se você não configurou o WebSphere Application Server dessa
maneira, efetue login como raiz.
2. Execute os seguintes comandos:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh run

Nota: O argumento run reproduz toda a saída no console.
Como alternativa, para integrar esse script em outro script, use o
comando MetatdataServer.sh start para ativar o processo inicial em
segundo plano:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh start

Se você configurou o WebSphere Application Server para administração
não raiz, poderá usar esta linha em seu script:
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/
MetadataServer.sh start"

em que wasadmin é o usuário não raiz que está configurado para
administrar o WebSphere Application Server.
3. Embora o status do WebSphere Application Server possa mostrar como
Iniciado no IBM InfoSphere Information Server Web console, ele pode
não estar disponível ainda para uso do InfoSphere Information Server
até que os aplicativos do InfoSphere Information Server estejam
totalmente inicializados. Para verificar se o WebSphere Application
Server foi iniciado, monitore os arquivos de log. Consulte o
“Verificando o Status de Inicialização do IBM WebSphere Application
Server (Instalação Independente)” na página 223.
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Iniciando uma configuração de cluster do WebSphere Application Server:
1. Inicie o Gerenciador de Implementação. Consulte o “Iniciando o
Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere Application Server
(Linux, UNIX)”.
2. Efetue login em cada nó. Use as mesmas credenciais usadas para
efetuar login no nó do Gerenciador de Implementação.
3. Em cada nó, execute o comando startNode para iniciar o agente do nó:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/startNode.sh

em que Custom01 é o perfil customizado do WebSphere Application
Server que hospeda um nó do cluster do IBM InfoSphere Information
Server. O controle é retornado para a linha de comandos quando a
inicialização do agente do nó é concluída.
4. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application
Server.
5. Na árvore de navegação do console, clique em Servidores > Clusters.
A página Cluster de Servidores é exibida.
Nota: Dependendo da versão do WebSphere Application Server, você
poderá precisar clicar em Servidores > Clusters > Clusters do
WebSphere Application Server para acessar a página Cluster de
Servidores.
6. Selecione o cluster.
7. Clique em Iniciar. Esse comando inicia o processo do servidor de cada
membro do cluster. Para isso, ele chama o agente do nó de cada
servidor para iniciar os servidores de aplicativos. Depois que todos os
servidores de aplicativos estão em execução, o estado do cluster muda
para running. Se a chamada para um agente de nó de um servidor de
aplicativos falhar, o servidor de aplicativos não será iniciado.
8. Embora o status retornado pelo comando serverStatus indique
STARTED, ele poderá não estar disponível ainda para uso do
InfoSphere Information Server até que os aplicativos do InfoSphere
Information Server estejam totalmente inicializados. Para verificar se o
WebSphere Application Server foi iniciado, monitore os arquivos de log.
Consulte o “Verificando o Status da Inicialização do IBM WebSphere
Application Server (Instalação em Cluster)” na página 224.

Iniciando o Gerenciador de Implementação do IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimento para iniciar o Gerenciador de Implementação do IBM
WebSphere Application Server em uma instalação do Linux ou UNIX com o
armazenamento em cluster do WebSphere Application Server.

Procedimento
1. Efetue login no nó que hospeda o Gerenciador de Implementação. Use as
seguintes credenciais:
v Se você tiver configurado o WebSphere Application Server para
administração não raiz, use as credenciais do usuário não raiz que está
configurado para administrar o WebSphere Application Server.
v Se você não tiver configurado o WebSphere Application Server dessa
maneira, efetue login como raiz.
2. No nó, execute o comando startManager para iniciar o processo do gerenciador
de Implementação de Rede:
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/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh

em que Dmgr01 é o perfil do Gerenciador de Implementação do WebSphere
Application Server.

Configurando os Recursos do Descritor de Arquivo para o IBM
WebSphere Application Server (Linux)
No Linux, a configuração padrão para o número máximo de descritores de arquivo
permitido não é suficiente para executar o WebSphere Application Server. Você
deve configurar os recursos de descritor de arquivo para que o WebSphere
Application Server seja executado corretamente.

Sobre Esta Tarefa
Se a sua instalação incluir uma instância independente do WebSphere Application
Server, configure os recursos de descritor de arquivo no computador em que o
WebSphere Application Server está instalado. Para ambientes em cluster, você deve
configurar os recursos de descritor de arquivo em cada computador no qual o
WebSphere Application Server está instalado (Gerenciador de Implementação e nós
gerenciados). Os recursos poderão ser configurados permanentemente, se for
apropriado ao seu ambiente.

Procedimento
1. Certifique-se de que todos os processos do WebSphere Application Server
estejam parados. Consulte o “Parando o IBM WebSphere Application Server
(Linux, UNIX)” na página 214.
2. Configure o computador para suportar um número grande de descritores de
arquivo. Consulte o administrador do sistema se você não estiver certo quanto
a esse processo.
O exemplo a seguir mostra como configurar o número de descritores de
arquivo para 10240 se o shell de login for /bin/bash. O WebSphere Application
Server requer um valor acima de 10000 para ser executado corretamente.
v Para aplicar as configurações ao sistema inteiro, inclua o seguinte no arquivo
/etc/profile:
ulimit -n 10240

v Para configurar limites flexíveis e permanentes para todos os usuários, inclua
o seguinte no arquivo /etc/security/limits.conf:
* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

Se você não desejar configurar permanentemente esses valores, conforme
mostra o exemplo, poderá executar o comando ulimit -n imediatamente antes
de iniciar um processo do WebSphere Application Server. Todos os processos
do WebSphere Application Server devem ser parados antes de executar esses
comandos.
3. Inicie todos os processos do WebSphere Application Server. Consulte o
“Iniciando o IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
4. Em um ambiente em cluster, repita esse procedimento em todos os sistemas nos
quais o WebSphere Application Server está instalado.

Configurando Alocação de Memória para o IBM WebSphere
Application Server (AIX)
No AIX, a variável de ambiente LDR_CNTRL controla a maneira como o AIX trata o
espaço de memória disponível aos programas e os tamanhos de página usados em
cada segmento. Para fornecer alocação de memória suficiente para o WebSphere
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Application Server, você deve desconfigurar essa variável de ambiente para que o
WebSphere Application Server seja executado corretamente.

Sobre Esta Tarefa
Se a sua instalação incluir uma instância independente do WebSphere Application
Server, desconfigure a variável de ambiente LDR_CNTRL no computador em que o
WebSphere Application Server está instalado. Para ambientes em cluster, você deve
desconfigurar a variável de ambiente LDR_CNTRL em cada computador no qual o
WebSphere Application Server está instalado (Gerenciador de Implementação e nós
gerenciados). A mudança poderá ser configurada permanentemente, se for
apropriado ao seu ambiente.

Procedimento
Para desconfigurar a variável de ambiente LDR_CNTRL:
1. Certifique-se de que todos os processos do WebSphere Application Server
estejam parados. Consulte o “Parando o IBM WebSphere Application Server
(Linux, UNIX)” na página 214.
2. Configure a variável de ambiente LDR_CNTRL. Consulte o administrador do
sistema se você não estiver certo quanto a esse processo.
O exemplo a seguir mostra como desconfigurar a variável de ambiente
LDR_CNTRL se o shell de login for /bin/bash.
v Para aplicar a configuração a todos os usuários do sistema, inclua a seguinte
linha no arquivo /etc/profile:
unset LDR_CNTRL

v Para aplicar a configuração a um usuário específico, inclua a linha no
arquivo ~/.profile do usuário. O usuário a ser configurado normalmente é
raiz, a menos que você tenha reconfigurado o WebSphere Application Server
para administração não raiz.
Se você não desejar configurar permanentemente a variável de ambiente,
conforme mostra o exemplo, poderá executar o comando unset LDR_CNTRL
imediatamente antes de iniciar um processo do WebSphere Application Server.
Todos os processos do WebSphere Application Server devem ser parados antes
de executar esses comandos.
3. Inicie os processos do WebSphere Application Server. Consulte o “Iniciando o
IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” na página 218.
4. Em um ambiente em cluster, repita esse procedimento em todos os
computadores em que o WebSphere Application Server está instalado.

Verificação de Status de Processo do IBM WebSphere Application
Server
Siga estes procedimentos para verificar o status de uma instalação independente
do WebSphere Application Server, ou de membros de cluster, agentes de nó e do
Gerenciador de Implementação em uma instalação em cluster.

Verificando o Status do IBM WebSphere Application Server
(Instalação Independente)
Em uma instalação independente do WebSphere Application Server, use o
comando serverStatus para verificar o status da inicialização do servidor de
aplicativos.
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Procedimento
Para obter mais informações sobre o comando serverStatus, consulte a
documentação do WebSphere Application Server.
v Versão 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html
v Versão 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html

O que Fazer Depois
Quando um servidor de aplicativos está sendo inicializado, mesmo quando o
status retornado pelo comando serverStatus indica que o servidor de aplicativos é
STARTED, ele não está pronto para uso do IBM InfoSphere Information Server até
que todos os aplicativos do InfoSphere Information Server tenham concluído a
inicialização. Consulte o “Verificando o Status de Inicialização do IBM WebSphere
Application Server (Instalação Independente)” para mais informações.

Verificando o Status de Inicialização do IBM WebSphere
Application Server (Instalação Independente)
Sempre que você reiniciar o WebSphere Application Server, certifique-se de que o
servidor de aplicativos tenha sido totalmente iniciado antes de tomar qualquer
ação adicional. Esse procedimento se aplica a uma instalação independente do
WebSphere Application Server.

Sobre Esta Tarefa
Embora o status de um servidor de aplicativos possa ser mostrado como
STARTED, ele pode não estar disponível ainda para uso do IBM InfoSphere
Information Server porque os aplicativos do InfoSphere Information Server ainda
não foram totalmente inicializados. Os aplicativos do InfoSphere Information
Server normalmente concluem a inicialização em dois a quatro minutos após o
status do servidor de aplicativos mudar pela primeira vez para STARTED.
Se você iniciou o WebSphere Application Server executando startServer ou
MetadataServer.sh run, o controle será retornado quando o WebSphere
Application Server tiver concluído o início de todos os aplicativos, mas antes que o
InfoSphere Information Server tenha concluído a inicialização do aplicativo. A
execução de serverStatus nesse ponto mostra um status de STARTED. Entretanto,
a inicialização não foi concluída ainda.
Se você iniciou o WebSphere Application Server executando MetadataServer.sh
start, o controle retornará imediatamente antes de o WebSphere Application
Server iniciar qualquer aplicativo. Após um atraso, a execução de serverStatus
mostrará um status de STARTING. Após alguns minutos, a execução de
serverStatus mostrará um status de STARTED. Esse status indica que WebSphere
Application Server concluiu o início de todos os aplicativos. Entretanto, ele não
indica que InfoSphere Information Server concluiu a inicialização do aplicativo.

Procedimento
Siga este procedimento para determinar se os aplicativos do InfoSphere
Information Server concluíram a inicialização.
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1. Efetue login no computador da camada de serviços.
2. Localize o arquivo SystemOut.log. O arquivo está localizado no seguinte
diretório:
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
No caminho do diretório:
v WAS_install_path é o local onde o WebSphere Application Server está
instalado. O caminho de instalação padrão é:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v profile é o nome do perfil no qual o InfoSphere Information Server está sendo
executado. O nome do perfil padrão é InfoSphere.
v serverx é o nome da instância do servidor de aplicativos. O nome do servidor
padrão é server1.
3. No arquivo SystemOut.log, no intervalo de tempo no qual o servidor de
aplicativos está sendo iniciado, procure a seguinte linha. Essa linha indica que
o InfoSphere Information Server foi totalmente inicializado e está pronto para
operação:

Initialization: EJB Initializations complete

O arquivo SystemOut.log poderá conter entradas de log que se estendem sobre
diversas reinicializações do servidor de aplicativos. Por essa razão, o arquivo
poderá conter diversas linhas que indicam EJB Initializations complete. Use
os registros de data e hora das entradas de log para determinar se essa
mensagem está associada à inicialização do servidor de aplicativos que você
deseja.

Verificando o Status da Inicialização do IBM WebSphere
Application Server (Instalação em Cluster)
Sempre que você iniciar um membro de cluster, certifique-se de que o servidor de
aplicativos associado a esse membro de cluster tenha sido totalmente iniciado antes
de tomar qualquer ação adicional. Esse procedimento se aplica a uma instalação
em cluster do WebSphere Application Server.

Sobre Esta Tarefa
Embora o status de um membro de cluster possa ser mostrado como Iniciado no
IBM InfoSphere Information Server Web console, ou o status retornado pelo
comando serverStatus indique que o servidor de aplicativos é STARTED, ele
poderá não estar disponível ainda para uso do InfoSphere Information Server até
que os aplicativos do InfoSphere Information Server estejam totalmente
inicializados. Os aplicativos do InfoSphere Information Server normalmente
concluem a inicialização em dois a quatro minutos depois que o status do servidor
de aplicativos muda pela primeira vez para Iniciado.

Procedimento
Siga este procedimento para determinar se os aplicativos do InfoSphere
Information Server concluíram a inicialização.
1. Efetue login em cada comutador que hospeda o membro de cluster.
2. No computador, localize o arquivo SystemOut.log. O arquivo pode ser
encontrado no seguinte diretório:
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
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No caminho do diretório:
v WAS_install_path é o local onde o WebSphere Application Server está
instalado. O caminho de instalação padrão é:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v profile é o nome do perfil do nó gerenciado no qual o InfoSphere Information
Server está em execução. O nome do perfil padrão é Custom01.
v serverx é o nome da instância do servidor de aplicativos. O valor padrão é
serverx, em que x é o número de uma das instâncias do servidor de
aplicativos.

3. Verifique o arquivo SystemOut.log em cada instância do servidor:
a. No arquivo SystemOut.log, no intervalo de tempo no qual o servidor de
aplicativos está sendo iniciado, procure a seguinte linha. Essa linha indica
que o InfoSphere Information Server foi totalmente inicializado e está
pronto para operação:
Initialization: EJB Initializations complete

O arquivo SystemOut.log poderá conter entradas de log que se estendem
sobre diversas reinicializações do servidor de aplicativos. Por essa razão, o
arquivo poderá conter diversas linhas que indicam EJB Initializations
complete. Use os registros de data e hora das entradas de log para
determinar se essa mensagem está associada à inicialização do servidor de
aplicativos que você deseja.
4. Repita este procedimento para cada comutador que hospeda um membro de
cluster.

O que Fazer Depois
O InfoSphere Information Server pode ser usado assim que um membro de cluster
é inicializado totalmente. Entretanto, para melhor desempenho, aguarde até que
todos os membros do cluster estejam totalmente inicializados. Permitir que todos
os membros do cluster sejam totalmente inicializados também maximiza o número
de membros que podem assumir o comando em caso de failover.

Verificando o Status de Membros de Cluster do IBM
WebSphere Application Server
Em uma instalação de cluster do WebSphere Application Server, use o console
administrativo do WebSphere Application Server para verificar o status dos
membros de cluster.

Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Acesse a lista de clusters no console. Na área de janela de navegação, expanda
Servidores, expanda Clusters e clique em Clusters do WebSphere Application
Server.
3. Na área de trabalho, clique no nome do cluster. A página do cluster é exibida.
4. Clique em Membros de Cluster. A página Membros de Cluster é exibida. Cada
membro de cluster é listado na página. A coluna Status indica o status de cada
membro de cluster.
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O que Fazer Depois
Quando um servidor de aplicativos está inicializando, mesmo quando o status do
membro de cluster no console administrativo do WebSphere Application Server
mostra é mostrado como Iniciado ou quando o status retornado pelo comando
serverStatus indica que o servidor de aplicativos foi INICIADO, ele não está
pronto para ser usado pelo IBM InfoSphere Information Server até que todos os
aplicativos do InfoSphere Information Server tenham concluído a inicialização.
Consulte Verificando o Status de Inicialização do IBM WebSphere Application
Server (Instalação de Cluster) para obter detalhes sobre como indicar quando os
aplicativos do InfoSphere Information Server concluíram a inicialização.

Verificando o Status de Agentes do Nó do IBM WebSphere
Application Server
Em uma instalação de cluster do WebSphere Application Server, use o console
administrativo do WebSphere Application Server para verificar o status dos
agentes do nó.

Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Na área de janela de navegação, expanda Administração do Sistema e clique
em Agentes do Nó. A página Agentes do Nó é exibida. Cada agente do nó é
listado na página. A coluna Status indica o status de cada agente do nó.

Verificando o Status do IBM WebSphere Application Server
Deployment Manager
Em uma instalação de cluster do WebSphere Application Server, use o comando
serverStatus para verificar o status do gerenciador de implementação.

Procedimento
Execute o comando serverStatus. O comando está localizado no computador no
qual o Deployment Manager é executado, no seguinte diretório:
WAS_install_path/profiles/profile/bin
No caminho do diretório:
v WAS_install_path é o local no qual o WebSphere Application Server está
instalado. O caminho da instalação padrão é:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v profile é o nome do perfil do Deployment Manager.

Para obter informações adicionais sobre o comando serverStatus, consulte a
documentação do WebSphere Application Server.
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html
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Arquivos de Log do Sistema IBM WebSphere Application Server
Os arquivos de log do WebSphere Application Server contêm informações que
possibilitam monitorar a inicialização do WebSphere Application Server e
diagnosticar os erros.
Os arquivos de log que são mais úteis para diagnosticar problemas relacionados ao
IBM InfoSphere Information Server são:
SystemOut.log
As mensagens do WebSphere Application Server para o STDOUT são
redirecionadas para esse arquivo.
SystemErr.log
As mensagens do WebSphere Application Server para o STDERR são
redirecionadas para esse arquivo.
Esses arquivos estão localizados nos seguintes diretórios em cada nó de sua
instalação do WebSphere Application Server:
v

Linux

UNIX

path/profiles/profile/logs/server1

v

Windows

path\profiles\profile\logs\server1

No caminho do diretório:
v path é o caminho da instalação do WebSphere Application Server. Por padrão, o
caminho é um dos seguintes:
–

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer

–

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer

v profile é o nome do perfil no qual o IBM InfoSphere Information Server está
instalado. Para uma instalação independente, o valor-padrão é InfoSphere. Para
uma instalação em cluster, o valor padrão para um perfil customizado é
Customxx.
v server1 é o nome do servidor de aplicativos. Para uma instalação independente, o
valor-padrão é server1. Para instalações de cluster, pode haver vários diretórios
do servidor de aplicativos sob o perfil customizado. O valor típico é serverx, em
que x é o número da instância do servidor de aplicativos. Para um perfil do
Deployment Manager, o valor-padrão é dmgr. Para um agente do nó sob o perfil
customizado, o valor-padrão é nodeagent.
Para obter informações adicionais sobre os arquivos de log do WebSphere
Application Server, consulte a documentação do WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/ttrb_mglogs.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/ttrb_mglogs.html
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Capítulo 14. Gerenciando recursos usando a linha de
comandos
É possível usar a linha de comandos para mover recursos entre os diferentes
repositórios de metadados para ambientes como, por exemplo, desenvolvimento,
teste e produção. Também é possível consultar e excluir recursos de dados
implementados e recursos de inteligência de negócios usando a linha de comandos.

Usando a Linha de Comandos do istool
É possível usar a linha de comandos para importar e exportar recursos e para
consultar e excluir metadados comuns.

Local da Linha de Comandos istool
A linha de comandos istool está disponível nas camadas de cliente e de
mecanismo.
Para Windows, a estrutura de comandos istool está localizada em:
installation_directory\Clients\istools\cli, onde installation_directory é o
diretório em que foi instalado o IBM InfoSphere Information Server. Por exemplo,
c:\IBM\InformationServer.
Para UNIX ou Linux, a estrutura de comandos istool está localizada em:
installation_directory/Clients/istools/cli, onde installation_directory é o
diretório em que foi instalado o InfoSphere Information Server. Por exemplo,
/opt/IBM/InformationServer.
A estrutura istool está instalada em todos os computadores da camada de cliente e
de mecanismo. A instalação da estrutura fornece a capacidade de executar os
comandos e as opções para as seguintes ferramentas e componentes:
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
v Recursos de Metadados Comuns
v Recursos do Reporting
v Recursos de Segurança
As opções de comando para cada uma das ferramentas a seguir são instaladas com
a estrutura somente quando a ferramenta é instalada:
v IBM InfoSphere Information Analyzer – cliente e mecanismo
v IBM InfoSphere Metadata Workbench – cliente e mecanismo
v IBM InfoSphere Business Glossary – somente cliente
v IBM InfoSphere FastTrack – somente cliente
Isto significa, por exemplo, que para mover os recursos do InfoSphere DataStage
and QualityStage, é possível executar os comandos para criar o pacote,
implementar o pacote e enviar o pacote e as opções -datastage de qualquer
computador na camada de cliente ou de mecanismo. Para mover os recursos do
InfoSphere FastTrack, é necessário executar a linha de comandos istool do
computador do cliente onde o InfoSphere FastTrack está instalado.
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Comandos e Parâmetros Comuns para istool
É possível usar os comandos istool para gerenciar os recursos que são
armazenados no repositório de metadados do IBM InfoSphere Information Server.
Para Windows, a estrutura de comandos istool está localizada em:
installation_directory\Clients\istools\cli, onde installation_directory é o
diretório em que foi instalado o InfoSphere Information Server. Por exemplo,
c:\IBM\InformationServer.
Para UNIX ou Linux, a estrutura de comandos istool está localizada em:
installation_directory/Clients/istools/cli, onde installation_directory é o
diretório em que foi instalado o InfoSphere Information Server. Por exemplo,
/opt/IBM/InformationServer.
A sintaxe básica do comando istool é:
istool command authentication_parameters [generic_parameters] [command_parameters]

Os comandos são fornecidos na seguinte tabela.
Tabela 19. comandos istool
Comando

Descrição

istool export

Exportar recursos para um arquivo.

istool import

Importar recursos de um arquivo.

istool glossary export

Exportar recursos do IBM InfoSphere Business Glossary para um
arquivo.

istool glossary import

Importar recursos do glossário de um arquivo.

istool build package

Construir um pacote de recursos do IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage a ser implementado.

istool deploy package

Implementar um pacote.

istool send package

Enviar um pacote para o computador do cliente local.

istool query

Consultar metadados comuns (recursos de dados físicos ou
recursos de inteligência de negócios) e gravar os resultados em
um arquivo.

istool deletecm

Excluir metadados comuns.

Use os parâmetros de autenticação para especificar a camada de serviços do
InfoSphere Information Server à qual se conectar. Os parâmetros de autenticação
são obrigatórios para todos os comandos istool e eles se encontram na tabela a
seguir.
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Tabela 20. Parâmetros de Autenticação
Name

Type

Argumento

Descrição

-domain
ou -dom

String[:Number]

<domain[:port]>

Depende da configuração do IBM
WebSphere Application Server:
v Se o armazenamento em cluster
estiver configurado, o nome ou
endereço IP e a porta do dispatcher
de front-end (o servidor da Web ou o
balanceador de carga). Não use o
nome do host e a porta de um
membro de cluster específico.
v Se o armazenamento em cluster não
estiver configurado, o nome do host
ou endereço IP do computador no
qual o WebSphere Application Server
está instalado e o número de porta
que é designado para o IBM
InfoSphere Information Server Web
console, por padrão 9080.
Se você usar um endereço IPV6,
consulte a nota que segue esta tabela
para a formação correta. Se você usar
um endereço IPV6, deve colocá-lo entre
colchetes ([ ]). Por exemplo, istool
export –domain
[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -datastage
’"serv2/Proj/Jobs/Mine/ajob.pjb"’

-authfile
ou -af

String

<path to
credentials file>

O caminho para um arquivo que
contém credenciais criprografadas para
criação de log no InfoSphere
Information Server. Se você usar
-authfile, não será necessário
especificar -username ou -password na
linha de comandos. Se você especificar
a opção -authfile e as opções
explícitas de nome de usuário e senha,
as opções explícitas terão precedência.
Para obter informações adicionais,
consulte o tópico Comando Encrypt.

-username String
ou -user

<user name>

Nome da conta do usuário na camada
de serviços

-password String
ou -pass

<senha>

Senha para a conta que é especificada
na opção -username. (Opcional após o
primeiro login).

Nota: Se você usar um endereço IPV6, deverá colocá-lo entre colchetes ([ ]). Por
exemplo, istool export –domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
-username user1 -password pass1 -archive "c:\arc.isx" -datastage
’"serv2/Proj/Jobs/Mine/ajob.pjb"’
Os parâmetros genéricos na tabela a seguir são parâmetros opcionais que podem
ser usados com todos os comandos istool.
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Tabela 21. Parâmetros Genéricos
Nome longo da
opção

Nome abreviado
da opção

-help

-h

Imprime a lista de opções de comando. Para
visualizar a ajuda de um comando específico,
insira istool command -help.

-verbose

-v

Imprime informações detalhadas por toda a
operação.

-silent

-s

Silencia a saída de comando sem erro.

-script

Descrição

Execute os comandos que são lidos diretamente
de um arquivo de texto. O arquivo é lido e
executado como uma série de linhas de
comandos.

A tabela a seguir lista os parâmetros que são comuns aos comandos istool import
ou istool export para a maioria das ferramentas e tipos de recurso.
Tabela 22. Parâmetros Comuns para os Comandos istool import e istool export
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Name

Type

Argumento

Descrição

Exceções

-preview ou
-pre

Booleano

N/D

Opcional. Usado
com istool import
e istool export.
Visualiza as tarefas
de importação e
exportação sem
executar o
comando.

Não suportado
com os
comandos
glossary export
ou glossary
import.
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Tabela 22. Parâmetros Comuns para os Comandos istool import e istool
export (continuação)
Name

Type

Argumento

Descrição

Exceções

-replace

N/D

N/D

Requerido somente
para as
importações de
segurança e
relatório, caso
contrário, é
opcional. Usado
com istool import.
Especifica como
resolver um
conflito de
identidade.

Não suportado
para o comando
glossary import.
Use
-mergemethod
para importações
de glossário.
Algumas
ferramentas têm
opções
adicionais de
substituição de
recursos. A
opção -replace
para o comando
istool send
package tem
uma
funcionalidade
diferente.

Se -replace estiver
especificado e um
recurso a ser
importado tiver a
mesma identidade
que um recurso já
existente no
repositório, o
recurso existente
será substituído
pelo novo recurso.
Se -replace não
estiver
especificado, o
recurso não será
importado.
-archive ou -ar sequência

<archive name>

Obrigatório. Usado
com istool import
e istool export.
Especifica o
archive a ser
exportado ou
importado.

Não suportado
para os
comandos
glossary import
e export.

-updatearchive Booleano
ou -up

N/D

Opcional. Usado
com istool export.
Atualiza o archive
especificado
incluindo novos
recursos ou
sobrescrevendo os
recursos alterados.
Nenhum recurso
no archive é
excluído.

Não suportado
para o comando
glossary export.

-abortIferror
ou -abort

<number of
errors>

Opcional. Usado
com istool export.
Finaliza a
exportação após o
número
especificado de
erros.

Não suportado
para o comando
glossary export.

Número
inteiro/
número
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Tabela 22. Parâmetros Comuns para os Comandos istool import e istool
export (continuação)
Name

Type

Argumento

Descrição

Exceções

-abortAfter ou
-abort

Número
inteiro/
número

<number of
errors>

Opcional. Usado
com istool import.
Finaliza a
importação após o
número
especificado de
erros.

Não suportado
para o comando
glossary import.

Modos de Comando para istool
É possível usar os comandos istool em diferentes modos: linha de comandos,
console ou script.
Os comandos istool podem ser chamados em qualquer um dos seguintes modos:
Modo de comando (em um prompt de comandos)
No modo de comando, os comandos são inseridos um de cada vez em
uma linha de comandos. Inicie cada comando com istool seguido de um
comando, em seguida, os parâmetros. Você deve colocar os valores de
parâmetros que contêm espaços integrados entre caracteres aspas duplas
(").
Modo de console (em um prompt de comandos)
Insira istool em uma linha de comandos sem parâmetros para inserir o
modo do console.
No modo do console, o istool imprime um prompt de comando e aguarda
um comando. Cada comando é processado sem sair de istool. Você deve
inserir detalhes de autenticação para cada comando. É possível sair do
modo do console inserindo um caractere de ponto final (.), exit, ou quit
no prompt.
A estrutura de comando istool no modo de console também tem um
recurso de histórico que chamada novamente os últimos 30 comandos
inseridos. É possível chamar novamente e executar cada comando. Para
visualizar os comandos mais recentes, insira history. Para repetir um
comando, insira !command_number, por exemplo, !2.
Modo de script
O comando istool pode ser usado para executar comandos lidos
diretamente a partir de um arquivo de texto. O arquivo é lido e executado
como uma série de linhas de comandos.
No modo de script, cada linha no arquivo de entrada deve ser formatada
da mesma maneira que uma linha de comandos inserida manualmente,
exceto para as estipulações a seguir.
v Não é necessário incluir a cadeia istool em cada linha de comandos.
v Vários comandos são separados por um caractere de ponto e vírgula (;)
no final de uma linha de entrada.
v As linhas de comandos podem cruzar os limites da linha.
Sintaxe de comando:
istool –script
nome do arquivo
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Troca de Recurso
É possível usar a linha de comandos para mover recursos entre os repositórios de
metadados de diferentes instalações do IBM InfoSphere Information Server. Por
exemplo, é possível mover recursos de um ambiente de desenvolvimento para um
ambiente de teste, produção ou controle de origem.
O IBM InfoSphere Information Server é um conjunto de componentes que juntos
fornecem uma plataforma unificada única que permite que as empresas entendam,
limpem, transformem e entreguem informações.
Cada um dos componentes tem um conjunto de recursos que são armazenados no
repositório de metadados compartilhado. Um recurso único pode ser usado por
mais de um dos componentes do conjunto. Por exemplo, os recursos de segurança
são os usuários definidos no conjunto e um determinado acesso aos componentes
do conjunto. A troca de recurso fornece comandos de interface de linha de
comandos que podem ser usados para gravar esses recursos em um archive. É
possível então fazer o backup do archive para preservar os recursos do InfoSphere
Information Server ou você pode mover o archive para um sistema diferente e
importar os recursos do archive. É possível também enviar o archive para um
sistema de controle de código de origem para fornecer o controle da versão de
seus recursos.
Pode-se usar a interface de linha de comandos do comando istool de troca de
recurso para mover recursos individuais ou ampliar grupos de recursos. É possível
construir os comandos de troca de recurso em scipts para facilitar o backup de
rotina e a movimentação de grandes grupos de ativos. A velocidade do processo
de importação ou exportação depende do tamanho do projeto.
A tabela a seguir lista as categorias do recurso e os recursos individuais que elas
contêm.
Tabela 23. Recursos que podem ser Movidos Usando a Troca de Recurso
Categoria do Recurso

Recursos

IBM InfoSphere Business Glossary

v Categorias
v Termos

IBM InfoSphere FastTrack

v Componentes de mapeamento
v Composições de mapeamento
v Especificações de mapeamento
v Modelos do projeto
v Projetos
v Designações de função, relatórios,
metadados comuns, recursos do glossário
e recursos do IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage associados a um projeto

IBM InfoSphere Information Analyzer

v Projetos, incluindo os recursos associados
a eles, como resultados da análise, regras
de dados e classes de dados
v Todas as classes de dados,
independentemente do projeto ao qual
elas estão associadas
v Relatórios e metadados comuns
associados a um projeto
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Tabela 23. Recursos que podem ser Movidos Usando a Troca de Recurso (continuação)
Categoria do Recurso

Recursos

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage

v Pastas customizadas (arquivos externos no
diretório do projeto)
v Conexões de Dados
v Elementos de Dados
v Especificações da qualidade dos dados
(tabelas de consulta, conjuntos de regras e
especificações de correspondência)
v Bancos de dados IMS
v Conjuntos de visualizações do IMS
v Tarefas (mainframe, paralela, sequência e
servidor)
v Executáveis de tarefa
v Perfis de Máquina
v Conjuntos de Parâmetros
v Rotinas (mainframe, paralela e servidor)
v Contêineres compartilhados (paralelo e
servidor)
v Tipos de Estágio
v Definições da Tabela
v Transformações
v Tabelas compartilhadas e recursos de
metadados comuns relacionados
associados às definições de tabela

Recursos de Metadados Comuns

Recursos de dados físicos:
v Computadores host
v Bancos de dados
v Esquemas
v Procedimentos armazenados
v Tabelas de banco de dados
v Arquivos de Dados
v Estruturas de arquivo de dados
v Conexões com o banco de dados
v Definições do item de dados
Recursos de Business Intelligence (BI):
v Modelo de BI
v Coleta de BI
v Cubo
v Relatório de BI
v Consulta de relatório de BI

Recursos do Reporting

v Relatórios
v Resultados dos relatórios

Recursos de Segurança

v Usuários, com ou sem funções, credenciais
e mapeamento de credencial
v Grupos, com ou sem funções
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É possível usar uma ferramenta baseada em GUI, Gerenciador do InfoSphere
Information Server, para transferir os recursos do InfoSphere DataStage and
QualityStage:
v É possível usar o Gerenciador do InfoSphere Information Server para criar
pacotes de implementação dos recursos e mover esses pacotes entre os sistemas
do InfoSphere Information Server ou enviar os pacotes para um sistema de
controle de código de origem.
v É possível usar o Gerenciador do InfoSphere Information Server e os comandos
de troca de recurso juntamente com um outro ao navegar por uma árvore de
recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage no Gerenciador do
InfoSphere Information Server e selecionar quais recursos incluir em um pacote.
É possível definir um script de comandos de troca de recurso que recria
regularmente o pacote especificado e implementa o pacote em um sistema ou
projeto de destino, garantindo que o destino tenha uma versão atualizada desses
recursos.

Cenários Comuns de Troca de Recursos
É possível usar a troca de recursos para endereçar cenários que ocorrem
normalmente com o IBM InfoSphere Information Server.

Movendo Projetos do Desenvolvimento para Teste
Em um ambiente normal do InfoSphere Information Server, há um sistema de
desenvolvimento dedicado. Este sistema é usado para criar um protótipo e
executar testes rudimentares em suas soluções de dados corporativas.
Quando o desenvolvimento inicial é concluído e o seu projeto fica pronto para
teste, é possível usar a troca de recurso para implementar o sistema inteiro para o
sistema de teste usando os comandos de troca de recurso em um script. É provável
que haja alguma iteração entre as máquinas de teste e de desenvolvimento:
1. As falhas são descobertas no sistema de teste.
2. As correções são feitas no sistema de desenvolvimento.
3. Os resultados são movidos mais uma vez para o sistema de teste
Você poderia definir um script com os seguintes comandos:
v Um comando para exportar os recursos requeridos do sistema de
desenvolvimento
v Um segundo comando para importar os recursos exportados para o sistema de
teste.
É possível executar novamente este script toda vez que as correções forem feitas no
sistema de desenvolvimento.

Movendo um Subconjunto de Itens
Ao fazer a iteração entre os sistemas de desenvolvimento e de teste, pode ser que
você deseje mover apenas um subconjunto de recursos em vez do projeto inteiro.
Neste caso, é possível usar os comandos de troca de recurso diretamente na linha
de comandos e especificar explicitamente um ou mais recursos a serem movidos.
Por exemplo, se uma tarefa do InfoSphere DataStage precisar ser alterada, será
possível alterar a tarefa no sistema de desenvolvimento. Você pode então exportar
novamente a tarefa e reimportá-la no sistema de teste.
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Movendo Projetos do Teste para a Produção
Após os ciclos de teste serem concluídos, os recursos podem ser implementados no
sistema de produção, onde o sistema processa dados reais. É possível mais uma
vez usar os comandos de troca de recurso para exportar os recursos para um
archive e importá-los para o sistema de produção.

Recursos do InfoSphere Business Glossary
Use a interface da linha de comandos (CLI) do glossário para mover ativos do
glossário entre diferentes repositórios de metadados do IBM InfoSphere
Information Server para fazer backup dos ativos ou para converter elementos de
modelo de inteligência de negócios (BI) em termos e categorias.
Você deverá ter a função Business Glossary Administrator.
Você deve executar os comandos do glossário istool em um computador Microsoft
Windows na camada de cliente na qual o IBM InfoSphere Business Glossary está
instalado.
É possível usar o comando istool glossary export para exportar ativos para um
dos seguintes tipos de arquivos:
v Arquivo XML
v Arquivo XMI (archive do glossário)
v Arquivo CSV
É possível exportar todas as categorias ou exportar as categorias de nível superior
especificadas. Se você estiver exportando para um arquivo XML ou XMI, é possível
exportar os links para os recursos designados aos termos exportados. Se você
estiver exportando para um arquivo XML ou XMI, é possível opcionalmente incluir
links de administração das categorias e termos exportados. (Os links de
administração são sempre incluídos nos arquivos CSV.)

Comando de Exportação para Recursos do Glossário
Use os comandos CLI do glossário para exportar seus ativos do glossário para um
arquivo.

Sintaxe de comando
istool glossary export
-domain domain[:<port>]
-username <username>
-password <senha>
[generic parameters]
-filename "pathname"
[-format XML | XMI | CSV]
[-allcategories] | [-topcategories "cat1, cat2, ... catN"]
[-includeassignedassets]
[-includestewardship]
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Opções de Comando
A tabela a seguir lista as opções específicas para o comando glossary export.
Name

Valueo, se houver

Descrição

-filename ou -f

pathname

Especifica o arquivo para o qual
exportar os recursos do glossário. Se o
nome do caminho contiver caracteres de
espaço, será necessário colocá-lo entre os
caracteres de aspas duplas (").

-format ou -fm

XML | XMI | CSV

Especifica o formato do arquivo de
exportação. Por padrão, o formato é
XML.

-allcategories ou -all

-topcategories ou -top

Especifica que todas as categorias no
glossário de origem são exportadas para
o arquivo especificado.
cat1, cat2, ... catN

Use este parâmetro para especificar uma
lista separada por vírgula das categorias
de nível superior que são exportadas.
Os nomes da categoria podem conter
espaços.

-includeassignedassets
ou -incasst

Especifica que os links para os recursos
designados aos termos exportados são
exportados. Por padrão, esta opção é
'false'.

-includestewardship ou
-incstwd

Especifica que os links de administração
das categorias e termos exportados estão
incluídos na exportação. Por padrão,
esta opção é 'false'. (Arquivos de
exportação em formato CSV sempre
contêm links de administração.)

Exemplos
O comando a seguir exporta todas as categorias do glossário de origem para o
arquivo denominado exp_all.xml. Em razão de nenhum formato estar
explicitamente especificado, as categorias são exportadas no formato XML:
istool glossary export –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename "c:\exp_all.xml" -allcategories

O comando a seguir exporta as categorias denominadas no glossário de origem
para o archive do glossário chamado exp_sel.xmi.
istool glossary export –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd -filename
"c:\exp_sel.xmi" -format XMI -topcategories "dept AB, dept XM, dept HR"

Comando de Importação para Recursos do Glossário
Use o comando istool glossary import para importar recursos do glossário a partir
de um arquivo de recursos arquivados anteriormente.

Sintaxe de comando
Você deve ter a função de Administrador do Glossário de Negócios para importar
os recursos do glossário.
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Você deve executar o comando a partir de um computador na camada de cliente
onde o IBM InfoSphere Business Glossary está instalado.
istool glossary import
authentication parameters
[generic parameters]
-filename pathname
[-format XML | XMI | CSV]
[-mergemethod overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite]
[-mappingfile pathname]

Opções de Comando
authentication parameters
Especifica os detalhes da conexão para um IBM InfoSphere Information Server
específico.
generic parameters
Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-filename pathname ou -f pathname
Especifica o arquivo do qual importar os recursos do glossário. Se o nome do
caminho contiver caracteres de espaço, você deve colocá-lo entre os caracteres
de aspas duplas (").
-format XML | XMI | CSV ou -fm XML | XMI | CSV
Especifica o formato do arquivo de importação. Por padrão, o formato é XML.
-mergemethod overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite ou -mrg
overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite
Só se aplica quando os recursos são importados dos arquivos XML ou XMI.
Especifica um dos seguintes métodos de mesclagem:
overwrite
Especifique essa opção para sobrescrever os recursos que existem no
repositório de destino com os recursos importados.
ignore Essa é a opção padrão. Os recursos que existem no repositório de
destino não são sobrescritos.
mergeignore
Especifique essa opção para mesclar o recurso e ignorar os atributos
importados que não podem ser mesclados.
mergeoverwrite
Especifique essa opção para mesclar o recurso e sobrescrever os
atributos existentes que não podem ser mesclados.
-mapping pathname ou -map pathname
Só se aplica quando os recursos são importados dos arquivos XMI. Especifica
um arquivo de mapeamento a ser usado para modificar os recusos importados.
Se o nome do caminho contiver caracteres de espaço, você deve colocá-lo entre
os caracteres de aspas duplas ("). Um arquivo de mapeamento permite que
você altere atributos do conteúdo do glossário exportado antes de importá-lo,
para que fique mais adequado para seu glossário.

Exemplo
O comando a seguir importa todos os recursos do glossário contidos no arquivo de
formato CSV chamado bgexp.csv:
istool glossary import –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename c:\bgexp.csv -format CSV
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O comando a seguir importa todos os recursos do glossário contidos no arquivo de
formato XML chamado bg x imp.xml. Se recursos com o mesmo nome forem
encontrados no repositório de destino, eles serão sobrescritos pelos recursos
importados:
istool glossary import –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename "c:\bg x imp.xml" -format XML -mergemethod overwrite

Gerando Conteúdo do Glossário dos Modelos de Inteligência
de Negócios
É possível gerar categorias e termos a partir de modelos de inteligência de
negócios (BI). Por exemplo, é possível gerar categorias e termos a partir de um
modelo do IBM Cognos Framework Manager ou de um BusinessObjects Universe.
Para gerar categorias e termos a partir de um modelo de BI, o modelo deve ter
sido importado anteriormente para o repositório de metadados do IBM InfoSphere
Information Server. Modelos de BI podem ser importados para o repositório de
metadados usando uma ponte.
O comando glossary bi2bg analisa um modelo de BI para criar uma hierarquia de
categorias e termos e, em seguida, cria essas categorias e termos no InfoSphere
Business Glossary. É possível especificar diversos modelos de BI em um único
comando glossary bi2bg.
Nota:
O conteúdo do glossário é criado da seguinte maneira:
v Para cada modelo especificado, uma categoria de glossário é criada para cada
token separada por uma barra (/) no namespace do modelo. A categoria de
nível superior criada tem o mesmo nome que o modelo de BI.
Para cada coleção de BI contida no modelo de BI, é criada uma subcategoria.
Cada uma dessas subcategorias tem o mesmo nome que a coleção de BI.
v Para cada membro da coleção de BI, é criado um termo. Cada um desses
termos tem o mesmo nome do membro da coleção de BI e está contido na
categoria criada para a coleção de BI. Outras propriedades do termo (todas as
propriedades além de seu nome e local na hierarquia do glossário) são obtidas
de um arquivo de configuração. O membro da coleção de BI que corresponde ao
termo criado pode ser designado ao termo por uma especificação no arquivo de
configuração.

v

Por exemplo, suponhamos que você tenha o modelo de BI a seguir:
Namespace: /content/package[@name='SimpleReports'] contém o modelo
MyModel. MyModel contém a coleção de BI Car e a coleção contém o membro da
coleção Wheels. A figura a seguir ilustra os resultados de como usar o comando
bi2bg:
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Glossary content

BI model

Category: content

Namespace:
/content/package[@name='SimpleReports'

Category: package

Category: SimpleReports

Model name: MyModel

BI collection: Car

BI collection member:
Wheels

Category: MyModel

Category: Car

Term: Wheels

Antes de criar termos e categorias, também é possível usar o comando glossary
bi2bg para criar uma visualização dos resultados. A opção de visualização é
especificada no arquivo de configuração. Essa visualização é gravada em um
arquivo no formato CSV (valores separados por vírgula) ou no arquivo de log. A
visualização mostra o conteúdo que será criado quando o comando for executado
uma segunda vez, mas sem a opção de visualização. Após ter inspecionado a
visualização e estar satisfeito, execute o comando novamente para criar categorias e
termos.

Comando glossary bi2bg
Use o comando istool glossary bi2bg para gerar categorias e termos a partir de
modelos de inteligência de negócios (BI).

Sintaxe de comando
istool glossary bi2bg
-domain domain[:<port>]
-username <username>
-password <senha>
-config-file | -cfg <pathname>
-log <pathname>

Opções de Comando
A tabela a seguir mostra as opções do comando istool glossary bi2bg.
Tabela 24. Opções de Comando para istool glossary bi2bg
Nome
longo
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Descrição

-config-file
ou -cfg

Especifica o caminho do diretório para o arquivo de configuração que define
como o conteúdo do glossário é gerado a partir de um modelo de BI. Se o
caminho contiver caracteres de espaço, coloque o caminho entre aspas duplas
(").

-log

Especifica o caminho do diretório no qual você deseja que o arquivo de log
seja colocado. Se o caminho contiver caracteres de espaço, coloque o caminho
entre aspas duplas (").

Guia de Administração

Arquivo de Configuração
Um arquivo de configuração define parâmetros de comando adicionais. O arquivo
é um arquivo de texto com a extensão .ini criada. Pode conter os parâmetros
mostrados na tabela a seguir. Cada nome de parâmetro é uma única sequência sem
espaços.
Tabela 25. Parâmetros de Comando do Arquivo de Configuração
Nome do parâmetro

Descrição

Valores Válidos

Padrão

ModelsToProcess

Especifica os nomes dos
Nomes de modelos
modelos a serem
separados por vírgula.
processados. Para processar
todos os modelos
configurados para *

MemberTypeRegular

Sequência especificada pelo Regular
Quando um termo for
criado a partir de membros usuário.
da coleção de BI, uma
sequência que indica o tipo
de membro é listada no
atributo Example do termo.
Para membros da coleção
de BI cujo tipo é "Regular",
especifica a sequência a ser
exibida.

MemberTypeMeasure

Sequência especificada pelo Medida
Para membros da coleção
de BI cujo tipo é "Measure", usuário.
especifica a sequência a ser
exibida no atributo
Example do termo
correspondente.

ClassifyMemberTarget
Origem

Se TRUE, membros da
coleção de BI são
designados aos termos que
são criados a partir deles.

TRUE/FALSE

CategoriesToExclude

Especifica as categorias a
serem excluídas. É possível
optar por não criar algumas
das categorias pais geradas
a partir do namespace. Se
uma categoria for excluída,
suas subcategorias e termos
também serão excluídos. O
arquivo de configuração
deve incluir esse parâmetro
mesmo se você não
especificar um valor para
ele.

Nomes de categorias
separados por vírgula. Use
o caminho completo da
categoria, começando a
partir da categoria de nível
superior. É possível obter o
caminho completo das
categorias a partir do
arquivo de visualização.

*

TRUE
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Tabela 25. Parâmetros de Comando do Arquivo de Configuração (continuação)
Nome do parâmetro

Descrição

Valores Válidos

Padrão

MergeOption

Especifica a opção de
mesclagem a ser usada
quando as categorias e
termos são importados.

MERGE_SOURCE_BIAS/
MERGE_TARGET_BIAS

MERGE_TARGET_BIAS

MERGE_TARGET_BIAS
Mesclar o recurso
e ignorar os
atributos
importados que
não possam ser
mesclados.
MERGE_SOURCE_BIAS
Mesclar o recurso
e sobrescrever
atributos existentes
que não possam
ser mesclados.
IsModifier

Se TRUE, configura o valor TRUE/FALSE
do atributo IsModifier de
todos os termos importados
para "Yes".

Status

Especifica o atributo de
status de todos os termos
importados.

Tipo

Especifica o atributo de tipo PRIMARY/SECONDARY/
NONE
de todos os termos
importados.

NENHUMA

CreateBusinessGlossary
Visualizar

TRUE/FALSE
Se TRUE, cria uma
visualização do conteúdo
do glossário em um
arquivo CSV ou no arquivo
de log em vez de importar
as categorias e termos.

FALSE

BusinessGlossaryPreview
Formato

Especifica se a visualização CSV/ SYSTEMOUT
deve ser gravada em um
arquivo CSV ou no arquivo
de log (SYSTEMOUT).

SYSTEMOUT

BusinessGlossaryPreview
CSVFilePath

Especifica o caminho
completo para o arquivo
CSV de visualização a ser
criado. O arquivo CSV não
pode ser importado. Para
importar o conteúdo,
execute o comando
novamente com
CreateBusinessGlossary
Preview configurado para
FALSE no arquivo de
configuração.

c:\\Default.csv
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CANDIDATE/
ACCEPTED/
DEPRECATED/
STANDARD

FALSE

CANDIDATO

Tabela 25. Parâmetros de Comando do Arquivo de Configuração (continuação)
Nome do parâmetro

Descrição

Valores Válidos

FirstRowColumnNames

Se TRUE, o primeiro campo TRUE/FALSE
do arquivo de visualização
contém os nomes das
colunas.

TRUE

ImportToTopCategory

TRUE/FALSE
Se TRUE, importa o
conteúdo do glossário sob
uma categoria superior
especificada pelo parâmetro
TopCategoryName. Use
essa configuração se quiser
usar uma categoria superior
existente para conter o
conteúdo importado ou
para evitar problemas de
mesclagem criando uma
nova categoria superior.

FALSE

TopCategoryName

TRUE/FALSE
Se você configurar
ImportToTopCategory para
TRUE, especifica o nome de
uma categoria de nível
superior para conter o
conteúdo do glossário
gerado. É possível usar um
nome de categoria existente
ou especificar uma nova
categoria a ser criada.

FALSE

CheckForDuplicateTerms

Se TRUE, se termos com
nomes duplicados forem
criados, emitirá a saída da
lista de duplicatas para um
arquivo de texto

DuplicateTermsFileName

Especifica o caminho do
arquivo de saída para uma
lista de termos duplicados,
se CheckForDuplicateTerms
for TRUE,

TRUE/FALSE

Padrão

TRUE

c:\\Duplicates.txt

Exemplo
O comando a seguir cria categorias e termos a partir de um modelo de BI que foi
importado para o repositório de metadados que reside no host local. O comando e
o arquivo de configuração de usos BIGlossaryBuilder.ini. Nenhum arquivo de
visualização é criado. As categorias e termos estão contidos na BI da categoria
superior.
istool glossary bi2bg –domain localhost:9080 –u isadmin –p isadminpwd
-cfg c:\temp\BIGlossaryBuilder.ini -log c:\temp\bi.log

O arquivo de configuração BGLossaryBuilder.ini contém o seguinte texto:
ModelsToProcess = *
MemberTypeRegular = Dimension
MemberTypeMeasure = Measure
CategoriesToExclude = test
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ClassifyMemberTargetSource = FALSE
MergeOption = MERGE_SOURCE_BIAS
IsModifier = FALSE
Status = CANDIDATE
Type = NONE
CreateBusinessGlossaryPreview= FALSE
BusinessGlossaryPreviewCSVFilePath = c:\\tmp\\preview.csv
FirstRowColumnNames = TRUE
TopCategoryName = BI
ImportToTopCategory = TRUE
DuplicateTermsFileName= c:\\tmp\\dup.txt
CheckForDuplicateTerms=TRUE

Relatório de Erro
O arquivo de log mostra as seguintes mensagens de status.
No success:
bi2bg completed successfully!
n categories created
n terms created
n categories updated
n terms updated
n categories deleted
n terms deleted

On success, creation of preview file:
Glossary preview file is generated!

No failure:
Building glossary from BI failed, Error Occurred: error_message

em que error_message é uma mensagem mais específica.

Recursos do InfoSphere FastTrack
É possível usar a linha de comandos para mover os recursos de um repositório de
metadados do IBM InfoSphere Information Server para outro.
É possível determinar especificações de mapeamento, componentes de
mapeamento, modelos do(s) projeto(s) ou projetos a serem movidos usando a
opção -fasttrack dos comandos istool import e istool export. Isto é útil em um
caso em que é necessário transferir dados de um ambiente de desenvolvimento
para um ambiente de teste ou produção.
Ao exportar recursos de projeto, é possível também incluir as tarefas, tabelas de
banco de dados e relatórios relacionados.

IDs de Recurso
Identifique os ativos que deseja mover usando os IDs do ativo.
Um ID do ativo descreve um projeto, pasta ou ativo específico. Um ID do ativo é
um caminho completo que pode ser especificado em um dos seguintes formatos:
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asset-id::=
<project-name>.ftp|
<project-template-name>.ftt |
<project-name>/<mapping-specification-name>.spc
<project-name>/<mapping-component-name>.cmp
<project-name>/<mapping-composition-name>.cps

em que
<project-name> é o nome de um projeto.
<project-template-name> é o nome de um modelo de projeto do FastTrack.
<mapping-specification-name> é o nome de uma especificação de
mapeamento.
<mapping-component-name> é o nome de um componente de mapeamento.
Se houver um espaço em um nome, o nome inteiro deverá ficar entre aspas duplas
(").

Usando Caracteres Curinga no Identificador de Recurso
É possível usar o caractere curinga nos nomes de elemento para especificar
múltiplos recursos.
O caractere curinga asterisco (*) representa 0 ou mais caracteres. O caractere
curinga ponto de interrogação (?) representa exatamente 1 caractere. Não é possível
usar o caractere curinga para especificar o tipo de recurso.
Para nomes com várias partes (como nomes de especificação de mapeamento,
componente do mapeamento e composição do mapeamento), o caractere separador
(/) é requerido, mesmo se um ou mais caracteres curinga forem usados. Por
exemplo, os nomes a seguir são usos válidos do caractere curinga:
v Project*.ftp
Todos os projetos FastTrack cujo nome começa com o prefixo "Project".
v Project1/*Cust.spc
Todas as especificações de mapeamento que estão contidas no projeto "Project1"
em que o nome da especificação termina com o sufixo "Cust".
v Project*/*Cust.cmp
Todos os componentes de mapeamento que estão contidos em qualquer projeto
onde o nome do projeto começa com o prefixo "Project" e onde o nome do
componente termina com o sufixo "Cust".
v */*.cps
Todas as composições de mapeamento que estão contidas em todos os projetos.
Os nomes a seguir são usos inválidos do curinga:
v Project.*
O tipo de recurso não pode ser um curinga.
v *.spc
A especificação de mapeamento deve ter um nome de duas partes.
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Comando de Exportação para os Recursos do InfoSphere
FastTrack
Use o comando istool export para criar um archive que possa ser usado para
transferir alguns ou todos os recursos do IBM InfoSphere FastTrack de um
ambiente para outro.
Você deve ter a função de Administrador do FastTrack.
Você deve executar o comando em um computador na camada de cliente onde o
InfoSphere FastTrack está instalado.
O resultado do comando de exportação é um arquivo de archive, que contém
todos os ativos que estão sendo transferidos.
istool export -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <filename>
[-preview]
-fasttrack ’[<fasttrack-export-options>]’

em que
<fasttrack-export-options>::=
[-includeGenerationHistory |
-includeReports |
-includeCommonMetadata |
-includeDataStageAssets |
-includeDependent
-includeProjectRoleAssignments]*
<asset-id-list>

Nota: As duas aspas simples (') são requeridas após a opção -fasttrack ou -ft,
mesmo se nenhuma opção de exportação for especificada.
O <asset-id-list> é uma lista de identificadores de recurso que são especificados no
formato definido na seção "IDs de Recurso". Os identificadores de recurso nesta
lista são separados por espaços em branco.
Se você selecionar um projeto, todas as especificações de mapeamento contidas, os
componentes de mapeamento e as composições de mapeamento serão também
selecionados e gravados no archive. Se o projeto estiver definido com base em um
modelo de projeto, o modelo será automaticamente incluído.
Por exemplo:
export -u admin -p admin100 -dom KILIMANJARO -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’FTProject1.ftp -incCM’

Opções de Comando
A lista a seguir mostra as opções de comando de exportação. Essas opções não são
requeridas.
Tabela 26. Opções de Comando de Exportação
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Nome longo

Nome
abreviado

Descrição

-includeGenerationHistory

-incGen

Inclui o histórico de geração.
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Tabela 26. Opções de Comando de Exportação (continuação)
Nome longo

Nome
abreviado

Descrição

-includeReports

-incRep

Inclui relatórios relacionados no
archive exportado.

-includeCommonMetadata

-incCM

Inclui metadados comuns
relacionados no archive exportado.

-incDS

Inclui recursos do IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage
relacionados no archive exportado.

-includeProjectRoleAssignments

-incRole

Inclui designações de função do
InfoSphere FastTrack no archive
exportado.

-includeDependent

-incDep

Inclui todos os tipos de recursos de
referência no archive exportado.

-includeDataStageAssets

Nota: Se forem incluídos relatórios relacionados, metadados comuns ou recursos
do InfoSphere DataStage and QualityStage no archive, você deverá especificar cada
tipo de metadados incluídos na linha de comandos ao importar o archive, caso
contrário, somente os recursos do InfoSphere FastTrack serão importados.

Status de Saída
Ao exportar os ativos, se pelo menos um item for exportado com sucesso, um
arquivo de archive será criado.
Status de saída = 0
O pacote foi criado com sucesso.
Valores maiores do que 0
Ocorreu um erro.

Comando de Importação para os Recursos do InfoSphere
FastTrack
Use o comando istool import para importar um archive que contenha os recursos
do IBM InfoSphere FastTrack. Este comando é usado ao transferir o repositório de
metadados dos recursos para outro.
Você deve ter a função de Administrador do FastTrack.
Você deve executar o comando em um computador na camada de cliente onde o
InfoSphere FastTrack está instalado.
Se o archive contiver os recursos relatados do IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage, você deverá ter privilégios para editar esses recursos. Se o archive
contiver metadados comuns relacionados, você deverá ter a função de
Administrador de Metadados Comuns. Se o archive contiver relatórios
relacionados, você deverá ser o proprietário dos relatórios ou ter a função de
Administrador do Conjunto.
istool import -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
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-archive <filename>
[-preview|-replace]
-fasttrack ’[<fasttrack-import-options>]’

em que
<fasttrack-import-options>::=
[
[-onNameConflict [ ignore | replace | rename ] ] |
[-renameSuffix <suffix>]
[-dsNamespace <server[/project]>]
]

Nota: Duas aspas simples (') são requeridas após a opção -fasttrack ou -ft, mesmo
se nenhuma opção de importação for especificada.

Opções de Comando
A lista a seguir mostra as opções de comando de importação.
Tabela 27. Opções de Comando de Importação
Nome longo

Nome abreviado

Valor

Descrição

-onNameConflict

-nameconf

ignore | replace | rename

Especifica qual ação deve estar na
detecção de um conflito de nome
para o recurso FT de primeiro nível
(Projeto FT ou Modelo de Projeto
FT). O padrão é -ignore.
ignore: Se um projeto com o mesmo
nome já existir no destino, não
importe a imagem.
replace: Se um projeto com o mesmo
nome já existir no destino, substitua
pela imagem de importação. O
recurso existente no sistema de
destino é descartado antes da
importação e o recurso no archive
será importado.
rename: Se um projeto com o mesmo
nome já existir no destino, use o
mecanismo de aliasing para
renomear o novo recurso que está
sendo importado.

-renameSuffix

-rensuf

<suffix>

Uma cadeia que está anexada ao
final de cada projeto importado
(exceto para projetos que
correspondem a um nome na lista de
renomeação). O padrão é _New.

-dsNamespace

-dsns

server [/project]

O nome do servidor do InfoSphere
DataStage and QualityStage e
opcionalmente o projeto para o qual
importar os componentes de
mapeamento. Esta opção é requerida
quando os componentes do
mapeamento estão presentes no
archive a ser importado.
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Se o parâmetro -fasttrack estiver especificado no comando de importação istool,
este parâmetro deve ser seguido de uma cadeia para indicar as opções. Por
exemplo:
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’-dsNamespace=EVEREST/DSProject’

Se nenhuma opção for necessária, a cadeia vazia deverá ser especificada. Por
exemplo:
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’’

Importando Múltiplos Tipos de Recursos
Se o archive incluir múltiplos tipos de recursos, você deverá especificar cada tipo
de metadado incluído na linha de comandos ao importar o archive, caso contrário,
apenas os recursos do InfoSphere FastTrack serão importados. Por exemplo, se o
archive tiver sido exportado com a opção -includeDependent, ele poderá incluir
relatórios relacionados, metadados comuns e recursos do InfoSphere DataStage and
QualityStage.
Para um melhor desempenho de importação, execute os comandos separados para
importar cada tipo de metadado que foi exportado para o archive. Execute os
comandos na seguinte ordem:
1. Importe os metadados comuns com a opção -cm.
2. Importe os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage com a opção
-ds.
3. Importe os relatórios com as opções -rep e -replace.
4. Importe os recursos do InfoSphere FastTrack com a opção -fasttrack.
Nota: Você deve usar a opção -replace ao importar os recursos do relatório de um
archive. Se não quiser usar a opção -replace para outros tipos de recursos no
archive, será necessário usar um comando separado para importar os relatórios. Se
você importar os recursos do InfoSphere FastTrack sem a opção -replace e importar
seus relatórios relacionados com a opção -replace, alguns dos relatórios podem não
ficar exatos para os recursos não substituídos no ambiente de destino. Verifique os
relatórios e execute-os novamente no novo ambiente, se necessário.
No exemplo a seguir, os recursos exportados do arquivo ft_archive1.isx são
importados na ordem correta para melhor desempenho. Os recursos de metadados
comuns, recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage e do InfoSphere
FastTrack são importados sem o uso da opção -replace. Os recursos do relatório
são importados com a opção -replace requerida.
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-ds ’<import-options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-replace -rep ’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-fasttrack ’<import options>’

-ar ft_archive1.isx -cm
-ar ft_archive1.isx
-ar ft_archive1.isx
-ar ft_archive1.isx

As opções de importação para os recursos do InfoSphere FastTrack devem incluir a
opção -dsNamespace, que especifica o servidor e o projeto para os quais os
recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage foram importados.
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Status de Saída
O comando retorna os seguintes valores de saída:
Status de saída = 0
O pacote foi criado com sucesso.
Valores maiores do que 0
Ocorreu um erro.
Um relatório resumo será impresso na conclusão.

Recursos do InfoSphere Information Analyzer
É possível importar e exportar recursos de projeto e análise do IBM InfoSphere
Information Analyzer e movê-los entre os repositórios de metadados usando a
linha de comandos. Por exemplo, é possível movê-los de um ambiente de
desenvolvimento para um ambiente de teste.

Comando de Exportação para os Recursos do InfoSphere
Information Analyzer
Use o comando istool export para exportar alguns ou todos os recursos do seu
IBM InfoSphere Information Analyzer para um archive. É possível usar o archive
para importar os recursos para uma instalação diferente do IBM InfoSphere
Information Server.
Você deve ter autoridade do administrador do projeto.
Você deve executar o comando em um computador na camada de cliente ou de
mecanismo onde o InfoSphere Information Analyzer está instalado.
istool export -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <filename>
[-preview]
-ia ’[<ia-export-options>]’

em que
<ia-export-options>::=
-ia’{
[-includeAllDataClasses]*
[
[-projects]+
[-includeReports]*
[-includeCommonMetaData]*
[-includeProjectRoleAssignments]*
]
}’

Por exemplo:
export -u admin -p admin100 -dom KILIMANJARO -ar ia_archive1.isx
-ia ’-projects="testProject1" -includeCommonMetadata’

Opções de Comando de Exportação
A lista a seguir mostra as opções de comando de exportação. Essas opções não são
requeridas.
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Tabela 28. Opções de Comando de Exportação
Nome
abreviado

Nome longo

-projects

-includeAllDataClasses

-includeCommonMetadata

-includeProjectRoleAssignments

-includeReports

Descrição

-projects

Inclui nomes do projeto que são
especificados no archive exportado.
Delimite os nomes de múltiplos
projetos com um espaço em branco
entre cada nome. Para especificar
todos os nomes do projeto, use um
asterisco (-projects="*").

-dataclass

Inclui todas as classes de dados dos
nomes do projeto especificados no
archive exportado.

-inccm

Inclui todos os metadados comuns
dos nomes do projeto especificados
no archive exportado.

-incroles

Inclui todas designações de função
do projeto dos nomes do projeto
especificados no archive exportado.

-incrpt

Inclui os relatórios dos nomes do
projeto especificados no archive
exportado.

Nota: Se forem incluídos relatórios ou recursos de metadados comuns no archive,
será necessário especificar cada tipo de metadado incluído na linha de comandos
ao importar o archive, caso contrário, somente os recursos do InfoSphere
Information Analyzer serão importados.

Status de Saída
Ao exportar os ativos, se pelo menos um item for exportado com sucesso, um
arquivo de archive será criado.
Status de saída = 0
O pacote foi criado com sucesso.
Valores maiores do que 0
Ocorreu um erro.
Nota: Os archives dos recursos que são exportados com o uso do comando istool
podem ser importados somente com o uso da linha de comandos istool.

Comando de Importação para os Recursos do InfoSphere
Information Analyzer
Use o comando istool import para importar um archive de recursos que foi
criado pela função de exportação istool.
Você deve ter autoridade de administrador do projeto para importar os recursos do
IBM InfoSphere Information Analyzer. Para importar os metadados comuns
relacionados, é necessário ter a função de Administrador de Metadados Comuns.
Você deve executar o comando em um computador na camada de cliente ou de
mecanismo onde o InfoSphere Information Analyzer está instalado.
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istool import -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <archive_name>
[-preview | -replace]
-ia’{
[-onNameConflict < ignore | replace | rename >]+
[-renameSuffix <is_New>]
}’

Opções de Comando
A lista a seguir mostra as opções de comando para importações. Essas opções não
são requeridas.
Tabela 29. Opções de Comando de Importação
Nome longo

Nome
abreviado

Descrição
Especifica uma ação que você deseja
executar quando um conflito de
nome é detectado para um projeto
do InfoSphere Information Analyzer.
A ação padrão é ignorar o conflito.
ignore

Se um projeto com o
mesmo nome já existir no
destino, a imagem não será
importada.

replace Se um projeto com o
mesmo nome já existir no
destino, substitua o destino
pela imagem importada.

-onNameConflict
[ignore / replace / rename]

-renameSuffix
[<value>_New]

-nameConf

rename Se um projeto com o
mesmo nome já existir no
destino, renomeie o novo
recurso que está sendo
importado.

-renSuf

Especifica o sufixo que seria usado
se houvesse um conflito de nome.
Por exemplo, se um projeto
chamado Customer_Data estiver
sendo importado e um projeto
chamado Customer_Data já existir
no sistema de destino, o novo
projeto que está sendo importado
seria renomeado para
Customer_Data_New.

Se o parâmetro -ia estiver especificado no comando istool import (ou istool
export), o parâmetro deverá ser seguido por uma cadeia para indicar as opções. Se
nenhuma opção for necessária, a cadeia vazia deverá ser especificada. Por exemplo:
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -ia ’’

Importando Múltiplos Tipos de Recursos
Se o archive incluir múltiplos tipos de recursos, você deverá especificar cada tipo
de metadado incluído na linha de comandos ao importar o archive, caso contrário,
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apenas os recursos do InfoSphere Information Analyzer serão importados. Por
exemplo, se o archive for exportado com as opções -includeCommonMetadata e
-includeReports, será necessário especificar as opções -cm e -rep, além das opções
-ia ao importar o archive.
Nota: Você deve usar a opção -replace ao importar os recursos do relatório de um
archive. Se não quiser usar a opção -replace para os outros tipos de recursos no
archive, você deverá usar um comando separado para importar os relatórios. Se
você importar os recursos do InfoSphere Information Analyzer sem a opção
-replace e importar seus relatórios relacionados com a opção -replace, alguns dos
relatórios podem não ficar exatos para os recursos não substituídos no ambiente de
destino. Verifique os relatórios e execute-os novamente no novo ambiente, se
necessário.
No exemplo a seguir, o primeiro comando importa os recursos do InfoSphere
Information Analyzer e os recursos de metadados comuns do arquivo
ia_archive1.isx sem usar a opção -replace. O segundo comando importa os recursos
de relatório do mesmo archive enquanto usa a opção -replace requerida.
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -ia ’’ -cm
’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -replace -rep
’<import options>’

Recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage
Esses recursos são criados nos projetos. Eles incluem tarefas, definições de tabela,
conjuntos de regras e outros recursos do projeto.
É possível trocar os recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
usando dois diferentes métodos:
v É possível usar a interface gráfica do Gerenciador do IBM InfoSphere
Information Server para definir um pacote de recursos. Você pode então criar
esse pacote e implementá-lo em outro projeto ou camada de serviços usando os
comandos build package e deploy package. O pacote é um objeto que é mantido
no repositório de metadados do InfoSphere Information Server e pode ser
reconstruído ou implementado pelos usuários que têm acesso ao repositório.
Após ter definido um pacote, é possível reconstruir e reimplementar o pacote
sempre que algum dos recursos que ele contém seja alterado. Um histórico é
mantido para ajudá-lo a controlar o pacote.
v É possível exportar uma lista de recursos denominados do DataStage para um
archive usando o comando istool export. Você pode então importar os recursos
para outro projeto ou domínio usando o comando istool import. Se qualquer um
dos objetos contidos no archive for alterado, será possível exportá-los novamente
para um novo archive ou atualizar o archive existente. O archive é criado por, e
pertence a, um usuário específico e só pode ser compartilhado ao distribuir
fisicamente o arquivo.
O pacote e o método de implementação é adequado para o cenário do ciclo de
vida do produto, onde você fica repetidamente movendo os recursos entre os
sistemas de desenvolvimento, teste e produção. O método de archive é adequado
para um compartilhamento de recurso ou um cenário de backup do recurso.
É possível usar o Gerenciador do InfoSphere Information Server para identificar os
nomes dos recursos que você deseja exportar e depois capturar esses nomes para
inclusão nos comandos istool.
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Comando para Criar Pacote
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para criar pacotes de
recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage que estão definidos no
Gerenciador do IBM InfoSphere Information Server.

Finalidade
O comando istool build package é usado para criar um pacote pronto para
implementação. Você deve primeiro definir o pacote no Gerenciador do InfoSphere
Information Server, incluindo a especificação dos recursos que ele contém e os
caminhos de criação e implementação. Em um ambiente em cluster, configure os
caminhos de criação e implementação para os diretórios compartilhados que são
acessíveis de cada nó do cluster. O pacote especificado reside no repositório de
metadados.
Para criar um pacote, você deve ter uma função do InfoSphere DataStage and
QualityStage que lhe conceda a permissão para editar os recursos no pacote.

Sintaxe de comando
istool build package
authentication options
[generic options]
-package package
[ -label "buildlabel" ]
[ -comment "comment" ]
[ -overwrite ]
[ -preview ]

Opções de Comando
authentication options
Use as opções de autenticação para se conectar a uma instalação específica do
InfoSphere Information Server.
generic options
Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-package name ou -pkg name
Especifica o nome de uma definição de pacote de implementação existente no
repositório de metadados.
-comment "comment_text" ou -c "comment_text"
Inclui um comentário nas informações do pacote de implementação.
-preview ou -pre
Especifique esta opção para visualizar a operação de construção sem criar um
pacote.
-label "label_text" ou -l "label_text"
Especifica um rótulo para a construção. É possível usar o rótulo para dar
diferentes versões às construções do pacote de implementação.
-overwrite ou -o
Recria um pacote de implementação existente. Esta opção remove todo o
histórico do pacote.
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Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha. A lista de códigos de saída é mostrada na ajuda do comando.
Insira istool build package -help para ver a lista de possíveis códigos de saída
para o comando build package.

Identificação de Erros
Durante a construção de um pacote de implementação, se pelo menos um objeto
for criado com êxito, um arquivo do pacote de implementação será criado. Se
houver falha na construção de um ou mais objetos, o comando terminará com um
código de saída diferente de zero.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra como criar duas versões de um pacote.
1. Defina um pacote chamado DeployPackage1 usando o Gerenciador do
InfoSphere Information Server para incluir tabledef1.tbd.
2. Crie o pacote DeployPackage1, inclua o comentário “my first package” na
criação e defina o rótulo da criação como "version 1.1":
istool build package –domain myhost:9080
-username user1 -password pass1 -package DeployPackage1
-label "version 1.1" –comment "my first package"

3. Modifique tabledef1.tbd no cliente do Designer. Por exemplo, inclua uma
linha.
4. Recrie o mesmo pacote, inclua o rótulo "versão 1.2" e inclua o comentário "table
def changes":
istool build package –domain myhost:9080
-username user1 -password pass1 -package DeployPackage1
-label "version 1.2" –comment "table def changes"

Ao abrir o DeployPackage1 no Gerenciador do InfoSphere Information Server, a
guia Histórico mostrará duas construções, versão 1.1. e versão 1.2. É possível
implementar a versão 1.1 ou versão 1.2 de tabledef1.tbd usando o comando
deploy package e especificando a opção -label.

Comando para Implementar Pacote
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para implementar
pacotes de recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage que foram
criados anteriormente.

Finalidade
O comando istool deploy package copia o conteúdo de um pacote para um
repositório de metadados de destino do IBM InfoSphere Information Server. Você
deve primeiro definir o pacote no Gerenciador do InfoSphere Information Server,
incluindo a especificação dos recursos que ele contém e os caminhos de criação e
implementação. Em um ambiente em cluster, configure os caminhos de criação e
implementação para os diretórios compartilhados que são acessíveis de cada nó do
cluster. O pacote é criado ao usar o comando istool build package.
Para implementar um pacote, você deve ter uma função do InfoSphere DataStage
and QualityStage que conceda permissão para editar recursos no projeto de
destino.
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Sintaxe de comando
istool deploy package
authentication options
[generic options]
[-package package |-file deployfile | -localfile deployfile]
[-label "buildlabel"]
[-preview]
-datastage ’[-replace] server/project’

Opções de Comando
authentication options
Use as opções de autenticação para se conectar a uma instalação específica do
InfoSphere Information Server.
generic options
Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-package name ou -pkg name
Especifica o nome de uma definição de pacote de implementação existente no
repositório de metadados. O pacote já deve estar criado. As opções -package,
-file e -localfile são mutuamente exclusivas.
-file name ou -f name
Especifica um nome do arquivo do pacote de implementação no sistema de
destino. O nome do arquivo especificado deve ser relativo ao diretório de
implementação no sistema de destino. Use esta opção para implementar os
recursos que foram empacotados em um computador diferente. Você deve
primeiro transferir o arquivo do pacote do diretório de criação do sistema de
origem para o diretório de implementação do sistema de destino. As opções
-package, -file e -localfile são mutuamente exclusivas.
-localfile name ou -lf name
Especifica o nome completo de um arquivo do pacote de implementação no
sistema de arquivos local do cliente. As opções -package, -file e -localfile são
mutuamente exclusivas.
-label "label_text" ou -lab "label_text"
Especifica o rótulo para a criação do pacote a ser implementado.
-preview ou -pre
Especifique esta opção para visualizar a ação do comando sem alterar o
repositório.
-datastage 'server/project' ou -ds 'server/project'
Especifica que os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage devem
ser implementados no servidor e no projeto de destino.
-replace ou -repl
Especifica que os recursos no pacote de implementação substituem qualquer
recurso existente no projeto de destino que tenha a mesma identidade.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha. A lista de códigos de saída é mostrada na ajuda do comando.
Insira istool deploy package -help para ver a lista de possíveis códigos de saída
para o comando deploy package.
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Identificação de Erros
Ao implementar um pacote, a operação continua até que o pacote de
implementação inteiro seja processado. É importada a maior quantidade de objetos
possível. Se houver uma falha na implementação de um ou mais objetos no
projeto, um status de saída diferente de zero será retornado.

Exemplos
O comando a seguir implementa um pacote existente chamado localpackage no
projeto de destino chamado myProject. O projeto de destino está no mesmo
computador. Se houver qualquer recurso com o mesmo nome no projeto de
destino, ele será substituído por recursos do pacote de implementação.
istool deploy package –domain myserver:9080
-username user1 -password pass1
-package localpackage
-datastage ’-replace sliver/myProject’

O comando a seguir implementa um pacote chamado remotePackage que foi
criado em um computador diferente. O arquivo do pacote já foi copiado para o
diretório de implementação no computador de destino. O pacote é implementado
do arquivo para o projeto chamado OtherProject.
istool deploy package –domain myserver:9080
-username user1 -password pass1
-file remotePackage.pkg
-datastage ’slice/OtherProject’

Comando para Enviar Pacote
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para enviar arquivos
do pacote para um computador do cliente local.

Finalidade
O comando istool send package envia um pacote de implementação do repositório
de metadados para um arquivo em um computador do cliente local. É possível
implementar um pacote a partir de um computador do cliente local usando o
comando deploy package com a opção -localfile.
Você deve primeiro definir o pacote no Gerenciador do InfoSphere Information
Server, incluindo a especificação dos recursos que ele contém e os caminhos de
criação e implementação. Em um ambiente em cluster, configure os caminhos de
criação e implementação para os diretórios compartilhados que são acessíveis de
cada nó do cluster. O pacote é criado ao usar o comando istool build package.

Sintaxe de comando
istool send package
authentication options
[generic options]
-package package
-file deployfile
[-replace]

Opções de Comando
authentication options
Use as opções de autenticação para se conectar a uma instalação específica do
InfoSphere Information Server.
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generic options
Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-package name ou -pkg name
Especifica o nome de uma definição de pacote de implementação existente no
repositório de metadados. O pacote já deve estar criado.
-file name ou -f name
Especifica o nome completo de um arquivo no sistema de arquivos local do
computador do cliente para o qual enviar o pacote de implementação.
-replace
Substitui o arquivo se ele existir no computador.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha. A lista de códigos de saída é mostrada na ajuda do comando.
Insira istool send package -help para ver a lista de possíveis códigos de saída
para o comando send package.

Exemplo
O comando a seguir envia o pacote de implementação, package1, do sistema
chamado sliver para um arquivo, package1.pkg, na pasta "c:\package dir" no
sistema de arquivos local.
istool send package –domain sliver:9080
-username user1 -password pass1
-package package1
-file "c:\package dir\package1.pkg"
-replace

Comando de Exportação para os Recursos do InfoSphere
DataStage and QualityStage
É possível usar a interface de linha de comandos istool (CLI) para exportar
recursos para um archive. A extensão padrão do arquivo archive é .isx.

Finalidade
Use a opção de comando do DataStage com o comando istool export para exportar
os recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage para um archive no
sistema de arquivos local. É possível então usar o comando istool import com a
opção de comando do DataStage para restaurar os recursos exportados para um
repositório de metadados diferente do IBM InfoSphere Information Server.
Você deve ter uma função do InfoSphere DataStage and QualityStage que lhe
conceda a permissão de editar os recursos que estão sendo exportados.

Sintaxe de comando
istool export
authentication options
[generic options]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-preview ]
[-abortIfError=number_of_errors]
-datastage ’ [ -base="server[:port]/project"]
[-includedependent]
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[-nodesign]
[-includeexecutable]
"dsServer[:port]/project/folder/name.type" ’

Opções de Comando
authentication options
Use as opções de autenticação para se conectar a uma instalação específica do
InfoSphere Information Server.
generic options
Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-archive "archive_pathname" ou -ar "archive_pathname"
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos são
exportados.
-updatearchive ou -up
Especifica que o archive será atualizado se existir (caso contrário, será
sobrescrito)
-preview ou -pre
Especifique esta opção para visualizar a operação de exportação sem exportar
os recursos.
-AbortIfError number_of_errors ou -abort number_of_errors
Especifica que a exportação será interrompida se o número especificado de
erros ocorrer
-datastage ' "server/project/folder/name.type" ' ou -ds '
"server/project/folder/name.type" '
Especifica que os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage devem
ser exportados. Especifica os recursos que devem ser incluídos no arquivo de
exportação (consulte “Caminhos de Recurso dos Recursos do InfoSphere
DataStage e QualityStage” na página 262). É possível copiar e colar os nomes
do recurso a partir do gerenciador do InfoSphere Information Server.
-nodesign
Exclui objetos de design da exportação. Use juntamente com a opção
-includeexecutable para exportar somente os executáveis do tempo de
execução.
-includedependent ou -incdep
Inclui recursos dependentes. Por exemplo, se for exportada uma tarefa
chamada myjob que usa a definição de tabela chamada salesdata, a
especificação de -includedependent fará com que a definição de tabela seja
automaticamente incluída quando a tarefa for exportada.
-includeexecutable ou -incexe
Inclui executáveis de tempo de execução. Alguns recursos não têm
componentes executáveis. Se essa opção for usada e um recurso na exportação
não tiver um componente executável, um aviso será gerado, mas a exportação
não falhará como resultado disso.
-base "dsServer[:port]/project/[folder]"
É possível opcionalmente usar o argumento -base para especificar um caminho
base. Este caminho é então predeterminado para todos os nomes do caminho
do recurso que você especificar. Por exemplo, se a opção de base especificar
dsServer/project, seu caminho do recurso somente especificará folder/name.type.
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Nota: Se for especificado -includedependent, o archive poderá incluir recursos de
metadados comuns. Ao importar o archive, você deve especificar a opção -cm na
linha de comandos. Caso contrário, os recursos de metadados comuns não serão
importados.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha. A lista de códigos de saída é mostrada na ajuda do comando.
Insira istool export -help para ver a lista de possíveis códigos de saída para o
comando export.

Identificação de Erros
Quando estiver exportando mais de um objeto, uma falha não interromperá a
operação. Se apenas um objeto for exportado com êxito, um archive ainda será
criado. Se nenhum objeto for exportado, nenhum archive será criado. O status de
saída gerará um erro se um ou mais objetos não puderem ser exportados.

Exemplos
O comando a seguir exporta a tarefa paralela chamada ajob a partir do projeto
chamado proj no computador chamado sliver. A tarefa está localizada na subpasta
Mine da pasta Jobs. O comando também exporta todas as tarefas do servidor em
folder2 e suas subpastas no projeto chamado anotherProj no computador chamado
serv2. Neste sistema do InfoSphere Information Server, tanto sliver quanto serv2
pertencem ao mesmo domínio (sliver:9080). Todos os recursos são gravados no
archive C:\arc.isx.
istool export –domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -datastage ’ "sliver:5000/Proj/Jobs/Mine/ajob.pjb"
"serv2/anotherProj/folder2/*/*.sjb" ’

O comando a seguir exporta todos os recursos na pasta chamada tabledefinitions e
todas as tarefas paralelas na subpasta Pivotal da pasta Jobs. Todas essas pastas
pertencem ao projeto chamado anotherProj no computador chamado serv2. A
opção –updatearchive é especificada, assim, se o archive especificado C:\arc.isx
existir, os recursos serão incluídos no archive. A opção -includedependent é
especificada para que qualquer tabela compartilhada que esteja relacionada às
definições de tabela também seja exportada.
istool export -domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -updatearchive -datastage ’-base="serv2/anotherProj"
"tabledefinitions/*.tbd" "Jobs/Pivotal/*.pjb" -includedependent’

O exemplo a seguir exporta somente os executáveis da tarefa para as tarefas
paralelas na pasta Jobs. A pasta pertence ao projeto chamado dstage no
computador chamado sliver. Nenhum recurso de tempo de design é exportado. Os
executáveis de tarefa são gravados no archive c:\runtime.isx
istool export -domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:\runtime.isx" -ds ’-nodesign -includeexecutable
"sliver:5000/dstage/Jobs/*.pjb" ’

Caminhos de Recurso dos Recursos do InfoSphere DataStage e
QualityStage
É possível exportar recursos específicos para um archive especificando os caminhos
dos recursos na linha de comandos.
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Caminho de Recurso
Os recursos para exportação são identificados por um nome do caminho. Um
caminho de recurso é um caminho completo que identifica os recursos a serem
exportados. O caminho tem o seguinte formato:
engine_host[:portnumber]/project/folder[/folder...]/asset.type

Um caminho de recurso consiste nos seguintes elementos:
v engine_host. O nome do computador que hospeda a camada de mecanismo.
v port. Opcionalmente especifica a porta usada para a comunicação com a camada
de mecanismo. O número da porta só é necessário se a camada de mecanismo
usar um número de porta não padrão. (O número da porta padrão é 31538.)
v project. O projeto que contém o(s) recurso(s).
v folder[/folder...]. A estrutura de pasta que contém o(s) recurso(s).
v asset.type. O nome do recurso e um sufixo que especifica o tipo do recurso.

Tipo de Recurso
Os tipos de recurso são identificados por um sufixo de tipo. Os sufixos de tipo não
fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Tabela 30. Nomes de Tipos de Recursos
Tipo de Recurso

Sufixo de tipo

Elemento de Dados

det

Banco de Dados IMS

idb

Conjunto de Visualização IMS

ivs

Tarefa do Mainframe

mjb

Tarefa Paralela

pjb

Tarefa de Sequência

qjb

Tarefa do Servidor

sjb

Perfil de Máquina

mcp

Rotina do Mainframe

mrt

Rotina Paralela

prt

Rotina do Servidor

srt

Contêiner Compartilhado Paralelo

psc

Contêiner Compartilhado do Servidor

ssc

Definição de tabela

tbd

Transformação

tfm

Especificação da Qualidade de Dados

dqs

Tipo de Estágio

stp

Conexão de Dados

dcn

Conjunto de Parâmetros

pst

Caractere Curinga
É possível usar o caractere curinga asterisco (*) nos nomes dos elementos. O
caractere curinga asterisco representa 0 ou mais caracteres. É possível usar o
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caractere curinga para especificar múltiplos recursos. A tabela a seguir mostra as
maneiras como o caractere curinga pode ser usado.
Tabela 31. Uso do Caractere Curinga no Caminho de Recurso
Local

Exemplo

Descrição

No lugar
de um
nome de
recurso

server/project/xfolder/*.pjb

Todas as tarefas paralelas em xfolder

Início de
um nome
de recurso

serve/project/xfolder/*job.pjb

Todas as tarefas paralelas com o nome
terminando com ‘job' em xfolder

Final de
um nome
de recurso

server/project/xfolder/job*.pjb

Todas as tarefas paralelas com o nome
começando com ‘job' em xfolder

Início e
final de
um nome
de recurso

server/project/xfolder/*job*.pjb

Todas as tarefas paralelas com um nome
que contém ‘job' em xfolder

No lugar
server/project/xfolder/xjob.*
de um tipo
de recurso

Todos os recursos com o nome ‘xjob' de
qualquer tipo em xfolder

No lugar
de um
nome de
recurso e
tipo de
recurso

server/project/xfolder/*.*

Todos os recursos exportáveis em xfolder

No lugar
de uma
pasta para
correspon
dência
recursiva

server/project/xfolder/*/*.*

Todos os recursos exportáveis em xfolder
e suas subpastas (recursivo).

server/project/*/*.*

Todos os recursos exportáveis no
projeto especificado (recursivo)

server/project/xfolder/*/xjob.pjb Todas as tarefas
paralelas com nome=xjob
em xfolder e suas subpastas (recursivo)
server/project/xfolder/*/job*.pjb
Todas as tarefas paralelas com nome
começando com ‘job' em xfolder e
suas subpastas (recursivo)

Usando Caracteres Especiais em um Caminho de Recurso
Quando o caminho de recurso contém caracteres que conflitam com a sintaxe de
linha de comandos istool, esses caracteres podem ser de escape ao usar caracteres
especiais. O comando istool usa o caractere barra invertida (\) como um caractere
de escape. A inserção de uma barra invertida na frente de um desses caracteres
especiais muda a forma como o istool trata o caractere.
O IBM InfoSphere DataStage and QualityStage não permite caracteres que não
sejam alfanuméricos nos nomes de recurso, diferente de sublinhado (_). A única
exceção são os nomes da pasta e os perfis da máquina, onde é possível usar os
caracteres aspas simples ('), aspas duplas (") ou asterisco (*), que devem ser
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precedidos pela barra invertida (\) se usados em uma cadeia de recurso. A tabela a
seguir mostra como inserir caracteres que requerem tratamento especial.
É necessário executar etapas especiais ao usar o CLI istool no modo de comando
em um computador UNIX. Ao usar o modo de comando no UNIX, o caminho de
recurso é processado primeiro pelo shell UNIX. O caractere de aspas simples (')
tem um significado especial para o shell UNIX e não é possível efetuar escape das
aspas simples usando o caractere barra invertida. Para especificar um caminho de
recurso que contém um caractere de aspas simples, é necessário alternar entre
ativado e desativado o modo de aspas simples e usar os caracteres de aspas duplas
(") para evitar que o shell UNIX interprete o caractere de aspas simples no
caminho do recurso. Desative o modo de aspas simples inserindo um caractere de
aspas simples adicional no caminho do recurso antes do caractere de aspas simples
existente no caminho de recurso. Coloque o caractere de aspas simples no caminho
do recurso dentro dos caracteres de aspas duplas ("'"). Alterne de volta para o
modo de aspas simples para o restante do caminho de recurso inserindo outro
caractere de aspas simples. Por exemplo, para especificar o comando a seguir
istool export ... -ds '"server/project/x'folder/xjob.pjb"', você na verdade
digitaria o seguinte comando no prompt de comandos do UNIX:
istool export ... -ds ’"server/project/x’"’"’folder/xjob.pjb"’
Tabela 32. Usando Caracteres Especiais em um Caminho de Recurso
Caractere

Sintaxe Exemplo

aspas duplas (")

\"

aspas simples (') \'

istool export .... –ds '"server/project/x\"folder/xjob.pjb" '
Windows

v istool export .... -ds '"server/project/x\'folder/xjob.pjb"'
UNIX

Linux

v Modo de comando:
istool export .... -ds '"server/project/x'"'"'folder/xjob.pjb"'
v Modo de console e script:
istool export .... -ds '"server/project/x\'folder/xjob.pjb"'
asterisco (*)

\*

istool export .... –ds '"server/project/x\*folder/xjob.pjb" '

Recuperando os Nomes de Recurso do Gerenciador do
InfoSphere Information Server
É possível usar o Gerenciador do IBM InfoSphere Information Server para
identificar os recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage que você
deseja incluir em um archive e recuperar os nomes desses recursos.
É possível recuperar os nomes de múltiplos recursos em uma única operação ou
você pode recuperar o nome de um único recurso de uma vez.
Para recuperar os nomes de múltiplos recursos em uma única operação:
1. Na visualização do repositório do Gerenciador do InfoSphere Information
Server, selecione um número de recursos clicando nos recursos enquanto segura
a tecla CTRL.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar no menu pop-up.
3. Em um programa editor de texto, clique com o botão direito do mouse e
selecione Colar no menu pop-up.
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O caminho de texto completo do recurso é inserido no documento. Por exemplo,
selecionar alguns ícones de tarefa na visualização do repositório pode fazer com
que as cadeias a seguir sejam incluídas em seu documento.
SPARK/aTestProject/Jobs/Folder1/Job3.pjb SPARK/aTestProject/Jobs/Job2.sjb

Para recuperar o nome de um único recurso de uma vez:
1. Na visualização do repositório do Gerenciador do InfoSphere Information
Server, selecione um recurso clicando nele.
2. Clique com o botão direito do mouse na visualização do Repositório e selecione
Mostrar Propriedades no menu pop-up.
3. Selecione o nome do recurso na visualização de propriedades.
4. Clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar no menu pop-up.
5. Em um programa editor de texto, clique com o botão direito do mouse e
selecione Colar no menu pop-up.
Após ter montado os nomes dos recursos que deseja exportar em um documento, é
possível copiar e colar esses nomes em um prompt de linha de comandos ou em
um script que você está construindo.

Comando de Importação para os Recursos do InfoSphere
DataStage e QualityStage
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para importar
recursos de um archive exportado anteriormente.

Finalidade
Use a opção de comando do DataStage com o comando istool import para
importar os recursos do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage de um
archive para o repositório de metadados do IBM InfoSphere Information Server.
Este comando é o inverso do comando export.
Para importar os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage, você deve ter
uma função que conceda a permissão de editar os recursos no projeto de destino.
Para incluir os recursos de metadados comuns relacionados na importação, você
deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns.

Sintaxe de comando
istool import
authentication options
[generic options]
-archive pathname
[-preview|-replace]
[-abortAfter=number_of_errors]
-datastage ’[-nodesign]"Server/project" ’

Opções de Comando
authentication options
Todos os comandos de troca de recurso usam opções de autenticação para
conexão com uma instalação específica do InfoSphere Information Server.
generic options
Os parâmetros genéricos estão disponíveis por todos os comandos de troca de
recurso. Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
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-archive "asset_pathname" ou -ar "asset_pathname"
Especifica o nome do caminho do arquivo do qual os recursos são importados.
-replace
Especifique esta opção para substituir os recursos existentes pelos recursos
importados da mesma identidade.
-preview ou -pre
Especifique esta opção para visualizar a ação do comando sem alterar o
repositório.
-abortAfter number_of_errors ou -abort number_of_errors
Especifica que a importação será interrompida se mais de um número
especificado de erros ocorrer
-datastage ' "server/project' ou -ds 'server/project" '
Especifica que os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage devem
ser importados no servidor e no projeto de destino.
-nodesign
Especifica que os designs de tarefa não são importados, somente os executáveis
de tarefa

Importando Múltiplos Tipos de Recursos
Se o archive incluir múltiplos tipos de recursos, você deverá especificar cada tipo
de metadado incluído na linha de comandos ao importar o archive. Caso contrário,
somente os recursos do InfoSphere DataStage and QualityStage serão importados.
Por exemplo, se o archive tiver sido exportado com a opção -includedependent, ele
poderia incluir recursos de metadados comuns.
Para um melhor desempenho na importação, importe os recursos de metadados
comuns primeiro, depois execute um comando para importar os recursos do
InfoSphere DataStage and QualityStage.
Os comandos a seguir importam recursos do archive arc.isx na ordem correta. Os
recursos de metadados comuns são importados primeiro. Os recursos do
InfoSphere DataStage and QualityStage são importados em seguida para o projeto
aProj no servidor slice.
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -cm
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -datastage ’ "slice/aProj" ’

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha. A lista de códigos de saída é mostrada na ajuda do comando.
Insira istool import -help para ver a lista de possíveis códigos de saída para o
comando import.

Identificação de Erros
Durante a importação de um archive que contém mais de um objeto, uma única
falha não interromperá a operação. O status de saída gerará um erro se um ou
mais objetos não puderem ser importados.
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Exemplos
O comando a seguir visualiza uma importação de recursos a partir do arquivo
arc.isx. Nenhum recurso é importado. Os designs de tarefa não são incluídos.
istool import –domain sliver:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -pre -datastage ’ -nodesign "slice/aProj" ’

Após a visualização, o comando é repetido sem a opção -preview para importar os
recursos para o projeto chamado aProj localizado no computador chamado slice. O
mecanismo do InfoSphere Information Server no slice é associado ao computador
chamado sliver na camada de serviços.
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -datastage ’ -nodesign "slice/aProj" ’

Recursos de Metadados Comuns
Ativos de metadados comuns incluem recursos de dados implementados, recursos
de inteligência de negócios, definições de atributos customizados, bibliotecas de
contratos, ativos de modelos de dados lógicos e físicos e outros ativos que são
compartilhados pelas ferramentas do conjunto. Esses ativos são armazenados no
repositório de metadados do IBM InfoSphere Information Server.

Tipos de Ativos de Metadados Comuns e Sequências de
Identidade para a Linha de Comandos
É possível especificar sequências de identidade de ativos de metadados comuns ao
exportar, consultar ou excluir os ativos usando a linha de comandos.
As seções a seguir descrevem ativos de metadados comuns e as sequências de
identidade que são usadas na linha de comandos:
v Recursos de Dados Implementados
v Ativos do Modelo de Dados Físico
v Recursos de inteligência de negócios
v Ativos do Modelo de Dados Lógico
v Definições do atributo customizado
v Ativos de Metadados Comuns Variados

Recursos de Dados Implementados
É possível trocar os ativos de recursos de dados implementados a seguir entre
repositórios do IBM InfoSphere Information Server. Também é possível consultar e
excluir os ativos usando a linha de comandos.
Host

Um computador no qual um banco de dados ou arquivo de dados existe.

Banco de Dados
Uma coleção de armazenamento relacional organizada por esquemas e
procedimentos do banco de dados. Um banco de dados armazena dados
representados por tabelas.
Esquema do Banco de Dados
Uma coleta nomeada de tabelas de banco de dados relacionadas e
restrições de integridade. Um esquema define todos ou um subconjunto

268

Guia de Administração

dos dados que estão em um banco de dados. Um esquema do banco de
dados pode implementar modelos de dados lógicos e modelos de dados
físicos.
Tabela de Banco de Dados
Uma estrutura para representar e armazenar objetos de dados em um
banco de dados. Uma tabela de banco de dados pode implementar
entidades lógicas ou tabelas de design.
Procedimento Armazenado
Um procedimento definido e armazenado dentro de um banco de dados
para recuperar e manipular dados nesse banco de dados ou para impingir
restrições. Procedimentos armazenados podem implementar procedimentos
armazenados de design.
Arquivo de Dados
Um recurso de informações que representa uma coleção de campos
armazenada em um único arquivo. Esse ativo poderia ser um arquivo
sequencial (um arquivo simples que não tem nenhuma estrutura
hierárquica) ou um arquivo simples complexo (um arquivo que tem
estrutura hierárquica). Exemplos de arquivos simples complexos incluem
copybooks COBOL e arquivos XML. Um arquivo de dados pode
implementar modelos de dados físicos.
Estrutura do Arquivo de Dados
Uma coleção de campos relacionados em um arquivo de dados. Uma
estrutura de arquivo de dados é o arquivo equivalente de uma tabela de
banco de dados. Uma estrutura de arquivo de dados pode implementar
tabelas de design.
Definição do Item de Dados
Um recurso de informações que representa tipos definidos pelo usuário e
elementos intermediários na hierarquia de estruturas de dados complexas.
Exemplos de campos estruturados COBOL, segmentos intermediários SAP
em estruturas IDoc e estruturas do tipo XML.
Domínio do banco de dados
Um tipo de dados definido pelo usuário contido por um esquema de
banco de dados. Os domínios de bancos de dados podem implementar
domínios de design e domínios lógicos.
Os recursos abaixo do host são hierárquicos. Importar ou exportar os recursos de
host afeta somente o recurso de host. Os objetos contidos devem ser tratados
separadamente. A importação ou exportação de outros recursos automaticamente
inclui todos os recursos contidos. Os recursos contêm outros recursos, conforme
descrito na seguinte lista:
v Bancos de dados incluem todos os esquemas no banco de dados
v Esquemas de bancos de dados incluem todos os subesquemas, visualizações,
tabelas, procedimentos armazenados e chaves estrangeiras que o esquema
contém
v Tabelas de bancos de dados incluem colunas de bancos de dados
v Arquivos de dados incluem estruturas de arquivos de dados
v Estruturas de arquivos de dados incluem campos de arquivos de dados
Os ativos são identificados por sequências de identidade e são listados na tabela a
seguir.
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Tabela 33. Recursos de Dados e Sequências de Identidade Implementados
Recurso

Cadeia de identidade para a linha de comandos

Host

/host_name.hst

Banco de Dados

/host_name/database_name.db

Esquema do
banco de dados

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*].sch

Tabela de banco
de dados

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/table_name.tbl

Procedimento
Armazenado

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/
stored_procedure_name.sp

Arquivo de
Dados

/host_name/datafile_path/datafile_name.fl

Estrutura do
Arquivo de
Dados

host_name/datafile_path/datafile_name/dfstructure_name.dcl

Definição do
Item de Dados

/data_item_def_qualifier/data_item_def_name.did

Domínio do
banco de dados

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/
data_item_def_qualifier/data_item_def_name.sdd

Se algum nome de recurso na cadeia de identidade contiver caracteres de espaço, a
cadeia de recurso deve ser colocada entre caracteres de aspas duplas (").

Ativos do Modelo de Dados Físico
Um modelo de dados físico é um esquema de design para ativos de informações
que define as estruturas físicas e os relacionamentos de dados dentro de um
domínio de assunto ou aplicativo. Os modelos de dados físicos são independentes
de detalhes de implementação ou plataforma.
É possível trocar os ativos do modelo de dados físico a seguir entre os repositórios
do IBM InfoSphere Information Server:
Modelo de dados físico
Um esquema de design para ativos de informações que definem as
estruturas físicas e os relacionamentos de dados em um domínio de
assunto ou aplicativo. Um modelo de dados físico pode implementar um
modelo de dados lógicos e pode ser implementado por um esquema de
banco de dados ou um arquivo de dados.
Tabela de design
Um ativo que representa uma estrutura de tabela no modelo de dados
físico. A tabela de design define a coluna de design, a chave candidata de
design e a chave estrangeira de design. Uma tabela de design pode
implementar uma entidade lógica e pode ser implementada por uma tabela
de banco de dados ou estrutura de arquivo de dados.
Procedimento armazenado de design
Um ativo que representa a estrutura de procedimento armazenado no
modelo de dados físico. O procedimento armazenado de design também
define os parâmetros do procedimento armazenado de design. Um
procedimento armazenado de design pode ser implementado por um
procedimento armazenado.
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Domínio físico
Um tipo de dados definido pelo usuário ou atributo global que pode ser
reutilizado em diversas tabelas de design. Um domínio físico pode
implementar um domínio lógico e pode ser implementado por um domínio
do banco de dados.
Os recursos são identificados pelas cadeias de identidade, conforme listado na
tabela a seguir.
Tabela 34. Ativos do Modelo de Dados Físico e Sequências de Identidade
Recursos contidos que são
excluídos com o recurso

Cadeia de identidade para a linha
de comandos

Modelo de
dados físico

Tabela de design, procedimento
armazenado de design e domínio
físico

/model_namespace/model_name.pm

Tabela de
design

Coluna de design, chave candidata
de design e chave estrangeira de
design

/model_namespace/model_name/
table_name.dtl

Procedimento
armazenado
de design

Parâmetro do procedimento
armazenado de design

/model_namespace/model_name/
procedure_name.dp

Recurso

Domínio físico

/model_namespace/model_name/
data_item_def_qualifier/
data_item_def_name.pdd

Recursos de Inteligência de Negócios
Os recursos de inteligência de negócios compreendem os objetos que foram
importados para o repositório de metadados do InfoSphere Information Server a
partir das ferramentas de inteligência de negócios.
É possível trocar os recursos de inteligência de negócios a seguir entre repositórios
do IBM InfoSphere Information Server. Também é possível consultar e excluir os
mesmos usando a linha de comandos.
modelo de BI
Um agrupamento de visualizações de coleção de dados de BI relevantes
para um aplicativo de BI.
Coleta de BI
Uma estrutura de dados que fornece uma visualização de dados
armazenada em bancos de dados e arquivos. Em modelagem dimensional,
essas estruturas são conhecidas como dimensões e tabelas de fatos. As
coleções de BI são as origens de dados de relatórios de BI.
Cubo

Um subconjunto de um modelo de BI que consiste em um conjunto de
valores analíticos relacionados que compartilha a mesma dimensionalidade.

Relatório de BI
Um relatório de inteligência de negócios baseado em informações de um
banco de dados ou um modelo de BI.
Seção de relatório de BI
Uma consulta em um banco de dados ou um modelo de BI cujo conjunto
de resultados preenche uma seção de relatório de BI.
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Os recursos são identificados pelas cadeias de identidade, conforme listado na
tabela a seguir.
Tabela 35. Recursos de Inteligência de Negócios e Cadeias de Identidade
Recursos contidos que são
excluídos com o recurso

Cadeia de identidade para a linha
de comandos

modelo de BI

Dimensões, coletas, junções,
hierarquias e cubos

/model_namespace/model_name.oml

Coleta de BI

Membros, níveis e hierarquias

/model_namespace/model_name/
collection_namespace/collection_name/
[/collection_namespace/
collection_name]*.ocl

Cubo

Dimensões e medidas

/model_namespace/model_name/
cube_namespace/cube_name.ocb

Recurso

Relatório de BI Consultas de relatório e layout do
relatório

/report_namespace/report_name.rdf

Seção de
relatório de BI

/report_namespace/report_name/
report_section_namespace/
report_section_name.rds

Itens de Consulta

Ativos do Modelo de Dados Lógico
Os ativos do modelo de dados lógicos englobam o conjunto de entidades
relacionadas e suas associações de negócios que foram importadas para o
repositório de metadados do InfoSphere Information Server.
É possível trocar os ativos do modelo de dados lógicos a seguir entre repositórios
do IBM InfoSphere Information Server:
Modelo de dados lógicos
Uma representação lógica dos objetos de dados relacionados a um domínio
de negócios e as regras ou restrições que regem suas associações em
aplicativos do mundo real. Modelos de dados lógicos consistem em um
conjunto de entidades e relacionamentos. Um modelo de dados lógicos
pode ser implementado por modelos de dados físicos ou esquemas de um
banco de dados.
Entidade lógica
Um ativo que representa a estrutura de dados no modelo de dados lógicos.
Uma entidade lógica define atributos da entidade, chaves da entidade e
restrições da entidade. Uma entidade lógica pode ser implementada por
uma tabela de design, por modelos físicos ou por tabelas de banco de
dados.
Relaciona mento lógico
Um ativo que representa o conjunto de regras de negócios que define as
associações entre duas entidades lógicas. Um relacionamento lógico pode
ser implementado por chaves estrangeiras de um design e chaves
estrangeiras de uma tabela de banco de dados.
Hierarquia de generalização da entidade
Um ativo que representa as associações de herança que classificam
entidades lógicas em subtipos e supertipos. Um supertipo de hierarquia é
uma entidade lógica que é o supertipo ou entidade pai na hierarquia.
Domínio lógico
Um tipo de dados definido pelo usuário ou atributo global que pode ser
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reutilizado em diversas entidades lógicas. Um domínio lógico pode ser
implementado por domínios físicos e domínios do banco de dados.
Área de assunto
Um agrupamento de entidades lógicas relacionadas que focam uma área
de negócios específica. Uma entidade lógica pode ser incluída em mais de
uma área de assunto para melhor diferenciá-la de outras entidades lógicas
no modelo de dados lógicos. Áreas de assuntos podem ser representadas
graficamente em diagramas da área de assunto.
Diagrama
Uma representação gráfica de um modelo de dados lógicos ou uma área de
assunto.
Os recursos são identificados pelas cadeias de identidade, conforme listado na
tabela a seguir.
Tabela 36. Ativos do Modelo de Dados Lógicos e Sequências de Identidade
Recurso

Recursos contidos que são
excluídos com o recurso

Cadeia de identidade para a linha
de comandos

Modelo de
dados lógicos

Diagrama, área de assunto,
/model_namespace/model_name/
relacionamento lógico, hierarquia de [[nested_model_name]*].lm
generalização da entidade, domínio
lógico
Nota: Modelos de dados lógicos
também podem conter submodelos.

Entidade
lógica

Atributo da entidade, chave da
entidade, restrição da entidade

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
entity_name.ent

Relacionamento Término
lógico do relacionamento

/entity_model_namespace/
entity_model_name/
[[nested_model_name]*]/entity_name/
relationship_model_namespace/
relationship_model_name/
[[nested_model_name]*]/
relationship_name.rel

Hierarquia de
generalização
da entidade

/entity_model_namespace/
entity_model_name/
[[nested_model_name]*]/entity_name/
generalization_model_namespace/
generalization_model_name/
[[nested_model_name]*]/
generalization_name.gen

Supertipo da hierarquia, subtipo da
hierarquia

Domínio
lógico

Área de
assunto

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
domain_name_qualifier/
domain_name.dom
Uma área de assunto pode incluir,
mas não contém entidades lógicas,
relacionamentos lógicos e
generalização da entidade. A
exclusão de uma área de assunto
não exclui ativos desses tipos. Uma
área de assunto pode conter um
diagrama.

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
subjectArea_name.sa
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Tabela 36. Ativos do Modelo de Dados Lógicos e Sequências de Identidade (continuação)
Recurso

Recursos contidos que são
excluídos com o recurso

Cadeia de identidade para a linha
de comandos

Diagrama de
modelo lógico

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
diagram_name.ldg

Diagrama da
área de
assunto

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
subject_area_name/diagram_name.sdg

Definições do atributo customizado
Definições de atributos customizados são criadas no InfoSphere Metadata
Workbench como propriedades de recursos de dados implementados, recursos de
dados lógicos, recursos de dados estendidos e mapeamentos de extensões. Para
obter informações sobre como importar e exportar definições de atributos
customizados usando a linha de comandos, consulte http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27022191.

Ativos de Metadados Comuns Variados
É possível trocar o ativo variado a seguir entre repositórios do IBM InfoSphere
Information Server:
Conexão de Dados
Uma conexão para acessar um banco de dados ou arquivo. Por exemplo,
uma conexão ODBC ou Oracle.
Biblioteca de contratos
Um grupo de esquemas XML relacionados que são importados e usados
pelo estágio XML do InfoSphere DataStage para transformar dados.
Os recursos são identificados pelas cadeias de identidade, conforme listado na
tabela a seguir.
Tabela 37. Ativos de Metadados Comuns Variados e Sequências de Identidade
Recurso

Cadeia de identidade para a linha de comandos

Conexão de
Dados

/host_name/database_name/connection_name.dcn

Conexão do
arquivo de
dados

/host_name/datafile_path/datafile_name/connection_name.fcn

Biblioteca de
contratos

/contractlibrary_name.cl

Curingas e Caracteres Especiais em Sequências de Identidade
É possível usar curingas e caracteres especiais ao especificar sequências de
identidade para ativos de metadados comuns.
É possível usar os caracteres curinga asterisco (*) e ponto de exclamação (!) nas
cadeias de identidade. O caractere curinga asterisco representa 0 ou mais
caracteres. O caractere curinga ponto de exclamação representa exatamente um
caractere. Por exemplo, /ModelSpace/Model!.oml seleciona os modelos Model1,
Model2 e Model5, mas não o Model22.
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Se um componente da sequência de identidade contiver asteriscos ou pontos de
exclamação que não têm a intenção de ser curingas, mas fazem parte do nome em
si, cada asterisco ou ponto de exclamação deve ser precedido por dois caracteres
barra invertida (\\). Por exemplo, se o nome do host for myhost e o nome do
banco de dados Data!base, então, a sequência de identidade é
/myhost/Data\\!base.db.
Se um componente da cadeia de identidade contiver um caractere de barra (/)
como parte do nome do componente, inclua uma barra adicional (/). Por exemplo,
se o nome do host for myhost e o nome do banco de dados for data/base, então, a
sequência de identidade é /myhost/data//base.db.
Se um componente da sequência de identidade contiver um caractere barra
invertida (\) como parte do nome do componente, então, inclua dois caracteres
barra invertida (\) adicionais. Por exemplo, se o nome do host for myhost e o nome
do banco de dados for data\base, então, a sequência de identidade for
/myhost/data\\\base.db.
Se uma sequência de identidade terminar com um caractere barra invertida (\),
então, inclua dois caracteres barra invertida (\\) adicionais ou o caractere asterisco
(*). Por exemplo, se a sequência de identidade de um modelo de BI contiver um
namespace do modelo de BI, o nome do modelo de BI e a extensão .oml, em que o
namespace é 192.168.62.131\Public Folders\Executive Insight\Overall\
Reports\P1\P1 2011-03-21T21:34:41.692Z\ e o nome é P1, então, você deve incluir
dois caracteres barra invertida adicionais para evitar que a exportação falhe. Por
exemplo, istool export -dom is-server.ibm.com:9080 -username <userName>
-password <pw> -archive cognosAssets.isx -cm '/192.168.62.131\\Public
Folders\\Executive Insight\\Overall\\Reports\\P1\\P1 2011-0321T21:34:41.692Z\\\\/P1.oml'
A barra invertida extra não é necessárias para o último componente de identidade
na sequência de identidade. Por exemplo, a sequência de identidade do sistema
host com o nome Host\: pode ser inserida como /Host\\.hst.

Importando e Exportando Recursos de Metadados Comuns
Usando a Linha de Comandos
É possível importar e exportar ativos de metadados comuns, como recursos de
dados implementados, recursos de inteligência de negócios, ativos do modelo de
dados lógicos, ativos do modelo de dados físico, definições de atributos
customizados e ativos da biblioteca de contratos, que estão armazenados no
repositório de metadados do InfoSphere Information Server.

Comando de Exportação para Ativos de Metadados Comuns
É possível exportar a maioria dos tipos de ativos de metadados comuns usando o
comando istool export com o parâmetro -cm.
Usando o parâmetro -cm ou -commonmetadata, é possível exportar os seguintes
tipos de ativos:
v Recursos de Dados Implementados
v Recursos de Inteligência de Negócios (BI)
v Ativos do Modelo de Dados Físico
v Conexões de Dados
v Bibliotecas de Contratos
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Para obter a lista completa de ativos que é possível exportar usando o parâmetro
-cm, consulte o tópico Tipos de Ativos e Sequências de Identidade.
Para exportar ativos do modelo de dados lógicos, consulte Exportar Comando para
Ativos do Modelo de Dados Lógicos.
Para exportar atributos customizados, consulte http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022191.
A exportação cria um archive que, por padrão, tem o sufixo .isx.
Você deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns.

Sintaxe de Comando para Ativos de Recursos de Dados
Implementados, Recursos de Inteligência de Negócios, Ativos do
Modelo de Dados Físico e Ativos de Metadados Comuns Diversos
istool export
authentication parameters
[generic parameters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
–commonmetadata ’[-base "path"] identity_string...
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-includeDataConnection]
[-creationtoolonly]
’

Nota: Os parâmetros a seguir não podem ser usados ao exportar ativos da
biblioteca de contratos:
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-includeDataConnection]
[-creationtoolonly]

Parâmetros
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-archive "path_name" ou -ar "path_name"
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os ativos são
exportados.
-updatearchive ou -up
Atualiza o archive se ele existir (caso contrário ele será sobrescrito, se existir).
-AbortIfError number_of_errors ou -abort number_of_errors
Interrompe a exportação após o número especificado de erros.
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-preview ou -pre
Visualiza a exportação. A visualização lista os ativos que serão exportados
quando a exportação for executada.
-commonmetadata identity_string ou -cm identity_string
Especifica que os ativos de metadados comuns são exportados. Especifica a
cadeia de identidade de cada ativo a ser exportado. O formato da sequência de
identidade está descrito em Tipos de Ativos de Metadados Comuns e
Sequências de Identidade para a Linha de Comandos. Se você especificar mais
de uma cadeia de identidade, as cadeias de identidade e as opções associadas
devem ser colocadas entre aspas simples ('). Para ser exportado, um ativo deve
ter um nome e uma cadeia de identidade completa.
-contactAssignmentOnly ou -caonly
Exporta somente as designações de contato que são associadas aos ativos
especificados ou aos ativos, não os ativos em si. Um contato é uma pessoa ou
grupo que está associado a um recurso de dados, não é uma identidade de um
usuário na instalação do IBM InfoSphere Information Server. Quando
importadas para um sistema de destino, designações de contatos são
vinculadas novamente para os ativos para os quais são contatos. Se esse
parâmetro for especificado com o parâmetro -includeAnnotations, então as
anotações associadas às designações de contato serão exportadas e as anotações
associadas ao ativo de modelo comum representadas pelo URI no comando
não serão exportadas.
-includeContactAssignment ou -incca
Inclui informações de contato dos ativos exportados.
-includeAnnotations ou -incannot
Inclui as anotações dos ativos exportados. Se esse parâmetro for especificado
com o parâmetro -contactAssignmentOnly, então, as anotações associadas às
designações de contato serão exportadas e as anotações associadas ao ativo de
modelo comum representadas pelo URI no comando não serão exportadas.
-includeDataConnection
Inclui as conexões de dados que são associadas às tabelas de banco de dados
exportadas, arquivos de dados e procedimentos armazenados.
-base "path"
Especifica um caminho de base. Este caminho é então predeterminado para
todas as cadeias de identidade do ativo que você especificar.
-creationtoolonly ou -ctonly
Exporta somente as ferramentas de criação associadas aos ativos especificados,
não aos próprios ativos. Uma ferramenta de criação é a ferramenta, como uma
ponte ou um broker, que é usada para importar ativos para o repositório de
metadados.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.

Exemplos
O comando a seguir exporta todas as tabelas e anotações associadas no esquema
de banco de dados denominado schema1 para o arquivo myarchive.isx.
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istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:\myarchive.isx"
–commonmetadata ’/host1/db1/schema1/*.tbl
-includeAnnotations’

O comando a seguir exporta todas as designações de contato associadas a todas as
tabelas no esquema de banco de dados denominado schema1 para o arquivo
myarchive.isx.
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–cm ’/host1/db1/schema1/*.tbl
-contactAssignmentOnly’

O comando a seguir exporta os hosts especificados para o arquivo myarchive.isx.
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–cm ’/host1.hst /host2.hst’

O comando a seguir especifica um caminho de base de /host1/db1/schema1 e usa
o caminho de base ao especificar tabelas a serem exportadas para o arquivo
myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–cm ’-base "/host1/db1/schema1" tab1.tbl
tab2.tbl tab506.tbl ’

O comando a seguir exporta os relatórios identificados pela cadeia de identidade
do ativo '/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds':
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–cm ’/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds’

O comando a seguir usa a opção -base para especificar um caminho base para a
cadeia de identidade do ativo que especifica os recursos a serem exportados:
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
-cm ’-base "/model_namespace/model_name/collection_namespace"
collection_name01.ocl collection_name02.ocl’

O comando a seguir exporta todas as tabelas de design no modelo de dados físico
com nome physicalmodel1 e namespace namespace1 para o arquivo myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:\myarchive.isx"
–commonmetadata ’/namespace1/physicalmodel1/*.dtl'

O comando a seguir exporta todas as tabelas de design e procedimentos de design
armazenados no modelo de dados físico com nome physicalmodel1 e namespace
namespace1 para o arquivo myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:\myarchive.isx"
–commonmetadata ’-base “/namespace1/physicalmodel1” *.dtl *.dp'

Comando de Exportação para Ativos do Modelo de Dados Lógicos:
É possível usar o comando istool export com o parâmetro -lm para exportar ativos
do modelo de dados lógicos.
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Para obter a lista completa de ativos do modelo de dados lógicos que é possível
importar, consulte o tópico “Tipos de Ativos de Metadados Comuns e Sequências
de Identidade para a Linha de Comandos” na página 268.
A exportação cria um archive que, por padrão, tem o sufixo .isx.
Você deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns.
Sintaxe do Comando para Ativos do Modelo de Dados Lógicos
istool export
authentication parameters
[generic parameters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
–logicalmetadata ’[-base "path"] identity_string...
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-creationtoolonly]

Parâmetros
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-archive "path_name" ou -ar "path_name"
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos são
exportados.
-updatearchive ou -up
Atualiza o archive se ele existir (caso contrário ele será sobrescrito, se existir).
-AbortIfError number_of_errors ou -abort number_of_errors
Interrompe a exportação após o número especificado de erros.
-preview ou -pre
Visualiza a exportação. A visualização lista os recursos que serão exportados
quando a exportação for executada.
-logicalmetadata identity_string ou -lm identity_string
Especifica que ativos do modelo de dados lógicos são exportados. Especifica a
cadeia de identidade de cada recurso a ser exportado. O formato da sequência
de identidade está descrito em Tipos de Ativos de Metadados Comuns e
Sequências de Identidade para a linha de Comandos. Se você especificar mais
de uma cadeia de identidade, as cadeias de identidade e as opções associadas
devem ser colocadas entre aspas simples ('). Para ser exportado, um recurso
deve ter um nome e uma cadeia de identidade completa.
-contactAssignmentOnly ou -caonly
Exporta somente as designações de contato que são associadas aos recursos
especificados ou aos recursos, não os recursos em si. Um contato é uma pessoa
ou grupo que está associado a um recurso de dados, não é uma identidade de
um usuário na instalação do IBM InfoSphere Information Server. Quando
importadas para um sistema de destino, designações de contatos são
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vinculadas novamente para os ativos para os quais são contatos. Se esse
parâmetro for especificado com o parâmetro -includeAnnotations, então as
anotações associadas às designações de contato são exportadas e as anotações
associadas ao ativo de modelo comum representadas pelo URI no comando
não são exportadas.
-includeContactAssignment ou -incca
Inclui informações de contato dos recursos exportados.
-includeAnnotations ou -incannot
Inclui as anotações dos recursos exportados. Se esse parâmetro for especificado
com o parâmetro -contactAssignmentOnly, então, as anotações associadas às
designações de contato são exportadas e as anotações associadas ao ativo de
modelo comum representadas pelo URI no comando não são exportadas.
-base "path"
Especifica um caminho de base. Este caminho é então predeterminado para
todas as cadeias de identidade do recurso que você especificar.
-creationtoolonly ou -ctonly
Exporta somente as ferramentas de criação associadas aos ativos especificados,
não aos próprios ativos. Uma ferramenta de criação é a ferramenta, como uma
ponte ou um broker, que é usada para importar ativos para o repositório de
metadados.
Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.
Exemplos
O comando a seguir exporta todas as entidades e anotações associadas no modelo
de dados lógicos denominado model1 e namespace namespace1 para o arquivo
myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:\myarchive.isx"
–logicalmetadata ’/namespace1/model1.lm -includeAnnotations’

O comando a seguir exporta todas as designações de contato associadas a todas as
entidades no modelo de dados lógicos denominado model1 para o arquivo
myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–lm ’/*/model1.lm -contactAssignmentOnly’

O comando a seguir exporta os modelos de dados lógicos especificados para o
arquivo myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–lm ’/namespace1/model1.lm /namespace1/model1/nestedModel2.lm’

O comando a seguir especifica um caminho base igual a /namespace1/model1/
nestedModel2 e usa o caminho base ao especificar entidades e domínios lógicos
para exportar para o arquivo myarchive.isx:
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–lm ’-base "/namespace1/model1/nestedModel2 " entity1.ent
nameQualifier/domain1.dom’
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O comando a seguir exporta o relacionamento lógico identificado pela sequência
de identidade do ativo '/namespace1/model1/entity1/namespace1/model1/
relationship1.rel':
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:\myarchive.isx"
–lm ’/namespace1/model1/entity1/namespace1/model1/relationship1.rel ’

Comando de Importação para Recursos de Metadados Comuns
É possível importar a maioria dos tipos de ativos de metadados comuns usando o
comando istool import com o parâmetro -cm.
Usando o parâmetro -cm ou -commonmetadata, é possível importar os seguintes
tipos de ativos:
v Recursos de Dados Implementados
v Recursos de Inteligência de Negócios (BI)
v Ativos do Modelo de Dados Físico
v Conexões de Dados
v Bibliotecas de Contratos
Para obter a lista completa de ativos que é possível importar usando o parâmetro
-cm, consulte o tópico “Tipos de Ativos de Metadados Comuns e Sequências de
Identidade para a Linha de Comandos” na página 268.
Para importar ativos do modelo de dados lógico, consulte “Comando de
Importação para Ativos do Modelo de Dados Lógicos” na página 282.
Para importar atributos customizados, consulte http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022191.
Se você especificar o parâmetro -replace e um ativo de metadados comum existir
no repositório de metadados de destino, então, o ativo importado é mesclado com
o ativo existente.
Você importa os ativos de um archive que tem a extensão .isx.
Você deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns.

Sintaxe de Comando para Ativos de Recursos de Dados
Implementados, Recursos de Inteligência de Negócios, Ativos do
Modelo de Dados Físico e ativos de Metadados Comuns Diversos
istool import
authentication parameters
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-archive "pathname"
[-preview | -replace]
–commonmetadata ’’

Parâmetros
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
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recurso. Use o parâmetro genérico para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-AbortAfter number_of_errors ou -abort number_of_errors
Especifica que a importação será interrompida se mais de um número
especificado de erros ocorrer.
-commonmetadata ou -cm
Especifica que os recursos de metadados comuns são importados. Você deve
colocar todas as opções desse parâmetro entre aspas simples. Por exemplo,
–commonmetadata.
-archive path_name ou -ar path_name
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos foram
exportados anteriormente.
-preview ou -pre
Visualiza a importação. A visualização lista os recursos que serão importados
quando a importação for executada.
-replace
Substitui os recursos de metadados comuns existentes pelos recursos
importados.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha.

Exemplo
O comando a seguir importa todos os recursos de dados implementados, incluindo
atributos customizados, do arquivo customer.isx:
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-archive "c:\customer.isx" –commonmetadata ’’

Comando de Importação para Ativos do Modelo de Dados Lógicos:
É possível usar o comando istool import com o parâmetro -lm para importar ativos
do modelo de dados lógicos.
Para obter a lista completa de ativos do modelo de dados lógicos que é possível
importar, consulte o tópico “Tipos de Ativos de Metadados Comuns e Sequências
de Identidade para a Linha de Comandos” na página 268.
Você importa os ativos de um archive que tem a extensão .isx.
Você deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns.
Sintaxe do Comando para Ativos do Modelo de Dados Lógicos
istool import
authentication parameters
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-archive "pathname"
[-preview | -replace]
–logicalmetadata ’’

282

Guia de Administração

Parâmetros
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use o parâmetro genérico para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-AbortAfter number_of_errors ou -abort number_of_errors
Especifica que a importação será interrompida se mais de um número
especificado de erros ocorrer.
-logicalmetadata ou -lm
Especifica que ativos do modelo de dados lógicos são importados.
-archive path_name ou -ar path_name
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos foram
exportados anteriormente.
-preview ou -pre
Visualiza a importação. A visualização lista os recursos que serão importados
quando a importação for executada.
-replace
Substitui os recursos de metadados comuns existentes pelos recursos
importados.
Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica uma conclusão bem-sucedida, qualquer outro
valor indica falha.
Exemplo
O comando a seguir importa todos os ativos do modelo de dados lógicos do
arquivo customer.isx:
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-archive "c:\customer.isx" –logicalmetadata ''

O comando a seguir visualiza os recursos no arquivo customer.isx:
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1 -pre
-ar "c:\customer.isx" –lm ''

Consultando e Excluindo Recursos Usando a Linha de
Comandos
É possível consultar recursos de dados implementados, recursos de inteligência de
negócios, ativos do modelo de dados físico e conexões de dados e excluir os
mesmos do repositório de metadados usando a linha de comandos. Também é
possível consultar e excluir todos os tipos de ativos de metadados comuns usando
a guia Gerenciamento do Repositório no InfoSphere Metadata Asset Manager.
Para excluir um recurso, você deve especificar a cadeia de identidade do recurso.
A cadeia de identidade inclui os seguintes elementos:
v Hierarquia de nomes dos recursos que contêm o recurso a ser excluído, separado
por barras (/)
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v Nome do recurso
v Extensão do arquivo para o ativo, como .tbl
Por exemplo, a sequência de identidade de uma tabela de banco de dados é
/host_computer/database/schema/table.tbl. Portanto, a sequência de identidade da
tabela Cliente no esquema Vendas do banco de dados de Produção em um
computador denominado A341K é /A341K/Production/Sales/Customer.tbl.
Quando quiser excluir vários recursos usando a linha de comandos, a maneira
mais eficaz é executar o comando de consulta e gravar os resultados em um
arquivo. É possível então especificar o arquivo como entrada para o comando
deletecm. O arquivo de resultados da consulta inclui a cadeia de identidade e o ID
do repositório (RID) de cada recurso listado. Tanto a cadeia de identidade quanto o
RID são requeridos ao especificar um arquivo de recursos que deve ser excluído.
Em razão de você ter que executar uma consulta para obter o RID, é necessário
usar uma consulta para criar o arquivo.
Se o resultado da consulta contiver um recurso que não tenha requerido atributos
na cadeia de identidade, como o nome do banco de dados, "Identidade Inválida"
será gravado na saída no lugar da cadeia de identidade.
É possível excluir recursos do arquivo de resultados da consulta e incluir recursos
nele a partir de outras consultas, contanto que você inclua o RID e a cadeia de
identidade de cada recurso.
Quando houver muitos recursos de dados implementados no repositório, pode ser
mais eficiente fazer consultas sucessivas. Por exemplo, você poderia primeiro
executar uma consulta para localizar todos os esquemas no repositório e depois
executar uma segunda consulta somente nos esquemas que possuem tabelas de
banco de dados que deseja excluir.
Se você estiver excluindo um pequeno número de recursos, talvez queira
especificar a cadeia de identidade de cada recurso na linha de comandos em vez
de especificar um arquivo. Não especifique o RID do recurso na linha de
comandos.
É possível determinar a cadeia de identidade de um recurso das seguintes
maneiras:
v Execute uma consulta de linha de comandos para localizar o recurso.
v No InfoSphere Metadata Asset Manager, na guia Gerenciamento do Repositório,
pesquise ou procure ativos e revise propriedades na seção Propriedades.
v No IBM InfoSphere Metadata Workbench, navegue pelos hosts na guia Navegar
para localizar os bancos de dados e os arquivos de dados. Procure ou consulte
para localizar os recursos de BI. Quando passar o cursor sobre o nome de um
recurso em uma lista, os nomes dos recursos contidos serão exibidos.
v No InfoSphere Business Glossary, procure um tipo de recurso de dados
implementado no recurso de BI. Na lista resultante dos recursos, a coluna
Contexto exibe os elementos da cadeia de identidade.
Se a operação de exclusão falhar em excluir um dos recursos identificados, toda a
operação de exclusão será retornada.
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Recursos de Dados Implementados
Recursos de dados implementados englobam o banco de dados e os metadados do
arquivo de dados armazenados no repositório de metadados do InfoSphere
Information Server.
É possível excluir os recursos de dados implementados a seguir do repositório de
metadados do IBM InfoSphere Information Server:
v
v
v
v
v
v
v

Host
Banco de Dados
Esquema do Banco de Dados
Tabela de Banco de Dados
Procedimento Armazenado
Arquivo de Dados
Estrutura do Arquivo de Dados

v Conexão de Dados
v Definição do Item de Dados
Ativos excluídos quando você exclui recursos de dados implementados são listados
na tabela a seguir.
Tabela 38. Recursos de Dados Implementados e seus Ativos Contidos
Recurso

Recursos contidos que são excluídos com o recurso

Hosts

Conexões de dados, bancos de dados e arquivos de dados.
Alguns hosts também podem conter projetos e tarefas do
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. É
possível excluir hosts somente se se eles não contiverem
nenhum banco de dados, arquivo de dados, conector e ativos
de tarefas.

Bancos de dados

Esquemas do banco de dados

Esquemas do banco de
dados

Subesquemas, visualizações, tabelas, procedimentos
armazenados e chaves estrangeiras que o esquema contém

Tabelas de banco de
dados

Colunas de banco de dados e chaves primárias

Procedimentos
armazenados

Parâmetros do procedimento armazenado

Arquivos de Dados

Estruturas de arquivo de dados

Estruturas de arquivo de
dados

Campos do arquivo de dados

Conexões de Dados

Nenhum

Definições do item de
dados

Campos do arquivo de dados

Ativos do Modelo de Dados Físico
Um modelo de dados físico é um esquema de design para ativos de informações
que define as estruturas físicas e os relacionamentos de dados dentro de um
domínio de assunto ou aplicativo. Os modelos de dados físicos são independentes
de detalhes de implementação ou plataforma. Ativos do modelo de dados físico
englobam os objetos que foram importados para o repositório de metadados do
InfoSphere Information Server a partir das ferramentas de modelagem de dados.
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É possível excluir os ativos do modelo de dados físico a seguir do repositório de
metadados:
v Modelo de dados físico
v Tabela de design
v Procedimento armazenado de design
v Domínio físico
Ativos que são excluídos quando um ativo do modelo de dados físico é excluído
são listados na tabela a seguir.
Tabela 39. Ativos do Modelo de Dados Físico e seus Ativos Contidos
Recurso

Recursos contidos que são excluídos com o recurso

Modelo de dados físico

Tabelas de design, procedimentos armazenados de design e
domínios físicos

Tabela de design

Colunas de design, chaves candidatas de design e chaves
estrangeiras de design

Procedimento
armazenado de design

Parâmetros do procedimento armazenado de design

Domínio físico

Nenhum

Recursos de Inteligência de Negócios
Os recursos de inteligência de negócios compreendem os objetos que foram
importados para o repositório de metadados do InfoSphere Information Server a
partir das ferramentas de inteligência de negócios.
É possível excluir os seguintes recursos de inteligência de negócios (BI) do
repositório de metadados:
v modelo de BI
v Coleta de BI
v Cubo
v Relatório de BI
v Consulta de relatório de BI
Ativos que são excluídos quando um recurso de inteligência de negócios é
excluído são listados na tabela a seguir.
Tabela 40. Recursos de Inteligência de Negócios e seus Ativos Contidos
Recurso

Recursos contidos que são excluídos com o recurso

modelo de BI

Dimensões, coletas, junções, hierarquias e cubos

Coleta de BI

Membros, níveis e hierarquias

Cubo

Dimensões e medidas

Relatório de BI

Consultas de relatório e layout do relatório

Consulta de relatório de
BI

Itens de Consulta

Comando de Consulta para Ativos de Metadados Comuns
Use o comando de consulta para obter uma lista de recursos de dados
implementados, ativos do modelo de dados físico, ativos de inteligência de
recursos e conexões de dados que estão armazenados no repositório de metadados.
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É possível usar o comando de consulta para obter uma lista de recursos. Você pode
gravar esta lista em um arquivo que pode ser usado depois para especificar quais
recursos devem ser excluídos.
O comando de consulta tem a seguinte sintaxe:
istool query
authentication parameters
[generic parameters]
[-outputfile ["filename"]]
–commonmetadata ’[-base "path"] [identity_string...]+’

Parâmetros
authentication parameters
Use os parâmetros de autenticação para se conectar a um IBM InfoSphere
Information Server específico.
generic parameters
Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de comando ou
para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-outputfile ["filename"] ou -of ["filename"]
Especifica que os resultados da consulta devem ser gravados em um arquivo.
Os nomes de arquivo são automaticamente anexados à cadeia
'_commonmetadata', por exemplo, se for especificado o nome do arquivo
'to_delete.txt', os resultados serão gravados no arquivo
to_delete_commonmetadata.txt. Se você não especificar um nome do arquivo,
os resultados serão gravados em um arquivo chamado
query_output_commonmetadata.txt no diretório atual. Os resultados incluem o
ID de repositório (RID) de cada recurso e a cadeia de identidade de cada
recurso. É possível editar este arquivo para remover os recursos dele antes de
ser excluído.
Nota: O arquivo de saída não será criado se o caminho de arquivo contiver
um ponto final (.) além do ponto que vem antes da extensão do arquivo.
-commonmetadata ou -cm
Especifica que os recursos de metadados comuns devem ser consultados.
identity_string
Especifica ativos individuais a consultar. Se você especificar mais de uma
cadeia de identidade, as cadeias de identidade e as opções associadas deverão
ser colocadas entre os caracteres de aspas simples ('). Se for especificada
somente uma cadeia de identidade, os caracteres de aspas simples serão
opcionais. O comando de consulta falha se você especificar mais do que quatro
caracteres til () em uma sequência de identidade.
Nota: Se forem especificados recursos de dados implementados e recursos de
inteligência de negócios em uma única consulta, não será possível usar o
arquivo de saída resultante para excluir os ativos.
-base path
É possível opcionalmente usar o argumento -base para especificar um caminho
base. Este caminho é então predeterminado para todas as cadeias de
identidade do recurso que você especificar.
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Exemplo
O comando a seguir grava uma lista de recursos de dados implementados no
banco de dados db1 no arquivo c:\to_delete_commonmetadata.txt:
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:\to_delete.txt"
–commonmetadata ’/host1/db1.db’

O comando a seguir grava uma lista de recursos do BI no arquivo
c:\to_delete_businessintelligence.txt:
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:\to_delete.txt"
–cm ’/reportSpace/rep*.rdf’

O comando a seguir seleciona as tabelas iniciadas por “table” no esquema schema1
e grava as mesmas no arquivo c:\to_delete_commonmetadata.txt:
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:\to_delete.txt"
–commonmetadata ’/host1/db/schema1/table*.tbl’

O comando a seguir consulta quais hosts, bancos de dados e esquemas o
repositório especificado contém e grava o resultado para o arquivo
query_results_commonmetadata.txt:
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-cm ’/*.hst /*/*.db /*/*/*.sch’ -outputFile "C:\query_results.txt"

O comando a seguir grava os detalhes de todas as tabelas que pertencem ao banco
de dados db1 para o arquivo query_results2_commonmetadata.txt.
is tool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-cm ’/hostname/db1/schema1/*.tbl’ -outputFile "C:\query_results2.txt"

Comando de Exclusão para Ativos de Metadados Comuns
Use o comando istool deletecm para excluir recursos de dados implementados,
ativos do modelo de dados físico, recursos de inteligência de negócios e conexões
de dados do repositório de metadados.
Você deve ter a função de Administrador de Metadados Comuns para excluir os
ativos de metadados comuns.
Antes de excluir os ativos, é possível usar o comando query para gravar uma lista
de ativos em um arquivo. É possível usar o arquivo como uma entrada para o
comando deletecm para especificar quais recursos deseja excluir. De forma
alternativa, é possível especificar cadeias de identidade na linha de comandos que
identificam recursos individuais a serem excluídos.
Se um arquivo for usado como a entrada para o comando deletecm, este arquivo
deve incluir o identificador de repositório (RID) e a cadeia de identidade de cada
recurso. O arquivo de entrada não pode incluir somente a cadeia de identidade.
Por esta razão, você deve usar o comando query com a opção -outputfile para
obter um arquivo adequadamente formatado que inclui o RID e a cadeia de
identidade. É possível editar este arquivo para remover recursos antes de
especificá-lo como uma entrada para o comando deletecm.
Não é possível combinar recursos de dados implementados, recursos de
inteligência de negócios e ativos do modelo de dados físico no mesmo arquivo.
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É solicitado que você confirme antes de cada recurso ser excluído. É possível
suprimir a mensagem de confirmação especificando a opção -force.
O comando deletecm possui a seguinte sintaxe:
istool deletecm
authentication parameters
[generic parameters]
[-preview]
[–force]
[-inputfile "filename"]
–commonmetadata ’[-base "path"] [identity_string...]*’

Parâmetros
authentication parameters
Todos os comandos de gerenciamento de recurso usam parâmetros de
autenticação para conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de
gerenciamento de recurso. Use o parâmetro genérico para pedir ajuda quanto à
sintaxe de comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-preview ou -pre
Especifique esta opção para obter uma visualização da exclusão. A visualização
lista os RIDs e as cadeias de identidade dos recursos que serão excluídos
quando você executar o comando deletecm. É possível usar a opção de
visualização para garantir que o escopo da exclusão seja o que você espera.
Use a opção force para suprimir os prompts de confirmação ao executar uma
visualização. Caso contrário, os mesmos prompts de confirmação para cada
recurso serão exibidos como se você estivesse executando a exclusão. Nenhum
recurso é realmente excluído pela opção de visualização.
-force ou -f
Especifique esta opção para suprimir os prompts de confirmação. O comando
silenciosamente exclui os recursos sem pedir confirmação. Caso contrário, é
solicitado que você confirme a exclusão de cada recurso individual.
-inputfile "filename" ou -if "filename"
Especifique a opção -inputfile com um nome do arquivo para fornecer uma
lista de recursos a serem excluídos. Crie este arquivo executando o comando
de consulta com a opção -outputfile. Se você especificar um arquivo de
entrada, não será possível especificar uma cadeia de identidade.
-commonmetadata ou -cm
Especifica que recursos de dados implementados devem ser excluídos. Se você
especificar um arquivo de entrada em vez de uma cadeia de identidade, será
necessário ainda especificar esta opção.
identity_string
Especifica ativos individuais a serem excluídos ou visualizados. Se você
especificar uma cadeia de identidade, não será possível especificar um arquivo
de entrada. Se você especificar mais de uma cadeia de identidade, as cadeias
de identidade e as opções associadas deverão ser colocadas entre os caracteres
de aspas simples ('). Se for especificada somente uma cadeia de identidade, os
caracteres de aspas simples serão opcionais.
-base path
É possível opcionalmente usar o argumento -base para especificar um caminho
base. Este caminho é então predeterminado para todas as cadeias de
identidade do recurso que você especificar.
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Exemplo
O comando a seguir exclui todos os recursos de dados implementados listados no
arquivo c:\to_delete_commonmetadata.txt :
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-inputfile "c:\to_delete_commonmetadata.txt"
–cm ’’

O comando a seguir exclui as tabelas de banco de dados table1 e table2 nos bancos
de dados db1 e db2:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

O comando a seguir exclui as tabelas de banco de dados table7 e table8 no banco
de dados db1:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’-base "/myhost/db1/schema1" table7.tbl table8.tbl’

O comando a seguir visualiza uma operação de exclusão que exclui duas tabelas:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd -preview
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

O comando a seguir exclui as duas tabelas que foram visualizadas no comando
anterior:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

O comando a seguir exclui os relatórios identificados pela cadeia de identidade do
recurso '/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds':
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd –cm
’/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds’

O comando a seguir usa a opção -base para especificar um caminho de base para a
cadeia de identidade do recurso que especifica os recursos a serem excluídos:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd –cm
’base="/model_namespace/model_name/collection_namespace"
collection_name01.ocl collection_name02.ocl’

Comando de Exclusão para Recursos Desconectados
Use o comando istool deletecm com o parâmetro -orphanedNonSeeds para excluir
ativos do repositório de metadados do IBM InfoSphere Information Server que
estão desconectados de seus ativos de contenção necessários, como tabelas de
banco de dados que não têm relacionamento com um esquema de banco de dados.
Recursos desconectados que não têm identidades válidas no repositório de
metadados e que podem causar erros quando você usá-los nas ferramentas de
conjunto.
Você deve ter a função de Common Metadata Administrator para excluir recursos
desconectados.
É possível também excluir recursos desconectados usando a guia Gerenciamento
de Repositório do IBM InfoSphere Information Server Web console.
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Sintaxe
O comando deletecm tem a seguinte sintaxe quando é usado para excluir recursos
desconectados:
istool deletecm
authentication parameters
[generic parameters]
-orphanedNonSeeds

Parâmetros
authentication parameters
Todos os comandos de gerenciamento de recurso usam parâmetros de
autenticação para conexão a um IBM InfoSphere Information Server específico.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de
gerenciamento de recurso. Use o parâmetro genérico para pedir ajuda quanto à
sintaxe de comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-orphanedNonSeeds ou -orphanedNS
Especifique essa opção para excluir todos os ativos desconectados.

Exemplo
O comando a seguir exclui os ativos desconectados (objetos sem valor inicial),
como colunas de banco de dados que não têm nenhum relacionamento com uma
tabela de banco de dados:
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-orphanedNonSeeds

Recursos do Reporting
Os recursos de relatório são designs para relatórios feitos no console do IBM
InfoSphere Information Server.
É possível trocar os designs por relatórios e os resultados que foram obtidos a
partir da execução dos relatórios. Os relatórios e resultados associados são
exportados do repositório de metadados de origem para um archive. O archive
tem o sufixo .isx.
É possível especificar o nome do relatório a ser exportado ou você pode especificar
se os relatórios associados a um produto específico são exportados. Os produtos a
seguir podem ter relatórios associados a eles:
v InfoSphere Business Glossary
v
v
v
v

InfoSphere DataStage
InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere QualityStage
Relatórios de administração para o conjunto.

É possível incluir os resultados do relatório em um relatório específico
denominado, incluí-los nas últimas n execuções desse relatório ou incluir todos os
resultados nos relatórios especificados.
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Comando de Exportação para Recursos de Relatório
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para exportar seus
recursos de relatório do IBM InfoSphere Information Server. Esses recursos podem
incluir designs de relatório e resultados do relatório.

Finalidade
Os comandos de troca de recurso do relatório exportam relatórios da instalação do
InfoSphere Information Server. É possível identificar os relatórios a serem
exportados usando os seguintes métodos:
v Exporte todos os relatórios associados a um componente específico do conjunto.
Por exemplo, é possível exportar todos os seus relatórios do IBM InfoSphere
Business Glossary.
v Exporte os relatórios por nome. É possível especificar curingas como parte do
nome do relatório.
Pode-se também especificar que a exportação inclui os resultados do relatório
assim como os detalhes de design de um relatório.
Para exportar um relatório ou resultados do relatório, é necessário ter permissões
de administração, leitura e atualização para esse relatório. O criador de um
relatório tem automaticamente as permissões de administração, leitura e
atualização e pode conceder permissões a outros usuários ou grupos. Um usuário
com a função de Administrador do Conjunto pode exportar qualquer relatório.

Sintaxe de comando
istool export
[authentication]
[generic paramters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
-report
[’-reportName "report_name"
[-ownedByProduct "product_name"]
[-includeLastReportResults number |
-includeAllReportResults |
-includeReportResultName report_result_name]’
]
|
[’-ownedByProduct "product_name"
[-reportName "report_name"]
[-includeLastReportResults number |
-includeAllReportResults |
-includeReportResultName report_result_name]’
]

Parâmetros
exportação
O comando de exportação especifica uma operação de exportação.
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
conexão com uma instalação específica do InfoSphere Information Server.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
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-archive "path_name" ou -ar "path_name"
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos são
exportados.
-updatearchive ou -up
Atualiza o archive se ele existir (caso contrário ele será sobrescrito, se existir).
-AbortIfError number_of_errors ou -abort number_of_errors
Interrompe a exportação se mais do que o número especificado de erros
ocorrer.
-report
Especifica que os recursos de relatório são exportados.
-reportName "report_name" ou -repName "report_name"
Exporta relatórios por nome. O argumento report_name pode incluir caracteres
curingas. Por exemplo, o parâmetro:
-reportName "MyRep*"

exporta os relatórios MyRep1, MyRep2 e MyRepTues. Se você especificar este
parâmetro juntamente com o parâmetro -ownedByProduct, os relatórios que
especificam ambos os critérios serão exportados.
-ownedByProduct "product_name" ou -prod "product_name"
Exporta os relatórios que são associados ao componente do conjunto
especificado. Se esse parâmetro for especificado juntamente com o parâmetro
-reportName, os relatórios que atendem a ambos os critérios serão exportados.
Os valores válidos para product_name estão na seguinte lista:
v "Administration"
v "Business Glossary"
v "DataStage"
v "Information Analyzer"
v "QualityStage"
-includeLastReportResults number ou -incLastResult number
Exporta o número especificado de resultados do relatório juntamente com o
design de relatório que foi especificado com o uso dos parâmetros reportName
ou prod. Por exemplo, os parâmetros:
-reportName "MyRep1" -includeLastReportResults 20

Exportam o design de relatório de MyRep1 juntamente com os 20 resultados
mais recentes desse relatório.
-includeAllReportResults ou -incAllResults
Exportam todos os resultados juntamente com o design de relatório que foi
especificado com o uso dos parâmetros reportName ou prod. Por exemplo, os
parâmetros:
-reportName "MyRep1" -includeAllReportResults

Exportam o design de relatório para MyRep1 juntamente com todos os
resultados para esse relatório.
-includeReportResultName "report_name" ou -incResultName "report_name"
Exportam os resultados mais recentes para o relatório especificado por
report_name. É possível usar curingas em report_name para retornar resultados
para um número de relatórios. Por exemplo, o parâmetro:
-includeReportResultName "MyRep*"
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exporta os resultados mais recentes para os relatórios MyRep1, MyRep2 e
MyRep15.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.

Exemplos
Este comando a seguir exporta todos os relatórios do InfoSphere QualityStage no
sistema qakserv para o archive QSRAI_001.isx.
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/QSRAI_001.isx" -report ’-prod "QualityStage"’

O comando a seguir exporta o relatório chamado FreqPat para o archive
QSRAI_001.isx.
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/QSRAI_002.isx" -report ’-reportName "FreqPat"’

O comando a seguir exporta todos os relatórios do InfoSphere DataStage com
nomes que começam com MdB para o archive MDBds_001.isx, juntamente com
todos os resultados para esses relatórios.
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/MDBds_001.isx" -report ’-prod ’"DataStage" -reportName "MdB*"
-includeAllReportResults’

Comando de Importação para Recursos de Relatório
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para importar seus
recursos de relatório de um arquivo que contém recursos exportados
anteriormente. Esses recursos podem incluir designs de relatório e resultados do
relatório.

Finalidade
Use o parâmetro do comando -report com o comando istool import para importar
relatórios de um archive que contém recursos exportados anteriormente.
Para importar um relatório ou resultados do relatório, você deve ter a função de
Administrador do Conjunto ou ter permissões de leitura para o modelo no qual o
relatório é baseado. Após a importação, você é o proprietário desse relatório e tem
as permissões de administração, leitura e gravação.

Sintaxe de comando
istool import
[authentication]
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-report
-archive pathname
-preview | -replace

Parâmetros
importação
O comando de importação especifica uma operação de importação.

294

Guia de Administração

authentication options
Todos os comandos de troca de recurso usam opções de autenticação para
conexão com uma instalação específica do IBM InfoSphere Information Server.
generic options
As opções genéricas ficam disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use as opções genéricas para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-AbortAfter number_of_errors ou -abort number_of_errors
Especifica que a importação será interrompida se mais de um número
especificado de erros ocorrer.
-report
Especifica que os recursos de relatório são importados.
-archive "pathname" ou -ar "pathname"
Especifica o nome do caminho do arquivo para o qual os recursos foram
anteriormente exportados.
-preview ou -pre
Especifique esta opção para visualizar a ação do comando sem alterar o
repositório.
-replace
Mescla os recursos importados com os recursos existentes se tiverem a mesma
identidade. O parâmetro -replace deve ser especificado para todas as
importações de relatório, independentemente de haver ou não recursos
existentes no repositório de metadados.

Exemplo
O comando a seguir visualiza os recursos de relatório que foram anteriormente
exportados para o archive c:\MDBds_001.isx:
istool import -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-report -archive "c:\MDBds_001.isx" -preview

O comando a seguir importa os recursos de relatório que foram anteriormente
exportados para o archive c:\MDBds_001.isx:
istool import -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-report -archive "c:\MDBds_001.isx" -replace

Importando Múltiplos Tipos de Recursos
Se o archive a ser importado incluir múltiplos tipos de recursos, você deverá
especificar cada tipo de metadado incluído na linha de comandos ao importar o
archive, caso contrário, apenas os recursos de relatório serão importados. Por
exemplo, se o archive incluir InfoSphere Information Analyzer, você deve
especificar as opções -ia e -cm além das opções -rep ao importar o archive. É
possível usar os comandos de importação separados para cada tipo de recurso.
Nota: Você deve usar a opção -replace ao importar os recursos do relatório de um
archive. Se não quiser usar a opção -replace para os outros tipos de recursos no
archive, você deverá usar um comando separado para importar os relatórios. Se
você importar os recursos sem a opção -replace e importar seus relatórios
relacionados com a opção -replace, alguns dos relatórios podem não ficar exatos
para os recursos não substituídos no ambiente de destino. Verifique os relatórios e
execute-os novamente no novo ambiente, se necessário.
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No exemplo a seguir, o primeiro comando importa os recursos do InfoSphere
Information Analyzer e os recursos de metadados comuns do arquivo
ia_archive1.isx sem usar a opção -replace. O segundo comando importa os recursos
de relatório do mesmo archive enquanto usa a opção -replace requerida.
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -ia ’’ -cm ’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -replace -rep ’<import options>’

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.

Ações de Mesclagem e Substituição para os Recursos de
Relatório
Se um recurso de relatório com a mesma identidade existir no repositório de
destino, o novo recurso será mesclado com o recurso existente.
Um recurso de relatório tem vários atributos e o processo de mesclagem afeta os
atributos de forma diferente. Um recurso de relatório tem os seguintes atributos:
Design de Relatório
Se houver um Relatório correspondente no repositório de destino, o
relatório será sobrescrito, contanto que o usuário que está importando o
recurso tenha a permissão de atualização no relatório de destino. Caso
contrário, a importação desse recurso falhará.
Lista de Controle de Acesso do Relatório
A lista de controle de acesso do relatório de destino é retida.
Resultados dos relatórios
Os resultados do relatório não podem ser alterados, assim, um resultado
do relatório em um arquivo de importação não sobrescreverá o resultado
do relatório de destino.
FavoriteUsers
Se o relatório existir no destino e tiver uma lista de FavoriteUsers, a lista
de FavoriteUsers importada será mesclada com a lista existente. Qualquer
usuário que a lista importada contém será incluído na lista do relatório de
destino.

Recursos de Segurança
Os recursos de segurança compreendem os IDs do usuário, grupos de usuários,
funções de usuário e credenciais associadas definidas em seu IBM InfoSphere
Information Server.
O conjunto do InfoSphere Information Server contém uma série de componentes.
Em um sistema típico, vários usuários são definidos. Cada um desses usuários
pode ter acesso a todos os conjuntos ou somente a determinados componentes no
conjunto. Cada um desses usuários pode ter diferentes funções que lhes oferecem
diferentes direitos na maneira de interagir com os componentes do conjunto e
dados associados.
A configuração dos usuários, grupos e suas funções é uma parte importante da
configuração do conjunto. Pode haver várias situações em que seja necessário
importar ou exportar as informações do conjunto. Por exemplo, ao fazer o backup
dos recursos do conjunto, você pode desejar incluir os usuários e funções com
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esses recursos. Ao fazer o desenvolvimento em um sistema e testar em um sistema
diferente, você pode querer incluir os usuários, grupos e funções com os outros
recursos implementados. Da mesma forma, ao implementar seu projeto no sistema
de produção de destino final, pode ser necessário mover esses recursos para esse
sistema.

Comando de Exportação para Recursos de Segurança
É possível usar a interface de linha de comandos istool (CLI) para exportar seus
recursos de segurança do IBM InfoSphere Information Server, como usuários e
funções.

Finalidade
Use o parâmetro -security com o comando istool export para exportar os seguintes
recursos:
v Usuários e grupos e suas designações de função de conjunto e produto
(incluindo credenciais, quando relevante).
v Mapeamentos de credencial de mecanismo.
v Funções de projeto não são exportadas ao usar o parâmetro -security. Elas são
exportadas pelos comandos para as ferramentas que criam o projeto.
A exportação cria um archive. Por padrão, o arquivo tem o sufixo .isx.
Você deve ter a função de Administrador de Conjunto para exportar recursos de
segurança.

Sintaxe de comando
istool export
authentication
[generic options]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
-security
[’-securityUser
-userident user_pattern...
[–includeUserGroupMemberships]
[–includeCredential]
[-includeCredentialMappings]
[-includeRoles]’]
|
[’–securityGroup
-groupident group_pattern...
[-includeGroupUserMemberships]
[-includeRoles]’]

Parâmetros
exportação
O comando de exportação especifica uma operação de exportação.
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
a conexão com uma instalação específica do InfoSphere Information Server.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
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-archive "path_name" ou -ar "pathname"
Especifica o nome do caminho (incluindo o nome do arquivo) do archive para
o qual os recursos são exportados.
-updatearchive ou -up
Atualiza um archive existente (caso contrário, o sobrescreve).
-AbortIfError number_of_errors ou -abort number_of_errors
Para a exportação se o número especificado de erros ocorre.
-preview ou -pre
Mostra uma visualização da exportação. A visualização lista os recursos que
são exportados quando a exportação é executada.
-security ou -sec
O parâmetro do comando -security especifica que os recursos de segurança são
exportados.
'-securityUser subparameters' ou -su 'subparameters'
Especifica uma operação de exportação dos recursos de segurança relacionados
aos usuários. O parâmetro -securityUser é mutuamente exclusivo com o
parâmetro -securityGroup. O parâmetro -securityUser tem os seguintes
subparâmetros:
-userident user_pattern ou -u user_pattern
Especifica os recursos do usuário a serem exportados. User_pattern é
um padrão de procura para localizar usuários. É possível usar o
caractere asterisco (*) para representar vários caracteres e o caractere
ponto de interrogação (?) para representar caracteres únicos. As cadeias
a seguir são exemplos de padrões de procura válidos:
v dsadmin - seleciona o usuário dsadmin
v dsuser? - seleciona os usuários dsuser1, dsuser2, e dsuser3
v ds* - seleciona os usuários dsadmin, dsuser1, dsuser2, e dsuser3
v "dsadmin dsuser2" - seleciona os usuários dsadmin e dsuser2
-includeUserGroupMemberships ou -incUsrGrpMems
Exporta os relacionamentos de grupo de usuários, incluindo os grupos
de referência, juntamente com os detalhes do usuário.
-includeCredential ou -incCred
Exporta credenciais do usuário. As senhas criptografadas são
armazenadas no archive do recurso. As senhas são armazenadas no
formulário compilado (SHA-1). Se a instalação do InfoSphere
Information Server estiver usando um diretório externo, esse parâmetro
será ignorado.
-includeCredentialMapping ou -incMap
Exporta o mapeamento de credencial do DataStage. As senhas
criptografadas são armazenadas no archive do recurso (as senhas são
armazenadas no formulário criptografado XOR).
–includeRoles ou -incRole
Especifica que os relacionamentos de função do usuário também são
exportados.
'-securityGroup subparameters' ou -sg 'subparameters'
Especifica uma operação de exportação dos recursos de segurança relacionados
aos grupos. O parâmetro -securityGroup é mutuamente exclusivo com o
parâmetro -securityUser. O parâmetro -securityGroup tem os seguintes
subparâmetros:
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-groupident group_pattern ou -grp group_pattern
Especifica os recursos do grupo de usuários a serem exportados.
Group_pattern é um padrão de procura para localizar os grupos de
usuários. É possível usar o caractere asterisco (*) para representar
vários caracteres e o caractere ponto de interrogação (?) para
representar caracteres únicos. As cadeias a seguir são exemplos de
padrões de procura válidos:
v dsadmins - seleciona o grupo dsadmins
v dsgroup? - seleciona os grupos dsgroup1, dsgroup2, e dsgroup3
v ds* - seleciona os grupos dsadmins, dsgroup1, dsgroup2 e dsgroup3
v "dsadmins dsgroup1" - seleciona os grupos dsadmins e dsgroup1
-includeGroupUserMemberships ou -incGrpUsrMems
Especifica que os relacionamentos de usuário de grupo, incluindo os
usuários de referência, também são exportados.
-includeRoles ou -incRole
Especifica que os relacionamentos de função de grupo também são
exportados.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.

Exemplos
O comando a seguir exporta os usuários do DataStage (cujos IDs do usuário
começam com "ds" neste sistema), juntamente com suas credenciais e mapeamentos
de credencial, para o arquivo dsusers.isx.
istool export -archive "c:\dsusers.isx"
-domain mysys:9080 -username myid -password mypasswd
-security ’-securityUser -userident ds* -includeCredentials
-includeCredentialMappings’

O comando a seguir exporta um grupo que contém usuários IA, juntamente com
suas funções, para o arquivo ia_export.isx.
istool export -archive "c:\ia_export.isx"
-domain mysys:9080 -username myid -password mypasswd
-security ’-securityGroup -groupident iaUsergp -includeRoles’

Comando de Importação para Recursos de Segurança
É possível usar a interface de linha de comandos (CLI) istool para importar os
recursos de segurança do IBM InfoSphere Information Server, como usuários e
grupos.

Finalidade
Use o parâmetro do comando -security com o comando istool import para
importar usuário, grupo, funções e mapeamentos de credencial dos archives
exportados anteriormente.
Se um recurso de segurança com o mesmo nome existir no repositório de
metadados de destino, o recurso importado será mesclado com o recurso existente.
Se o recurso importado tiver entradas para os campos que estão vazios no recurso
de destino, as configurações importadas serão incluídas no recurso de destino. Por
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exemplo, se um usuário tiver funções adicionais definidas no arquivo de
importação, essas funções serão incluídas no usuário existente na definição do
usuário de destino.
Você deve ter a função de Administrador do Conjunto para importar recursos de
segurança.

Sintaxe de comando
istool import
authentication
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-security
-archive pathname
-preview | -replace

Parâmetros
importação
O comando de importação especifica uma operação de importação.
authentication
Todos os comandos de troca de recurso usam parâmetros de autenticação para
a conexão com uma instalação específica do InfoSphere Information Server.
generic parameters
Os parâmetros genéricos estão disponíveis a todos os comandos de troca de
recurso. Use os parâmetros genéricos para pedir ajuda quanto à sintaxe de
comando ou para especificar uma operação silenciosa ou detalhada.
-AbortAfter number_of_errors ou -abort number_of_errors
Interrompe a importação se mais do que o número especificado de erros
ocorrer.
-preview ou -pre
Visualiza a importação. A visualização lista os recursos que serão importados
quando a importação for executada.
-security ou -sec
Especifica que os recursos de segurança são importados.
-archive pathname ou -ar pathname
Especifica o nome do caminho (incluindo o nome do arquivo) do archive do
qual os recursos são importados.
-replace
Mescla os recursos importados com os recursos existentes se tiverem a mesma
identidade. O parâmetro -replace deve ser especificado para todas as
importações de segurança, independentemente de haver ou não recursos
existentes no repositório de metadados.

Status de Saída
Um valor de retorno igual a 0 indica a conclusão com êxito; qualquer outro valor
indica falha.

Exemplo
O comando a seguir visualiza o conteúdo do archive /opt/IBM/InformationServer/
exports/dsuserexport.isx:
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istool import -domain server1:9080 -username user1 -password pass1
-archive "/opt/IBM/InformationServer/exports/dsuserexport.isx" -security -preview

O comando a seguir importa os usuários do archive /opt/IBM/InformationServer/
exports/dsuserexport.isx:
istool import -domain server1:9080 -username user1 -password pass1
-archive "/opt/IBM/InformationServer/exports/dsuserexport.isx" -security -replace

Ações de Mesclagem e Substituição para Recursos de
Segurança
Se um recurso de segurança com a mesma identidade existir no repositório de
destino, o novo recurso será mesclado com o recurso existente.
As regras de mesclagem dependem do tipo de recurso de segurança:
Usuário
Se um usuário correspondente existir no repositório de destino, a
importação implementará as seguintes regras de mesclagem:
v Todos os atributos vazios ou nulos do usuário existente serão
substituídos pelos atributos do usuário importado.
v Uma união é feita de todas as associações ao grupo entre o usuário
existente e o usuário importado. Isto é, qualquer associação ao grupo do
usuário importado que ainda não existir para o usuário de destino será
incluída no usuário de destino.
v Uma união é feita de todas as funções de usuário entre o usuário
existente e o usuário importado. Isto é, qualquer função de usuário do
usuário importado que ainda não existir para o usuário de destino será
incluída no usuário de destino.
v As credenciais do usuário de um usuário de destino não são sobrescritas
pelas credenciais do usuário do usuário importado.
v Os mapeamentos das credenciais de um usuário de destino não são
sobrescritos pelos mapeamentos da credencial do usuário importado. Se
o usuário de destino não tiver mapeamentos de credenciais, a
importação criará os mapeamentos de credencial do usuário importado.
Grupo Se um usuário correspondente existir no repositório de destino, a
importação implementará as seguintes regras de mesclagem:
v Todos os atributos vazios ou nulos do grupo existente serão substituídos
pelos atributos do grupo importado.
v Uma união é feita de todas participações do usuário entre o grupo
existente e o grupo importado. Isto é, qualquer participação do usuário
do grupo importado que ainda não existir para o grupo de destino será
incluída no grupo de destino.
v Uma união é feita de todas as funções do grupo entre o usuário
existente e o usuário importado. Isto é, qualquer função do grupo do
grupo importado que ainda não existir para o grupo de destino será
incluída no grupo de destino.
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a
ajuda que é aberta diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro
de informações que abrange o conjunto e nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM
InfoSphere Information Server. O centro de informações contém ajuda para a
maioria das interfaces do produto, bem como a documentação completa para todos
os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de informações a
partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

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

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Links para Web Sites não IBM
Este centro de informações pode fornecer links ou referências para Web sites e
recursos não IBM.
A IBM não oferece representações, garantias ou qualquer outro compromisso sobre
quaisquer Web sites não IBM ou recursos de terceiros (incluindo qualquer Web site
Lenovo) que possa estar referenciado, acessível ou vinculado a qualquer site IBM.
Um link a um Web site não IBM não significa que a IBM endossa o conteúdo ou o
uso de tal Web ou de seu proprietário. Além disso, a IBM não representa uma
parte ou é responsável por transações feitas entre o Cliente e terceiros, mesmo que
o Cliente tenha tomado conhecimento desses terceiros (ou utilizado um link para
esses terceiros) a partir de um site da IBM. Consequentemente, o seu
reconhecimento e a sua concordância de que a IBM não é responsável pela
disponibilidade de tais sites ou recursos externos, e não é responsável por qualquer
conteúdo, serviços, produtos ou outros materiais apresentados ou disponíveis
nesses sites ou recursos.
Ao acessar um Web site não IBM, mesmo um que possa conter o logotipo IBM,
entenda que ele é independente da IBM e que a IBM não controla o conteúdo
apresentado nesse Web site. É sua responsabilidade tomar as devidas precauções
para se proteger contra vírus, worms, cavalos de Troia e outros programas
potencialmente destrutivos e para proteger suas informações como considerar
apropriado.
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Avisos e Marcas Registradas
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

Avisos
A IBM pode não oferecer, em outros países, os produtos, serviços ou recursos
discutidos nesta publicação. Consulte seu representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não tem o propósito
de declarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser
utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que
não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser
utilizado no lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar
a operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM.
A IBM pode possuir patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a
assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante
ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser
enviados, por escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Para pedidos de licenças com relação a informações sobre DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em
que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA
PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS
NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.
Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em
certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações
serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Referências nestas informações a Web sites que não sejam da IBM são fornecidas
apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes
Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais
desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da forma que
julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Av. Pasteur, 138-146
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de um imposto.
O programa licenciado descrito neste documento e todos os materiais licenciados
disponíveis para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o
Cliente IBM, Contrato de Licença Internacional de Programas IBM ou qualquer
contrato equivalente entre a IBM e o Cliente.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em
sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores dos
respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não-IBM. Perguntas sobre a capacidade de produtos
não-IBM devem ser endereçadas aos fornecedores dos respectivos produtos.
Todas as declarações em relação à estratégia ou intenção futuras da IBM estão
sujeitas a alteração ou suspensão sem aviso prévio e representam somente metas e
objetivos.
Estas informações são destinadas apenas para finalidades de planejamento. As
informações nessa publicação estão sujeitas a alterações antes que os produtos
descritos se tornem disponíveis.
Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações
diárias de negócios. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os
exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos
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esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços
utilizados por uma empresa real é mera coincidência.
LICENÇA DE COPYRIGHT:
Essas informações contêm programas aplicativos de amostra no idioma de origem,
que ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O
Cliente poderá copiar, modificar e distribuir esses programas de amostra em
qualquer forma sem pagamento a IBM, por propósitos de desenvolvimento,
utilização, marketing ou distribuição dos programas de aplicativos em
conformidade com a interface de programação de aplicativos para a plataforma
operacional para a qual os programas de amostra são escritos. Esses exemplos não
foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não garante ou
expressa confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses
programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser
responsabilizada por nenhum dano decorrente do uso dos programas de amostra.
Cada cópia ou parte desses programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:
© (o nome da sua empresa) (ano). Partes deste código são derivados do IBM Corp.
Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _digite o ano ou os anos_. Todos os
Direitos Reservados.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e
ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registrads da International Business
Machines Corp., registradas em várias jurisdições, no mundo inteiro. Outros nomes
de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM está disponível na Web, em
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
IT Infrastructure Library é uma marca registrada da Central Computer and
Telecommunications Agency, a qual está agora vinculada ao Office of Government
Commerce.
Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo
Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas
ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em
outros países.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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ITIL é uma marca registrada e uma marca registrada da comunidade do
Departamento de Comércio do Governo e está registrada no U.S. Patent and
Trademark Office
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.
Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment,
Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países e é utilizada sob licença a partir
deste ponto.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou afiliadas.
O United States Postal Service possui as seguintes marcas registradas: CASS, CASS
Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS
e United States Postal Service. IBM Corporation é um licenciado não exclusivo da
DPV e LACSLink do United States Postal Service.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou
marcas de serviço de terceiros.
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Entrando em Contato com a IBM
É possível entrar em contato com a IBM para obter suporte ao cliente, serviços de
suporte a software, informações de produtos e informações gerais. Também é
possível fornecer feedback à IBM sobre os produtos e a documentação.
A tabela a seguir lista os recursos para suporte ao cliente, serviços de software,
treinamento e informações sobre produtos e soluções.
Tabela 41. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

Você pode customizar as informações de
suporte escolhendo os produtos e os tópicos
que interessam a você em
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Serviços de Software

É possível localizar as informações sobre o
software, TI e serviços de consultoria de
negócios, no site de soluções em
www.ibm.com/businesssolutions/

Minha IBM

Você pode gerenciar links para Web sites
IBM e informações que atendam às suas
necessidades específicas de suporte técnico
criando uma conta no site Minha IBM em
www.ibm.com/account/

Treinamento e Certificação

É possível aprender sobre os serviços de
educação e treinamento técnico projetados
para pessoas, empresas e organizações
públicas para adquirir, manter e otimizar
suas habilidades de TI em
http://www.ibm.com/software/swtraining/

Representantes IBM

É possível entrar em contato com um
representante IBM para aprender sobre as
soluções em www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e
documentação de produtos.
Tabela 42. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do
produto através da Pesquisa de
Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey
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Tabela 42. Fornecendo Feedback à IBM (continuação)
Tipo de Feedback

Ação

Feedback da Documentação

Para comentar sobre o centro de
informações, clique no link Feedback na
parte superior direita de qualquer tópico no
centro de informações. Também é possível
enviar comentários sobre os manuais de
arquivo PDF, o centro de informações ou
qualquer outra documentação das seguintes
maneiras:
v Formulário de comentários do leitor
on-line: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com

314

Guia de Administração

Índice Remissivo
A
abrindo um projeto 30
acessibilidade do produto
acessibilidade 303
administração
comandos 124
InfoSphere DataStage 4
resolução de problemas 124
WebSphere Application Server 5
administração não raiz
WebSphere Application Server 91
administrador do InfoSphere Information
Server
mudança de senha 116
agente ASB
executando como usuário não
raiz 99
agente de criação de log
executando como usuário não
raiz 99
agentes de nó
executando como usuário não
raiz 99
alta disponibilidade
administrando a configuração
ativa-passiva 163
análise de coluna
visualizando gráficos 30
análise de informações
gráficos 30
AppServerAdmin 124
área de trabalho
concluindo tarefas 21
Área de Trabalho Meu Início 13
áreas de trabalho abertas 17
armazenamento em cluster
auditoria 111
arquivo de dados 268, 275, 281, 285
arquivo plugin-cfg.xml
gerenciando para clusters do
WebSphere Application Server 165
arquivos de configuração
exemplos 49
arquivos de log
SystemOut.log 223, 224
WebSphere Application Server 227
atalhos 17, 20
ativos de metadados comuns
exportando 275
ativos de modelo de dados físico 275,
281
ativos de recursos de dados
implementados 281
ativos do modelo de dados lógicos
exportando 279
importando 282
auditoria
arquivos de log 101, 112, 113
configurando 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011

auditoria (continuação)
evento de configuração de
auditoria 107
eventos 102
eventos de designação de usuários,
grupos e funções de segurança do
projeto 104
eventos de gerenciamento de sessões
do usuário 106
eventos de gerenciamento de usuários
e grupos 103
eventos de mapeamento de
credenciais 105
autenticação
configurando o PAM 45, 48
Automatic Client Reroute (ACR) 174
autorizações
ativando ou desativando 151
ativando ou desativando itens 154
comando
LicensingServiceAdmin 156
visualizando itens ativados 152
avisos legais 309

B
backup 197
cenários 202
banco de dados 268, 275, 281, 285
banco de dados de análise
mudança de nome de usuário e senha
do proprietário 123
barra de status 19
bi2bg 241
bibliotecas de contratos 275, 281

C
cadeias de identidade 268, 275, 285, 286
camada de mecanismo
failover na configuração
ativa-passiva 174
recuperando-se do failover 175
caracteres especiais em sequências de
identidade 274
cenários
backup e Restauração 202
CLI
DirectoryCommand 136
istool 235
cluster do DB2 172
cluster do WebSphere Application Server
administrando 163
arquivo plugin-cfg.xml 165
comando syncNode 168
configurações, necessárias 167, 218
configurando alocação de memória do
AIX 222
configurando os recursos de descritor
de arquivo do Linux 221

cluster do WebSphere Application Server
(continuação)
ferramentas de administração 163
gerenciamento de carga de trabalho,
executando 165
incluindo membros de cluster 167
instalando, ferramentas para 163
membro de cluster, incluindo 165
nós, sincronizando 168, 169
nós gerenciados, incluindo 168
reiniciando processos 170
verificação de status dos agentes do
nó 226
verificação de status dos membros de
cluster 225
verificando o status de
inicialização 224
Coleta de BI 268, 275, 281, 286
comando, deploy package 257
comando, istool export 260
comando, send package 259
comando AppServerAdmin -was
alterando o usuário RunAs 126
alterando privilégios
administrativos 126
comando de consulta 287
comando de exportação, istool 260
comando de importação para o
InfoSphere FastTrack 249
comando deploy package 257
comando import, istool 266
comando istool 285, 286
comando istool export 252, 260
comando istool import 253
comando send package 259
comando serverStatus 223, 226
comandos
AppServerAdmin 124
configurar o uso do registro do
servidor de aplicativos 131
configure para utilizar o registro
interno 130
criar um usuário 127
designar função de
administrador 128
excluir grupos 132
excluir usuários 131
exibir detalhes do usuário 134
istool import 266
procurar por grupos 133
procurar por usuários 133
reconfigurar credenciais 127
registro do usuário 127
resolução de problemas 124
verifique se existe um usuário 129
comandos, istool 256
comandos istool 256
componentes
criação de log 179
componentes de criação de log
visão geral 179

315

conexão do banco de dados 268, 275,
281, 285
configuração
auditoria 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 112, 113
visualizações de criação de log 184
visualizações de planejamento 192
configuração ativa-passiva
failover 174
recursos de administração do Tivoli
System Automation for
Multiplatforms 163
visão geral de administração 163
configuração de segurança
auditoria 110
comutando o registro de usuários 56
configurações de criação de log
visão geral 180
configurações de log
ativa 189
copiando 188
editando 187
padrão 188
configurando o Microsoft Internet
Explorer 9
configurando o Mozilla Firefox 9
console 13
acompanhamento 21
área de janela de tarefa 23
Área de Trabalho Meu Início 13
áreas 13
áreas de trabalho 22
áreas de trabalho abertas 17
atalhos 17, 20
barra de status 19
fluxo de tarefas 21
histórico 17
lista de objetos 22
lista de tarefas 22
menu do projeto 17
menus 15, 17
notas 17
painel 19
paletas 17
projetos 17
selecionando uma tarefa 21
console administrativo do WebSphere
Application Server
efetuando login 12
console da Web
alterando senhas 34
Console da Web do InfoSphere
Information Server
alterando senhas 116
configurando navegadores para 9
determinando a URL do 8
navegando para 11
Console do InfoSphere Information
Server
acompanhamento 21
áreas de trabalho 22
atalhos 20
barra de status 19
componentes 13
fluxo de tarefas 21
lista de objetos 22
lista de tarefas 22

316

Guia de Administração

Console do InfoSphere Information
Server (continuação)
painel do projeto 19
Consulta de relatório de BI 268, 275,
281, 286
conversão de modelo de BI em conteúdo
de glossário 241
converter, modelo de inteligência de
negócios 238
credenciais
padrão do servidor 88
criando
projeto 29
cubo 268, 275, 281, 286
curingas em sequências de
identidade 274
customizando
Guia Início 34

esquema do banco de dados 268, 275
estrutura do arquivo de dados 268, 275,
281, 285
eventos
captura instantânea 184
criação de log 180
limpando 183, 186
eventos de log
visualizações 181
eventos registrados
acessando 182, 185
limpando 183, 186
visualizações 184
excluir 283, 288, 290
exportação 238
exportando os recursos do InfoSphere
FastTrack usando a linha de
comandos 248

D

F

DataStage 265
tipos de recursos 263
DB2
mudança de senha 123
db2admin
alterando a senha do proprietário do
banco de dados do repositório de
metadados 120, 121
mudança de senha 123
definição do item de dados 268, 275,
281, 285
Deployment Manager
encerramento 212, 215
iniciando 217, 220
desconectando usuários 160
DirectoryAdmin
configurar o uso do registro do
servidor de aplicativos 131
configure para utilizar o registro
interno 130
criar um usuário 127
designar função de
administrador 128
excluir grupos 132
excluir usuários 131
exibir detalhes do usuário 134
procurar por grupos 133
procurar usuários 133
reconfigurar credenciais 127
resolução de problemas 135
verifique se existe um usuário 129
diretórios 36, 38
diretórios do usuário 36
dmgr
encerrando 212, 215
iniciando 217, 220
verificação de status 226
documentação do produto
acessando 305
domínio físico 286

failover
camada de mecanismo 174
configuração em cluster do DB2 174
definida 163
recuperação de desastre de alta
disponibilidade (HADR) 172, 173
recuperando-se de 175
Ferramenta DirectoryCommand 136
ferramentas
clusters do WebSphere Application
Server, administrando 163
funções
Administrador do InfoSphere
Metadata Workbench 71
InfoSphere DataStage 71
Metadados comuns 74
Metadados operacionais 73
regras de dados comuns 74
Usuário do Metadata Workbench 71
funções de componente do conjunto
designado usuários 77
designando usuários 77
funções de componentes do conjunto
designado usuários 80, 81
funções de grupo 79
funções de segurança
InfoSphere Business Glossary 71
InfoSphere FastTrack 70
InfoSphere Information Analyzer 75
InfoSphere Information Services
Director 75
visualizando designadas 78
visualizando designados 81
funções do conjunto 68
funções do usuário 78
visão geral 67

E
encerramento 211, 214
esquema 275, 281, 285

G
Gerenciador do InfoSphere Information
Server 265
glossário 238
conversão do modelo de inteligência
de negócios 242
exportação 238

glossário (continuação)
importar 239
grupos 59, 61
atribuindo usuários a 62
designando usuários a 60
Guia Início
customizando 34

H
histórico 17
host 268, 275, 281, 285

I
iauser
alterando nome de usuário e
senha 123
IBM InfoSphere DataStage
ativando ou desativando edições e
feature packs 154
ativando ou desativando telas e
recursos autorizados 151
visualizando edições e feature packs
ativados 152
importar 239
InfoSphere Business Glossary
segurança 71
InfoSphere DataStage
administrando 4
funções de segurança 71
InfoSphere FastTrack
funções 74
segurança 70
InfoSphere Information Analyzer
funções 74
mudança de nome de usuário e senha
do proprietário do banco de dados
de análise 123
segurança 75
InfoSphere Information Server
backup 198
componentes complementares
instalando em um cluster 165
configurando o usuário não raiz,
WebSphere Application Server 92
console 13
preparar para recuperação de
dados 198
recuperação de dados 199
restauração 199
usuário não raiz, reinicialização do
sistema 98
visão geral de administração 1
InfoSphere Information Services Director
implementação de cluster 165
segurança 75
InfoSphere Metadata Workbench
função de Administrador 71
Função de Usuário 71
iniciando
WebSphere Application Server 216,
218
inteligência de negócios 286
interface da linha de comandos
istool 235

isadmin
mudança de senha 116
istool 235, 238, 268, 275, 291, 296
comando de importação 266
sintaxe da linha de comandos 230
troca
ativos de metadados comuns 275
ativos do modelo de dados
lógicos 279, 282
recursos de metadados
comuns 281
recursos de segurança 297, 299
relatórios 292, 294

J
janelas pop-up
ativando no Microsoft Internet
Explorer 9
ativando no Mozilla Firefox 9
JavaScript
ativando no Microsoft Internet
Explorer 9
ativando no Mozilla Firefox 9

L
LDAP
alternar para 49
determinando o DN usando a procura
do Windows Active Directory 52
determinando o DN usando o Console
Administrativo do WebSphere
Application Server 52
prós e contras do registro do
usuário 41
LDR_CNTRL 222
LicensingServiceAdmin
ativando ou desativando edições e
feature packs 154
introdução 151
referência de comando 156
visualizando edições e feature packs
ativados 152
limite de inatividade 159
linha de comandos de istool 229
lista de objetos 22
lista de tarefas 22
local de istool 229
logs 25, 179

M
mapeamento de credenciais 85
mapeamento de credencial
configurando suas próprias 89
marcas registradas
lista de 309
máximo de sessões ativas 159
mecanismo
registro do usuário 83
segurança 85
seguro 82
Mecanismo do InfoSphere Information
Server
mapeando credenciais 89

membros de cluster
incluindo em novos
computadores 167
mensagens de log
limpando 183, 186
mesclando
recursos de relatório 296
recursos de segurança 301
metadados comuns 268, 275, 285
comando de consulta 287
excluir 288, 290
funções de segurança 74
visão geral da exclusão 283
metadados operacional
funções de segurança 73
Microsoft Internet Explorer,
configurando 9
modelo de BI 238, 268, 275, 281, 286
modelo de dados físico 286
modelo de inteligência de negócios 238,
241
modelos de dados físicos 286
modo de manutenção 208
modos, comando istool 234
modos de comando, istool 234
modos do comando istool 234
Mozilla Firefox, configurando 9
mudança de nome de usuário
proprietário do banco de dados de
análise 123
mudança de senha
administrador do InfoSphere
Information Server 116
administrador do WebSphere
Application Server 117, 118
console da Web 34
Console da Web do InfoSphere
Information Server 116
DB2 123
proprietário do banco de dados de
análise 123
proprietário do banco de dados do
repositório de metadados 120, 121

N
navegador da área de trabalho 15, 21
níveis de gravidade
critérios de criação de log 180
Níveis de gravidade de depuração 180
nível de gravidade fatal 180
nome distinto (DN)
determinando com o uso da procura
do Windows Active Directory 52
determinando usando o Console
Administrativo do WebSphere
Application Server 52
nós
sincronizando 169
notas 17
ícones de nota 20

P
painel 19
customizando

30
Índice Remissivo

317

PAM
configurando para o mecanismo do
InfoSphere Information Server 45,
48
configurando para serviços do
InfoSphere Information Server 45
exemplo de arquivos de
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